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SYLWCH: Fe fydd y cyfarfod hwn gael ei ddarlledu'n fyw ar safle Facebook y 
Cyngor. Hefyd gallai’r lluniau a'r sain a recordir gael eu defnyddio at ddibenion 
hyfforddi yn y Cyngor. Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr a 
staff, ni all aelodau’r cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb. Gellir 
gwylio’r cyfarfod ar dudalen Facebook y Cyngor. Ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y 
Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfan neu ran o'r cyfarfod yn cael ei ffilmio ai 
peidio. 

 
19 Gorffennaf 2022 

 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod Arbennig o’r Cabinet yn Siambr y 
Cyngor,  Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell trwy fideo-
gynadledda Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022 am 10.00am i drafod y materion 
canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Materion Personol 

 
3.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

 
4.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 

faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 3 - 8) 
 

5.   Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd: Tynnwch ein Trethi Cyngor allan o 
Barclays 
(Tudalennau 9 - 10) 
 

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

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

8.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ynghylch Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Cyflwyno Cynllun 
Buddsoddi Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 11 - 44) 
 

9.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a 
Threfniadaeth ynghylch y Strategaeth Gweithio Hybrid a’r Polisi Dros 
Dro ar gyfer Gweithio Hybrid gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg 
a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 45 - 108) 

Pecyn Cyhoeddus



10.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Alldro Refeniw Rheoladwy 2021/22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 109 - 120) 
 

11.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Asesiad o Lesiant Lleol 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 121- 124) 
 

12.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 125 - 184) 
 

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

 

  
Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 

 
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 

croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 
Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At: Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 
Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET a gynhaliwyd yn Neuadd Cyngor 
Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell ar Ddydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2022 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm Ddydd Iau, 7 Gorffennaf 2022. Y dyddiad olaf 
i dderbyn cais i alw unrhyw benderfyniad i mewn yw 5.00pm Ddydd Iau, 14 
Gorffennaf 2022 drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r 
penderfyniadau i rym (os na fydd yna gais dilys i’w galw i mewn) Ddydd Gwener, 15 
Gorffennaf 2022. 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Bryan Davies (Cadeirydd), y Cynghorwyr Catrin M 
S. Davies, Clive Davies, Gareth Davies, Keith Henson, Wyn Thomas, Matthew Vaux 
ac Alun Williams. 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Steve Davies, Rhodri Evans a Gareth 
Lloyd. 
 

(10.00am - 12.18pm) 
 

12 Ymddiheuriadau 
i. Ymddiheurodd James Starbuck, Cyfarwyddwr Corfforaethol am nad oedd 

yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod. 
ii. Ymddiheurodd Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 

Cynnal am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod. 
 

13 Materion Personol 
i. Cydymdeimlwyd â’r Cynghorydd Sian Maehrlein a’i theulu ar ôl iddi golli 

ei merch.  
ii. Mynegwyd cydymdeimlad â Rowland Rees-Evans, Uchel Siryf Dyfed (a 

chyn-Gynghorydd) a’i deulu ar ôl iddo golli ei dad yn ddiweddar.  
iii. Cydymdeimlwyd hefyd â theulu Cen Llwyd, a fu farw’n ddiweddar.  
iv. Llongyfarchwyd pawb a gymerodd ran yn Nhaith Gyfnewid Baton y 

Frenhines drwy Geredigion.  
v. Llongyfarchwyd Dr Daniel Huws o Benrhyncoch ar gwblhau A Repertory 

of Welsh Manuscripts and Scribes c.800 – c.1800. 
vi. Llongyfarchwyd Meithrinfa Plas Gogerddan, a enillodd Wobr Meithrinfa’r 

Flwyddyn yng Nghymru yng Ngwobrau Cymdeithas Genedlaethol 
Meithrinfeydd Dydd yn ddiweddar.  

vii. Llongyfarchwyd Gareth Thomas ar gynrychioli Cymru yn erbyn De Affrica 
wrth chwarae rygbi yn ddiweddar.  

viii. Llongyfarchwyd yr holl fusnesau a gyrhaeddodd rhestr fer Gwobrau 
Busnesau Newydd Cymru 2022 yn ddiweddar. Enillodd Devil’s Bridge 
Rum wobr Busnes Bwyd a Diod Newydd y Flwyddyn.  

 
14 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol/ buddiannau sy’n 
rhagfarnu. 
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15 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny 
Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 
2022 yn gywir. 
 
Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion. 
 

16 Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd 
Dim. 
 

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

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

19 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Siarad, Gwrando a Gweithio 
Gyda'n Gilydd - Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi drafft 
PENDERFYNIAD:  
Cytuno ar y Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi Drafft a chymeradwyo y gellir 
cynnal ymgynghoriad cyhoeddus arno yn ystod haf 2022. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Mae ein Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned ar hyn o bryd yn dyddio o 2012 ac 
mae angen un newydd er mwyn ystyried dulliau newydd o ymgysylltu a 
deddfwriaeth a chanllawiau diweddar. Mae angen hefyd ystyried y defnydd 
cynyddol o ymgysylltu digidol. 
 

20 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Cynnig i gynyddu'r Tariffau 
Prisiau ar gyfer Siwrneiau mewn Cerbydau Hacni 
PENDERFYNIAD:  
1. Derbyn y set o brisiau a gynigir gan y cwmnïau tacsis (Cynnig A). 
2. Cytuno, yn unol ag Adran 65, Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 

Amrywiol) 1976, bod unrhyw brisiau arfaethedig yn cael eu hysbysebu’n 
gyhoeddus fel rhan o gyfnod ymgynghori statudol â’r cyhoedd a fydd yn 
para 14 diwrnod. 

3. Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau, bydd y tariff prisiau (Cynnig A) 
yn dod i rym ar unwaith.  

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
• Er mwyn adolygu prisiau siwrneiau mewn cerbydau hacni oherwydd y 

cynnydd mewn costau tanwydd a chostau byw ac ystyried eu hamrywio. 
• Er mwyn amrywio prisiau siwrneiau mewn cerbydau hacni yn unol ag 

Adran 65, Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. 
• Er mwyn caniatáu i’r prisiau arfaethedig newydd gael eu hysbysebu’n 

gyhoeddus. 
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21 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 
PENDERFYNIAD:  
Cymeradwyo canfyddiadau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-
2027, a chymeradwyo’r Cynllun Gweithredu ac unrhyw Grwpiau Gorchwyl a 
Gorffen dilynol i fynd i’r afael â’r meysydd annigonol a nodir yn yr adroddiad. 
Gan gynnwys: 
 
• Cymryd i ystyriaeth unrhyw anghenion Gofal Plant wrth ddatblygu 

adeiladau ysgol newydd neu bresennol. 
• Cymryd darpariaeth Gofal Plant i ystyriaeth mewn unrhyw ddatblygiadau 

cynllunio presennol a newydd. 
• Cydnabod bod darparwyr Gofal Plant yn rhan o economi sylfaenol 

Ceredigion. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Cyflawni ein dyletswydd fel Awdurdod Lleol i gynnal Asesiad Digonolrwydd 
Gofal Plant llawn bob 5 mlynedd yn unol â Chanllawiau Gofal Plant Statudol 
2016, a pharhau i adolygu’r asesiad trwy adrodd yn flynyddol i Lywodraeth 
Cymru. 
 

22 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 
Llywodraethu 
PENDERFYNIAD:  
Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr adroddiad yn gynrychiolwyr yr 
Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethu'r Ysgol berthnasol. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethu. 
 

23 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth 
Cynnar ynghylch Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
Ceredigion 2022 
PENDERFYNIAD:  
Cymeradwyo Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022 
gan gynnwys y blaenoriaethau arfaethedig ar gyfer y Cynllun Gweithredu 
Chwarae 2022-2025, cyhyd â bod unrhyw benodiad newydd yn sgil y Cynllun 
Gweithredu yn destun achos busnes sy’n derbyn cymeradwyaeth prif 
swyddogion y Cyngor yn yr un modd â phob swydd arall. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
I alluogi’r awdurdod lleol i fodloni ei rwymedigaethau o dan adran 11(1) o 
Fesur Plant a Theuluoedd Cymru 2010 o ran cyfleoedd chwarae. 
 

24 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Democrataidd ynghylch Adroddiad Monitro Safonau'r Gymraeg 2021-22 
PENDERFYNIAD:  

 Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg Cyngor 
Sir Ceredigion (2021-22). 
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 Cymeradwyo bod Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg 
Cyngor Sir Ceredigion (2021-22) yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor 
yn unol â dyletswydd statudol. 
 

Y rheswm dros y penderfyniad: 
Dyletswydd Statudol yn unol â Mesur y Gymraeg 2011. 
 

25 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Polisi Sicrwydd a Bondiau Corfforaethol gydag 
adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
PENDERFYNIAD:  
(i) Bond a geir mewn arian parod yw dewis y Cyngor. 
(ii) Mae bond sy’n cael ei sicrhau gan drydydd parti yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r trydydd parti fod â statws credyd Moody’s o A3 neu statws credyd gyda 
Standard & Poor’s neu Fitch o A-. 

(iii) Cymeradwyo’r Polisi Bondiau a Sicrwydd (Atodiad 1). 
(iv) Nodi’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol; 

fodd bynnag, nid oedd y Cabinet yn cefnogi'r argymhelliad i gynnal rhestr 
o bersonau sy’n gymwys i fod yn fondman. 

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Sicrhau y gellir cael gafael ar fondiau’n hawdd a’u defnyddio’n hawdd os oes 
angen a bod bondiau a sicrhawyd gyda thrydydd partïon yn cael eu llunio â 
thrydydd partïon â statws credyd uchel yn unig er mwyn diogelu sefyllfa’r 
Cyngor. 
 

26 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd ddiweddaraf - 2022/23 i 
2024/25 
PENDERFYNIAD:  
Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd diwygiedig ar gyfer 2022/23 I 
2024/25, fel y’i hamlinellir yn Atodiad A. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd ddiweddaraf 
 

27 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Perfformiad Rheoli'r Trysorlys 2021/22 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

28 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

29 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Grantiau a ddyfarnwyd o dan Gynllun Grantiau Cymunedol 
Ceredigion/ Cronfa'r Degwm 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

Tudalen 6



 

5 
 

30 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
ynghylch Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS Chwarter 3 2021/22 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

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

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 
2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   

Tudalen 7
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet Arbennig 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 26 o Orffennaf 2022 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Pwrpas yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Amherthnasol 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb ganlynol: 
 
Teitl y ddeiseb Nifer y 

llofnodwyr 
Aelod 

Cabinet  
Aelod Lleol 
(os ydyw’n 
berthnasol) 

Tynnwch ein Trethi Cyngor allan o 
Barclays  
 
Mae trigolion Ceredigion yn mynnu bod 
y Cyngor Sir yn rhoi’r gorau i dalu ein 
trethi i mewn i Barclays, sy’n 
adnabyddus fel y banc mwyaf brwnt yn 
Ewrop. 
 
Dyma’r banc gwaethaf ar gyfer ariannu 
tanwydd ffosil, ac mae’r Asiantaeth 
Ynni Rhyngwladol yn dweud bod yn 
rhaid rhoi’r gorau i hyn yn awr os ydym 
am osgoi digwyddiadau tywydd 
eithafol, mae’n arweinydd o ran 
datgoedwigo ac nid yw ei 
gyfranddalwyr yn cymryd unrhyw 
gyfrifoldeb dros ddinistrio bywydau 
pobl frodorol. 
 
Yn hytrach, dylem gadw ein harian 
mewn banc gyda sgôr da o ran 
moeseg. Ar hyn o bryd Triodos yw’r 
unig fanc sydd â sgôr da o ran moeseg 
a chyfleusterau cyfrif banc diogel i 
Gynghorau a thrigolion, ond 
gobeithiwn y bydd eraill yn dilyn. 

Tua 1,100 Y 
Cynghorydd 

Gareth 
Davies 

Ddim yn 
berthnasol 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb. 
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

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

 
Argymhelliad: 
 

Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb ganlynol a ddaeth i law 
– Tynnwch ein Trethi Cyngor allan o Barclays. 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb / deisebau 
a ddaeth i law a gofyn i’r gwasanaeth / gwasanaethau 
perthnasol eu hystyried ymhellach. 
 

Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Amherthnasol 
 

Pwerau Statudol: Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Dim 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 11 o Orffennaf 2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 26/07/22 
  
Teitl: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Cyflwyno Cynllun 

Buddsoddi Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru 
 

Pwrpas yr adroddiad: I gael cymeradwyaeth i gyflwyno Cynllun Buddsoddi 
Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru i Lywodraeth 
y DU, a hynny i sicrhau dyraniad cyllid i Geredigion o 
Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. 
 
Bydd y papur yn briffio aelodau'r Cabinet ar gynnwys 
y Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol gan gynnwys y 
rhestr o ymyriadau a flaenoriaethir, y dyraniadau 
ariannol a’r trefniadau llywodraethu. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Aelod o’r Cabinet a’r 
Portffolio Cabinet: 

Y Cynghorydd Clive Davies, Deiliad y Portffolio 
Economi ac Adfywio 
 

 
 
 
1. CEFNDIR: 
 
1.1  Ar 13 Ebrill 2022 cyhoeddodd Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau y DU 

brosbectws ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Prosbectws 

1.2 Nod gyffredinol y Gronfa yw  “Meithrin balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd 
bywyd”. Mae yna dair blaenoriaeth fuddsoddi: 

• Cymuned a Lle 
• Cynorthwyo Busnesau Lleol 
• Pobl a Sgiliau (gan gynnwys Lluosi – Multiply – sef rhaglen i 

wella sgiliau rhifedd oedolion) 
1.3 Cyflawnir y Gronfa Ffyniant gan awdurdodau lleol. Yng Nghymru, mae angen 

i'r ddarpariaeth gyd-fynd â rhanbarthau’r Fargen Ddinesig a’r Fargen Twf sy'n 
golygu cydweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion fel rhan o ranbarth Canolbarth 
Cymru.  

1.4 Dyrannwyd arian i bob Awdurdod Lleol. Refeniw yw'r cronfeydd yn bennaf ond 
disgwylir rhywfaint o wariant cyfalaf (o leiaf 10% o'r dyraniad). 

1.5 Yn achos Powys a Cheredigion, dyma’r dyraniadau o’r gronfa: 
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Cronfa Ffyniant DU – Cyllid craidd 

Awdurdod 
Lleol 

22/23 23/24 24/25 CYFANSWM 

Powys £2,755,355 £5,510,711 £14,438,062 £22,704,129 

Ceredigion £1,502,162 £3,004,324 £7,871,328 £12,377,814 

Cronfa Ffyniant DU – Lluosi 

Awdurdod 
Lleol 

22/23 23/24 24/25 CYFANSWM 

Powys £1,432,785 £1,653,213 £1,653,213 £4,739,211 

Ceredigion £781,124 £901,297 £901,297 £2,583,718 

 
1.6 Mae'r dyraniadau cyllid wedi'u pennu gan Lywodraeth y DU ar sail methodoleg. 

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael am y dyraniadau yma: Dyraniadau Cronfa 
Ffyniant DU - GOV.UK (www.gov.uk) 

1.7 Darperir swm untro o £40,000 i ranbarth Canolbarth Cymru i helpu i ddrafftio a 
pharatoi'r cynllun. 

1.8 Dyma amserlen Llywodraeth y DU: 
 

Pryd Gweithgaredd 

13 Ebrill 2022 Llywodraeth y DU yn lansio’r Gronfa Ffyniant 

Mai – Gorffennaf 2022 Gwaith ymgysylltu i fwydo i gynnwys y Cynllun 
Buddsoddi Rhanbarthol 

Gorffennaf 2022 Cyhoeddi canllawiau pellach gan gynnwys ynghylch 
monitro budd-daliadau, gwerthuso, sicrwydd, rheoli 
cymhorthdal, brandio a chyhoeddusrwydd. 

1 Awst 2022 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r Cynllun Buddsoddi 
Rhanbarthol 

Awst – Medi 2022 Llywodraeth y DU yn asesu’r Cynlluniau Buddsoddi 
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Hydref 2022 Y dyddiad a ragwelir ar gyfer cymeradwyo'r Cynlluniau 
Buddsoddi cyntaf a rhoi'r taliadau cyntaf i’r 
awdurdodau lleol arweiniol 

Mawrth 2025 Y cyfnod ariannu tair blynedd o hyd yn dod i ben 

 
2. DATBLYGU CYNLLUN BUDDSODDI RHANBARTHOL 
 
Y gofynion 
2.1  Dogfen strategol yw’r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth 

Cymru ac mae'n nodi’r uchelgeisiau y mae'r rhanbarth yn ceisio’u cyflawni a'r 
ymyriadau y mae’n dymuno eu blaenoriaethu. Mae modd mireinio ac addasu'r 
uchelgeisiau hyn wrth i'r rhaglen fynd rhagddi.   

2.2 Bydd grŵp partneriaeth lleol yn cefnogi'r gwaith o gyflawni – yn y Canolbarth, 
cynigir bod dau grŵp lleol yn gwneud hyn ar gyfer Ceredigion a Phowys gan 
adrodd i fyny i'r drefniadaeth ranbarthol bresennol. 

2.3 Bydd Awdurdod Lleol Arweiniol yn gyfrifol am reoli'n strategol y gwaith o 
ariannu a darparu'r rhaglen, gyda chefnogaeth gan dîm lleol ym mhob 
Awdurdod i helpu i ddethol a chyflawni gwaith y prosiect. 

2.4 Gellir cyflawni'r Cynllun Buddsoddi drwy gyfuniad o gystadlaethau ar gyfer 
cyllid grant; caffael; comisiynu a darparu'n fewnol.  

2.5 Mae'r Cynllun Buddsoddi yn cynnwys gwybodaeth am faterion, heriau a 
chyfleoedd yn lleol a rhanbarthol; yr ymyriadau a ddewiswyd; y dull o ddarparu 
a llywodraethu; capasiti a gallu. Mae dogfennau ategol yn rhoi gwybodaeth am 
y proffiliau ariannol a ragwelir a'r allbwn a'r canlyniadau.  

2.6 I lywio cynnwys y Cynllun Buddsoddi, defnyddiwyd dogfennau strategol gan 
bob Awdurdod Lleol gan gynnwys Adroddiadau Asesu Lles. 

Yr ymyriadau a gynigir i’w blaenoriaethu 
2.7 Cynhaliwyd proses ymgysylltu yn fewnol ac allanol drwy gydol mis Mai a mis 

Mehefin gan gynnwys: gweithdai thematig; cyfarfodydd â rhanddeiliaid 
allweddol; cyfarfodydd gan weithgor trawsbleidiol; ymgysylltu â’r Aelod 
Seneddol; cyflwyniadau yng nghyfarfodydd y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol 
a phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.  

2.8 Cynhaliwyd ymgynghoriad allanol hefyd i gasglu barn ynghylch pa ymyriadau 
ddylai gael eu blaenoriaethu. Cafwyd cyfanswm o 176 o ymatebion o bob rhan 
o'r rhanbarth.  

2.9 Mae swyddogion hefyd wedi mapio’r ymyriadau ar sail y blaenoriaethau 
corfforaethol a dogfennau strategol eraill. 

2.10 Mae hyn wedi arwain at y rhestr ganlynol o ymyriadau a gynigir i’w cynnwys 
yng Nghynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru:  
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Cymunedau a Lle: 
Cyfeirnod Disgrifiad o’r ymyriad 

W1 Cyllid ar gyfer gwelliannau i ganol trefi a strydoedd mawr, gan 
gynnwys hygyrchedd gwell ar gyfer pobl anabl, yn cynnwys 
gwariant cyfalaf a chostau rhedeg. 

W2 Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith cymunedau a chymdogaethau 
newydd, neu welliannau i rai sy’n bodoli eisoes, gan gynnwys y 
rheiny sy’n cynyddu gwydnwch cymunedau i beryglon naturiol, fel 
llifogydd, a buddsoddi mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a 
rheoli gwastraff a berchnogir yn lleol i wella’r pontio i fywyd sy’n 
isel o ran carbon.  

W3 Creu a gwella mannau gwyrdd, gerddi cymunedol, cyrsiau dŵr ac 
argloddiau lleol, ynghyd ag ymgorffori nodweddion naturiol a 
gwelliannau i fioamrywiaeth mewn mannau cyhoeddus ehangach. 

W6 Cefnogaeth ar gyfer celfyddydau lleol, gweithgareddau 
diwylliannol, treftadaeth a chreadigol. 

W7 Cefnogaeth ar gyfer gwella teithio llesol a phrosiectau seilwaith 
trafnidiaeth gwyrdd eraill ar raddfa fach, gan ystyried Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru. 

W9 Cyllid ar gyfer gwirfoddoli sy’n creu effaith a/neu brosiectau 
gweithredu cymdeithasol i ddatblygu cyfalaf cymdeithasol a dynol 
mewn lleoedd lleol. 

W10 Cyllid ar gyfer cyfleusterau, twrnameintiau, timau a chynghreiriau 
chwaraeon lleol; i ddod â phobl at ei gilydd. 

W11 Buddsoddi er mwyn meithrin capasiti a chymorth i’r gymdeithas 
sifil yn lleol a grwpiau cymunedol. 

W13 Mesurau cymunedol i leihau costau byw, yn cynnwys trwy fesurau 
i wella effeithlonrwydd ynni, a goresgyn tlodi tanwydd a newid 
hinsawdd. 

W14 Cyllid i gefnogi astudiaethau dichonoldeb perthnasol. 
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W15 Cyllid a chymorth i’r seilwaith digidol ar gyfer cyfleusterau 
cymunedol lleol. 

 
Cynorthwyo Busnesau Lleol: 
Cyfeirnod Disgrifiad o’r ymyriad 

W16 Buddsoddi mewn marchnadoedd agored a gwelliannau i seilwaith 
y sector manwerthu a gwasanaethau yng nghanol trefi, gyda 
chymorth cofleidiol ar gyfer busnesau bach. 

W17 Cyllid ar gyfer datblygu a hyrwyddo’r economi ymwelwyr (masnach 
a defnyddwyr, fel ei gilydd), fel atyniadau lleol, llwybrau a 
chynhyrchion twristiaeth yn fwy cyffredinol. 

W18 Cefnogi mabwysiadu Made Smarter:  Darparu cyngor arbenigol 
teilwredig, grantiau cyfatebol a hyfforddiant arweinyddiaeth i 
alluogi busnesau bach a chanolig  

i fabwysiadu atebion technoleg ddigidol ddiwydiannol, yn cynnwys 
deallusrwydd artiffisial; roboteg a systemau awtonomaidd; 
gweithgynhyrchu ychwanegion; rhyngrwyd diwydiannol o bethau; 
realiti rhithwir; dadansoddi data. 

W19 Cynyddu buddsoddiad mewn ymchwil a datblygu ar y lefel leol. 
Buddsoddi i gefnogi lledaenu arloesedd, gwybodaeth a 
gweithgareddau, mewn ardaloedd sy’n bwysig yn economaidd ac 
ardaloedd datblygol. Cefnogi masnacheiddio syniadau, annog 
cydweithio a chyflymu’r llwybr i’r farchnad fel bod mwy o 
syniadau’n cael eu troi yn arferion diwydiannol a masnachol. 
Buddsoddi mewn canolfannau hyfforddi doethuriaeth. 

W21 Cyllid ar gyfer datblygu a chefnogi seilwaith arloesi priodol ar y 
lefel leol. 

W22 Buddsoddi mewn seilwaith menter a phrosiectau datblygu 
safleoedd cyflogaeth / arloesi. Gall hyn helpu datgloi prosiectau 
datblygu safleoedd a fydd yn cefnogi twf mewn lleoedd. 

W23 Cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol, a chefnogi 
busnesau ym mhob cam o’u datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu ac 
arloesi, yn cynnwys trwy rwydweithiau lleol. 

W26 Cymorth ar gyfer tyfu’r economi gymdeithasol leol, yn cynnwys 
busnesau cymunedol, cwmnïau cydweithredol a mentrau 
cymdeithasol. 
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W28 Grantiau Allforio i gynorthwyo busnesau i dyfu eu masnachu 
dramor, gan gefnogi cyflogaeth a buddsoddi lleol. 

W29 Cefnogi datgarboneiddio a gwella’r amgylchedd naturiol tra’n tyfu’r 
economi leol. Buddsoddi mewn seilwaith i gyflawni 
datgarboneiddio effeithiol ar draws y sectorau ynni, adeiladau a 
thrafnidiaeth a thu hwnt, yn unol â’n targed hinsawdd cyfreithiol 
rwymol. Uchafu cryfderau lleol presennol neu ddatblygol mewn 
technolegau, nwyddau a gwasanaethau i fanteisio ar y cyfle i 
dyfu’n fyd-eang. 

W31 Cyllid i gefnogi astudiaethau dichonoldeb perthnasol. 

W32 Cyllid i gefnogi cynnydd busnesau bach i fod yn gwmnïau 
cynhyrchiol maint canolig. 

W33 Buddsoddi mewn seilwaith gwydnwch ac atebion wedi’u seilio ar 
natur sy’n diogelu busnesau lleol ac ardaloedd cymunedol rhag 
peryglon naturiol, yn cynnwys llifogydd ac erydu arfordirol. 

 
Pobl a Sgiliau: 
Cyfeirnod Disgrifiad o’r ymyriad 

W34 Cymorth cyflogaeth ar gyfer pobl economaidd anweithgar: 
Cymorth un i un dwys a chofleidiol i symud pobl yn agosach at 
ddarpariaeth brif ffrwd, ac ennill swydd, a’i chadw, wedi’i ategu 
gan gymorth ychwanegol ac/neu arbenigol â sgiliau bywyd a 
sgiliau sylfaenol (digidol, Saesneg, mathemateg* a SSIE) ble mae 
bylchau yn y ddarpariaeth leol. Cyllid ar gyfer hyfforddiant 
galwedigaethol i bobl economaidd anweithgar, ble mae’r 
ddarpariaeth yn ychwanegol i’r ddarpariaeth a ariennir trwy 
ddarpariaeth brif ffrwd. 

W35 Cyrsiau sy’n cynnwys darpariaeth sgiliau sylfaenol (digidol, 
Saesneg, mathemateg (trwy Lluosi) a SSIE), a sgiliau bywyd a 
sgiliau gyrfa ar gyfer pobl nad ydynt yn economaidd anweithgar 
ac nad ydynt yn gallu cael mynediad at hyfforddiant arall neu 
gymorth cofleidiol y ceir manylion amdano uchod. Wedi’i ategu 
gan gymorth ariannol i ddysgwyr gofrestru ar gyrsiau a chwblhau 
cymwysterau. 

W36 Gweithgareddau fel cyfoethogi a gwirfoddoli i wella cyfleoedd a 
hyrwyddo lles. 

W37 Ymyriadau i gynyddu lefelau cynhwysiant digidol, gyda ffocws ar 
sgiliau digidol hanfodol, cyfleu manteision mynd ar-lein (yn 
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ddiogel), a chymorth yn y gymuned i roi hyder ac ymddiriedaeth i 
ddefnyddwyr aros ar-lein. 

W39 Cymorth ar gyfer ardaloedd lleol i ariannu anghenion sgiliau lleol. 
Mae hyn yn cynnwys cymwysterau a chyrsiau technegol a 
galwedigaethol hyd at lefel 2 a hyfforddiant ar gyfer trwyddedau 
galwedigaethol sy’n berthnasol i anghenion ardaloedd lleol, a 
chymwysterau gwerth uchel ble mae angen am gapasiti sgiliau 
ychwanegol na ellir ei fodloni trwy gyllid prif ffrwd. 

W40 Cyrsiau sgiliau gwyrdd sydd wedi’u targedu o gwmpas sicrhau 
bod gennym y gweithlu medrus i gyflawni uchelgeisiau sero net ac 
uchelgeisiau amgylcheddol ehangach y llywodraeth. 

W41 Cymorth ail hyfforddi ac uwchsgilio ar gyfer y rheiny mewn 
sectorau carbon uchel, gyda ffocws penodol ar drosglwyddo i 
swyddi gwyrdd, a swyddi Diwydiant 4.0 a 5.0. 

W42 Cyllid i gefnogi sgiliau digidol lleol. 

W43 Cyllid i gefnogi ymgysylltiad a datblygiad sgiliau mwy meddal ar 
gyfer pobl ifanc, gan roi sylw i waith Gyrfa Cymru/Cymru'n 
Gweithio. 

 
 
Lluosi: 
Cyfeirnod Disgrifiad o’r ymyriad 

W47 Cyrsiau wedi eu hanelu at bobl nad ydynt yn gallu gwneud cais 
am rai swyddi oherwydd diffyg sgiliau rhifedd ac/neu annog pobl i 
uwchsgilio er mwyn cael mynediad at swydd/ gyrfa benodol.  

W51 Cyrsiau wedi eu cynllunio i helpu pobl i ddefnyddio rhifedd i drin 
eu harian. 

W53 Gweithgareddau, cyrsiau neu ddarpariaeth a ddatblygwyd mewn 
partneriaeth â sefydliadau cymunedol a phartneriaid eraill wedi’u 
hanelu at ymgysylltu â’r dysgwyr anoddaf eu cyrraedd – er 
enghraifft, y rheiny nad ydynt yn y farchnad lafur neu grwpiau 
eraill y nodwyd yn lleol eu bod mewn angen. 

 
2.11 Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda Llywodraeth y DU, Llywodraeth 

Cymru, y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol a rhanddeiliaid allweddol eraill o ran 
yr ymyriadau a flaenoriaethir o dan gynllun Lluosi. 
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2.12 Mae’r sgyrsiau ar y gweill ar adeg ysgrifennu'r adroddiad cabinet hwn. Mae 
swyddogion yn ymwneud yn fewnol ar draws y ddau Awdurdod Lleol, eu 
Gwasanaethau, a’u defnyddwyr gwasanaethau a darparwyr allanol. 

2.13 Rhestr enghreifftiol yw’r rhestr hon o ymyriadau ar hyn o bryd a bydd angen i’r 
swyddogion gadw'r hawl i deilwra'r rhestr ar gyfer ei chyflwyno fel rhan o'r 
cynllun rhanbarthol, gan ystyried yr amserlen dan sylw. 

 
Dyrannu’r Arian 
2.14 Mae angen cyflwyno proffil ariannu gyda’r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol gan 

amlinellu sut fydd cyllideb graidd y Gronfa Ffyniant yn cael ei dosbarthu rhwng 
pob ymyriad. Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi gwybod mai dim ond er dibenion 
cynllunio y mae hyn a bydd yna hyblygrwydd i gyfeirio arian wrth i’r rhaglen 
ddatblygu. Cynigir bod y gyllideb yn cael ei dyrannu fel a ganlyn: 
 

Blaenoriaeth Fuddsoddi Dyraniad Powys Dyraniad Ceredigion 

Cymuned a Lle 40% = £8,718,385 40% = £4,753,080 

 

Cynorthwyo Busnesau 
Lleol 

40% = £8,718,385 40% = £4,753,080 

 

Pobl a Sgiliau 20% = £4,359,192 20% = £2,376,540 

 

Lluosi £4,739,211 £2,583,718 

*Sylwer, fel y nodwyd yn adran 1.5, fod gan Lluosi ei ddyraniad ariannol ei hun, ar 
wahân. Sylwer hefyd mai’r ffigurau uchod yw’r cyfansymiau dangosol sydd ar gael 
i’r prosiectau, ar ôl brigdorri 4%. 
 
2.15 Mae 40% o'r cyllid wedi'i ddyrannu i'r flaenoriaeth Cymunedau a Lle gan fod 

cwmpas y gweithgareddau y gellir eu hariannu o dan y flaenoriaeth hon yn 
ehangach ac yn cyfrannu at ystod ehangach o’r amcanion y mae’r Awdurdodau 
Lleol yn anelu atynt yn y rhanbarth. Ymhlith y gweithgareddau y gellir eu 
hariannu o dan y flaenoriaeth hon y mae cynlluniau effeithlonrwydd ynni; creu 
a gwella mannau gwyrdd; gwelliannau i ganol trefi; seilwaith llifogydd, 
gweithgareddau diwylliannol, teithio llesol a chysylltedd digidol.  Mae'r 
gweithgareddau hyn yn tueddu i fod yn rhai Cyfalaf eu natur ac maent yn 
debygol o fod yn drymach ar adnoddau ariannol. 

2.16 Yn yr un modd, mae 40% o'r cyllid wedi'i ddyrannu i'r flaenoriaeth Cynorthwyo 
Busnesau Lleol gan fod y gweithgaredd hwn yn hanfodol er mwyn gwneud 
gwahaniaeth parhaol i economi Canolbarth Cymru. 

2.17 Er y gwnaed pob ymdrech i ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol i nodi'r meysydd 
buddsoddi blaenoriaeth, rhagwelir y bydd angen rhagor o wybodaeth drwy 
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gydol oes y Gronfa a bydd angen ystyried yn gyson sut y dyrennir o fewn y 
meysydd buddsoddi. Cynigiwn felly y dylid rhoi pŵer penderfynu dirprwyedig 
i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol.  

 
3. TREFNIADAU CYFLAWNI 
 
3.1 Mae trefniadau ar waith yn y Canolbarth ar gyfer gweithio'n rhanbarthol i reoli 

a gweinyddu cyllid: 
• Cyd-bwyllgor Corfforaethol 
• Bargen Twf Canolbarth Cymru 
• Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol 
• Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol 
• Trawsnewid Trefi Canolbarth Cymru 

 
3.2 Mae'r holl drefniadau uchod yn seiliedig ar wahanol gytundebau/deddfau sy'n 

nodi'r trefniadau llywodraethu, rheoli a gweinyddu ar gyfer pob swyddogaeth. 
 

3.3 Yn nhrefniadau'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol a'r Fargen Twf, mae’r corff sy’n 
atebol am gyflawni'r rhwymedigaethau/dyletswyddau o dan y ddau gytundeb 
(swyddogaethau gweinyddol) yn cael ei nodi fel a ganlyn: 
 

Swyddogaeth Awdurdod 
Adnoddau Dynol Ceredigion 
Clerc i’r Bwrdd Am yn ail 
Gwasanaethau Cyfreithiol Powys 
Swyddog Monitro Powys 
Trysorydd a Swyddog adran 
151 

Ceredigion fel y Corff Atebol 

Cyfathrebu Ceredigion, gyda chymorth y tîm 
rhanbarthol 

Caffael Powys 
Cyfieithu Y Cyngor sy’n cynnal y Cyfarfod 
TG Ceredigion 
Archwilio Mewnol Powys 
Gwasanaethau 
Democrataidd 

Powys 

Ysgrifenyddiaeth i’r Grŵp 
Cynghori Economaidd 
(EAG) 

Powys, gyda chymorth y tîm rhanbarthol 

 
3.4 Mae materion sy'n ymwneud â llywodraethu rhanbarthol, ac yn arbennig y Cyd-

bwyllgor Corfforaethol, yn datblygu'n barhaus. Mae materion yn mynd 
rhagddynt parthed y Dreth Gorfforaethol a TAW, ond nid ydynt wedi'u datrys 
eto o ran sicrhau nad oes effaith ariannol ar y cronfeydd a weinyddir. Mae'r 
sefyllfa'n datblygu o hyd. 
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3.5 Er mwyn cyflawni a rheoli'r Gronfa Ffyniant, cynigir felly y dylid dilyn yr 
egwyddorion a fabwysiadwyd ar gyfer gwaith rhanbarthol ac a nodir ym 
Margen Twf Canolbarth Cymru a'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol.  

3.6 Byddai hyn yn golygu mai Ceredigion fyddai'r awdurdod arweiniol (yr un sy’n 
cynnal) gan mai ef yw'r Trysorydd ar gyfer y trefniadau presennol a nodir 
uchod. Fodd bynnag, gallwn gymryd golwg ymarferol a phragmatig ar rannu 
cyfrifoldebau a rolau rhwng y ddau Awdurdod Lleol, fel yr ydym wedi'i wneud 
erioed. Mae’r Gronfa Ffyniant yn caniatáu rhannu rolau arweiniol a 
chyfrifoldebau rhwng yr awdurdodau lleol yn y rhanbarth. 

3.7 Bydd angen i’r swyddogion gwblhau'r union drefniadau cyflawni a hynny drwy 
awdurdod dirprwyedig, yn unol â'r argymhelliad ac yn amodol ar gydsyniad 
Cyngor Sir Powys.  

 
4. LLYWODRAETHU 

 
4.1 Ym mhrosbectws y Gronfa Ffyniant Gyffredin mae Llywodraeth y DU yn mynnu 

bod grŵp partneriaeth lleol yn cael ei sefydlu i gadw golwg ar y gwaith o 
weinyddu’r Gronfa: 

 

• Diben y partneriaethau hyn yw sicrhau mewnwelediad ac arbenigedd lleol er 
mwyn i bob lle nodi a mynd i’r afael ag angen a chyfle, ac ymateb gyda’r 
atebion cywir ar gyfer pob lle. 

• Mae awdurdodau lleol arweiniol wedi cael y dasg o weithio gydag ystod 
amrywiol o randdeiliaid lleol a rhanbarthol, sefydliadau’r gymdeithas sifil, cyrff 
cyflogwyr sy’n gyfrifol am nodi cynlluniau sgiliau lleol, a busnesau neu grwpiau 
sy'n cynrychioli busnesau i gyflawni deilliannau’r Gronfa yn eu hardaloedd. 

• Pan fydd y cynlluniau wedi'u cymeradwyo, dylid gofyn i bartneriaid roi cyngor 
ar a ydynt yn cydweddu’n strategol ac yn gallu cael eu cyflawni – gan gymryd 
gofal i osgoi gwrthdaro buddiannau. Bydd hyn yn sicrhau bod buddsoddiadau'r 
Gronfa yn cyd-fynd â gweithgareddau eraill yn yr ardal ac yn bodloni amcanion 
y Gronfa a'r amcanion lleol. 

• Mewn amgylchiadau lle mae grŵp y gellid ei ddefnyddio eisoes yn bodoli yn y 
lle, gellir dynodi’r grŵp at ddibenion y Gronfa hon, gan gymryd gofal i sicrhau 
bod y panel yn gwbl gynrychioliadol a bod ei gylch gorchwyl yn bodloni 
anghenion y Gronfa. 

4.2 Mae'n bwysig deall y lefel briodol ar gyfer llywodraethu effeithiol: 

• Rhanbarthol: Goruchwylio ac alinio strategol, themâu cyffredin a 
buddsoddiadau, rheoli’r gronfa a’r cynllun buddsoddi yn gyffredinol. Cyd-fynd 
â rhaglenni buddsoddi rhanbarthol eraill (e.e. y Fargen Dwf) ac alinio ac arwain 
ar faterion strategol rhanbarthol cyffredin (e.e. Sgiliau a Chymorth Busnes). 
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• Lleol: amcanion lleol ac alinio, mewnwelediad ac arbenigedd gan randdeiliaid 
lleol, cymunedau a busnesau, cyd-fynd â chynlluniau cyflawni lleol a grwpiau 
cynrychiolwyr. 

4.3 Yn y Canolbarth, felly, cynigir bod Swyddogion yn ystyried y syniad o 
sefydlu/datblygu grwpiau partneriaeth lleol sy'n bodoli eisoes er mwyn 
goruchwylio’r cyflawni yn lleol a dethol prosiectau – wedyn eu bod yn adrodd i 
fyny i’r trefniadau rhanbarthol presennol/ trefniadau a ddaw drwy'r Cyd-
bwyllgor Corfforaethol. 

5. AELODAU SENEDDOL 
5.1 Disgwylir bod Aelodau Seneddol yn chwarae rôl ffurfiol wrth gynllunio a 

datblygu'r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol. 
5.2 Mae swyddogion wedi ymwneud yn glòs â'r ASau perthnasol ym Mhowys a 

Cheredigion ar yr egwyddorion sy'n dod i'r amlwg wrth gynllunio'r cynlluniau 
buddsoddi, a bydd y swyddogion yn sicrhau eu bod yn adolygu ac yn 
cymeradwyo’r cynlluniau cyn eu cyflwyno. 

5.3 Mae Llywodraeth y DU hefyd yn disgwyl i ASau ymwneud â’r gwaith o 
gyflawni’r Gronfa drwy estyn gwahoddiad iddynt ymuno â’r grŵp partneriaeth 
lleol.  

5.4 Bydd Uwch Swyddogion (gan ymgynghori ag Arweinwyr y Cynghorau) yn 
parhau i ymgysylltu â'r ASau i gael eu barn ar y pwynt hwn, ac a ydynt am 
fynychu cyfarfodydd y bartneriaeth leol yng Ngheredigion a Phowys neu 
oruchwylio drwy gyfarfodydd cyswllt rheolaidd. 

6. ADNODDAU 
6.1 Mae'r model yn rhagweld tîm rhanbarthol bach a fyddai'n cyd-fynd â’r timau 

rhanbarthol presennol (RET, Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol a'r Fargen Twf) 
ac o fewn iddynt. Byddai'r tîm hwn yn cael ei reoli ar y cyd gan uwch swyddog 
o Geredigion a Phowys – ochr yn ochr â'r holl dimau rhanbarthol presennol. 

6.2 Er mwyn cefnogi’r ddarpariaeth leol, cynigir defnyddio'r brigdoriad o'r 
dyraniadau lleol i gefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau yn y ddau awdurdod. 
Maent yn ymrwymo i arwain y themâu fel y nodir uchod, ond hefyd mae’r 
trefniant yn sicrhau adnoddau i gyflawni prosiectau’r Gronfa Ffyniant ar lawr 
gwlad yn lleol. Gall maint y rhain amrywio yn ôl y cyllid sydd ar gael ond yr 
egwyddor fan hyn yw eu bod yn cael eu hariannu o ddyraniad yr Awdurdodau 
Lleol.    

6.3 Byddai angen i swyddogion yn y ddau Awdurdod Lleol ddatblygu cynigion 
manwl ar strwythur a maint y tîm, ond dyma'r egwyddorion: 

• Tîm Rhanbarthol: mor fach â phosib, i reoli a gweinyddu cronfeydd yn 
gyffredinol, alinio’n strategol a rhyngwyneb y Llywodraeth. Rheolir ar y cyd gan 
uwch swyddog o'r ddau awdurdod lleol. Talir amdano yn gyfartal drwy frigdorri 
dyraniadau Ceredigion a Phowys. (Sylwer: bydd angen i hyn roi sylw dyledus 
i swyddogaethau’r corff atebol megis rhai ariannol, cyfreithiol, caffael). 

• Timau Lleol: ychwanegu capasiti i’r timau Datblygu Economaidd ym Mhowys 
a Cheredigion er mwyn iddynt gyflawni yn lleol. Bydd y timau hyn yn helpu i 
gynnull eu partneriaethau lleol, yn ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r gymuned, ac 
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yn cefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau. Byddant yn cydweithio ochr yn ochr 
â'i gilydd ac â'r tîm rhanbarthol i sicrhau bod y gronfa'n cael ei chyflawni'n 
llwyddiannus. 

• Swm y brigdorri: Swyddogion i ddatblygu'r manylion o ran y gofynion ar gyfer 
adnoddau ac argaeledd cyllid – ond dylid pennu uchafswm o 4% er mwyn 
sicrhau y bodlonir disgwyliadau Llywodraeth y DU. 

6.4 Cynigir bod hwn yn ateb pragmatig sy'n sicrhau bod gennym drefniadau 
cyflawni ysgafn ond eglur sy'n ymateb i ofynion Llywodraeth y DU ar gyfer 
gweithio fel rhanbarth y Canolbarth sydd i’w gweld ym mhrosbectws y Gronfa 
Ffyniant. Mae’n cynnig cyfle i nodi materion strategol a chyfleoedd i weithio’n 
rhanbarthol ond mae hefyd yn caniatáu i awdurdodau lleol unigol lunio’u 
dyraniadau cyllid eu hunain ac yn hwyluso cydweithio mewn partneriaeth yn 
lleol lle bo hynny'n briodol. 

6.5 Hefyd mae’n cyd-fynd â'r trefniadau gweithio rhanbarthol presennol a 
chytundebau yng Nghanolbarth Cymru, ac yn sicrhau bod y corff atebol a'r 
swyddogaethau arweiniol yn gyson ar draws yr holl swyddogaethau 
rhanbarthol; hefyd yn sicrhau bod y tîm rhanbarthol yn cael ei oruchwylio a'i 
reoli ar y cyd, gan sicrhau nad oes gan y naill Awdurdod na'r llall unrhyw fantais 
dybiedig neu wirioneddol o fod yn "awdurdod arweiniol". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, 
nodwch pam 

Do – ynghlwm. 

Crynodeb: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda 
Chyngor Sir Powys i gynllunio a chyflawni Cronfa Ffyniant 
Gyffredin y DU. Mae’r polisi a’r ymyriadau wedi cael eu 
dylunio ar lefel y DU. 
 
Disgwylir i'r Cyngor weithio ar y cyd â Phowys i nodi a 
chytuno ar restr o ymyriadau sy'n ffurfio Cynllun 
Buddsoddi Rhanbarthol. Mae eu manylion wedi'u tynnu o 
strategaethau corfforaethol ac asesiadau presennol 
(Asesiad o Lesiant Lleol). 
 
Mae'r Gronfa Ffyniant yn darparu ar gyfer nifer o 
effeithiau cadarnhaol a bydd eu manylion yn cael eu 
datblygu wrth i'r prosiectau gael eu datblygu. Mae'r 
Cyngor yn defnyddio strategaethau a chynlluniau a’r 
gwaith ar asesiadau llesiant i helpu i lywio'r cynllun lefel-
uchel presennol. 
 
Hirdymor: Cronfa tair blynedd o hyd, o 21-22 hyd 

24-25, yw Cronfa Ffyniant Gyffredin y 
DU. Mae'n rhoi cyfle i Wasanaethau 
ddatblygu eu blaenoriaethau 
presennol o fewn strategaethau a 
chynlluniau corfforaethol tymor byr 
sy'n gweithio tuag at ein 
blaenoriaethau hirdymor. 
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Cydweithio: Mae'r Gronfa Ffyniant yn mynnu bod 
gwaith ymgysylltu a chydweithio 
sylweddol yn digwydd wrth gynllunio'r 
Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol, ac 
wedi hynny i'w gyflawni. 

Cynnwys: Mae'r Gronfa Ffyniant yn mynnu bod 
ymwneud sylweddol yn y Cynllun 
Buddsoddi Rhanbarthol, ac wedi 
hynny i'w gyflawni. Mae cydweithio 
mewn partneriaeth yn ofyniad 
allweddol yn y Gronfa Ffyniant. 

Atal: Mae'r Gronfa Ffyniant yn darparu ar 
gyfer nifer o gyfleoedd i weithio'n 
gadarnhaol i leihau'r galw ar 
wasanaethau yn y dyfodol, ond ni 
wyddom i ba raddau hyd nes y bydd y 
prosiectau yn cael eu datblygu. 

Integreiddio: Mae prosbectws y Gronfa Ffyniant a’r 
hyn a gynigir gan y Cynllun Buddsoddi 
Rhanbarthol yn cynnig nifer o 
gyfleoedd i integreiddio a chydweddu 
â’r cynlluniau a’r strategaethau 
corfforaethol presennol. 

 
Argymhellion: 1. Nodi Prosbectws, Dyraniadau a Gofynion Allweddol 

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU er mwyn datgloi cyllid 
Llywodraeth y DU. 

2. Nodi'r dull o ymgynghori ac ymgysylltu er mwyn bwydo 
i'r gwaith o ddatblygu Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol 
– a chymeradwyo'r egwyddorion a nodir, fel bod modd 
drafftio cynlluniau manwl. 

3. Cymeradwyo'r dyraniadau ariannol dangosol o 40% i 
Gymunedau a Lle; 40% i Gynorthwyo Busnesau Lleol 
ac 20% i Bobl a Sgiliau.  

4. Cymeradwyo’r trefniant i rannu'r cyllid capasiti o £40k 
sydd ar gael i Ganolbarth Cymru, a hynny 50/50 rhwng 
y naill Awdurdod Lleol a’r llall – i adlewyrchu'r 
cydweithio wrth ddatblygu'r cynllun buddsoddi 
rhanbarthol hyd yn hyn. 

5. Dirprwyo awdurdod ac awdurdodi Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol a swyddog Adran 151 y ddau Awdurdod, 
gan ymgynghori ag Arweinwyr y Cynghorau, i wneud 
y penderfyniadau a'r camau sy’n angenrheidiol i 
gwblhau’r cynllun buddsoddi a derbyn yr arian a 
ddyrennir, yn ogystal â gweithredu a gweinyddu'r 
cynllun a'r holl gynlluniau cysylltiedig yn unol â 
gofynion a blaenoriaethau'r prosbectws a'r gronfa. 
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6. Cymeradwyo'r model cydgyflawni arfaethedig ar 
draws Canolbarth Cymru (Ceredigion a Phowys) gyda 
Chyngor Sir Ceredigion yn awdurdod arweiniol (yr un 
sy’n cynnal) ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU – 
gan gynnwys yr egwyddorion arfaethedig o ran 
brigdorri ac adnoddau. 

Rheswm am y 
penderfyniad: 

Fel bod modd i Gyngor Sir Ceredigion fwrw ymlaen gyda 
Chyngor Sir Powys i ymateb i ofynion Llywodraeth y DU 
ar gyfer datgloi cyllid i Ganolbarth Cymru. 
 

Trosolwg a Chraffu: Ddim yn berthnasol 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Ddim yn berthnasol – Polisi a Chyllido Llywodraeth y DU. 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi (yn bennaf) – ond gyda gweithgarwch 
sy’n cefnogi’r pedair Blaenoriaeth Gorfforaethol. 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Os bydd y Cabinet yn cytuno ar rôl yr awdurdod arweiniol 
a’i bod yn cael ei derbyn gan Bowys, fe fydd goblygiadau 
o ran capasiti ar Gyllid a Chaffael. 
 
Byddai angen cynnwys a chysoni’r rhain gyda 
rhwymedigaethau ac ymrwymiadau presennol y Cyngor 
fel y corff atebol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru 
a'r Cydbwyllgor Corfforaethol. Bydd angen i’r swyddogion 
ystyried manylion y goblygiadau o ran adnoddau (ac 
ystyried a fydd brigdorri yn gallu rhoi cymorth). 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Fel uchod, bydd disgwyl i Geredigion, fel Awdurdod 
Arweiniol, lunio a chyflwyno cytundebau arian grant gyda 
phob prosiect ar gyfer Canolbarth Cymru. Mae’r 
cytundebau prosiect hyn yn debygol o fod yn niferus. 
 

Goblygiadau Staffio: 
 

Cyhyd â bod Cyngor Sir Powys yn cytuno i’r cynigion 
cyflawni a Llywodraeth y DU yn cytuno i’r cynllun 
buddsoddi, fe fydd yna oblygiadau: 

• Bydd angen sefydlu a recriwtio tîm rhanbarthol 
newydd. 

• Bydd angen i’r naill Awdurdod Lleol a’r llall 
adolygu'r goblygiadau staffio yn lleol. Bydd y timau 
Economi ac Adfywio presennol yn cefnogi'r gwaith 
o gyflawni’r prosiectau. Bydd angen datblygu 
trefniadau staffio ar ôl cymeradwyo'r egwyddorion 
cyflawni a nodir. 

• Bydd angen i adnoddau'r timau fod yn fforddiadwy 
o fewn y brigdoriad, fodd bynnag, bydd galw ar 
swyddogaethau’r gwasanaethau Adnoddau Dynol, 
Cyfreithiol ac Ariannol yn  y ddau Awdurdod Lleol i 
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sicrhau bod strwythurau'n cael eu datblygu a'u 
cytuno'n gyflym. 
 

Goblygiadau Eiddo/ 
Asedau: 
 

Dim yn uniongyrchol – efallai y bydd goblygiadau gan rai 
prosiectau a gynigir ond bydd angen iddynt nodi'r rheiny 
yn fewnol er mwyn eu datblygu/ cymeradwyo drwy 
gyfrwng y trefniant llywodraethu a gytunir, os yw'n 
berthnasol. 
 

Risg(iau):  
 

Bydd hon yn rhaglen ariannu sylweddol ar draws 
Canolbarth Cymru a bydd angen iddi gael ei chofrestr risg 
ei hun. 
 
Ar hyn o bryd, dyma'r prif risgiau strategol: 

• Bod y naill Awdurdod Lleol neu’r llall yn methu â 
chytuno ar y cynllun buddsoddi rhanbarthol. 

• Methu â chytuno ar yr egwyddorion cyflawni a 
nodir, gan gynnwys rôl yr Awdurdod Arweiniol. 

• Methu â chyflwyno'r Cynllun Buddsoddi 
Rhanbarthol mewn pryd. 

 
Pwerau Statudol: 
 

Cyllid ar gael gan Lywodraeth y DU yn uniongyrchol drwy 
Ddeddf Marchnad Fewnol y DU. 
 

Papurau Cefndirol: 
 

Dim. Ond ceir darllen cefndirol a rhagor o wybodaeth am 
y Gronfa Ffyniant Gyffredin ar wefan Llywodraeth y DU:  
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: prosbectws 
(www.gov.uk) 
 

Atodiadau: Atodiad 1 - Asesiad Effaith Integredig 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi ac Adfywio 
 

Swyddog Adrodd: Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Twf a Datblygiadau 
Sylweddol   
 

Dyddiad: 06/07/22 
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Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

1 
 

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 UK Shared Prosperity Fund – Mid Wales Regional Investment Plan 

 

Service Area Economy & Regeneration Corporate Lead 
Officer Russell Hughes-Pickering Strategic Director Barry Rees 

 

Name of Officer completing the 
IIA Carwyn Jones-Evans E-mail carwyn.jones-evans@ceredigion.gov.uk Phone no 01545 574 

117 
 

Please give a brief description of the purpose of the proposal 
 
The UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) is a central pillar of the UK government’s ambitious Levelling Up agenda and a significant component 
of its support for places across the UK. It provides £2.6 billion of new funding for local investment by March 2025, with all areas of the UK 
receiving an allocation from the Fund via a funding formula rather than a competition.  
 
The UKSPF will support the UK government’s wider commitment to level up all parts of the UK by delivering on each of the levelling up objectives. 
There are three UKSPF investment priorities: Communities and Place, Supporting Local Business and People and Skills (including Multiply). 
 
Ceredigion County Council is required to work with Powys County Council to develop a Regional Investment Plan for Mid Wales, that is to be 
submitted to UK Government by 1st August 2022 – that will set the framework for the investment. This will then allow projects to come forward for 
funding. 
 
It is expected that projects developed under the SPF will be aware of and address, the wellbeing of current and future generations, whilst 
addressing the needs of the people CCC currently serve. 
 
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). 
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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 
Carwyn Jones-Evans Cabinet 1 26/07/22 First draft at Regional Investment Plan proposal to 

Ceredigion and Powys Cabinets. 
     
     

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

The Communities and Place investment priority will enable places to invest to restore their community 
spaces and relationships and create the foundations for economic development at the neighbourhood 
level. The intention of this is to strengthen the social fabric of communities, supporting in building pride in 
place. 
The Supporting Local Business investment priority will enable places to fund interventions that support 
local businesses to thrive, innovate and grow. 
The People and Skills investment priority can provide funding to help reduce the barriers some people face 
to employment and support them to move towards employment and education. This theme can also target 
funding into skills for local areas to support employment and local growth. 
Multiply (as part of the People and Skills Investment Priority) will provide support for adult numeracy. 

Investing in People’s Future 
 

Elements of people and skills and multiply and supporting local business. 

Enabling Individual and Family 
Resilience  
 

Elements of people and skills and multiply themes applicable. 

Promoting Environmental and 
Community Resilience 
 

Communities and place theme is applicable. 
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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 

 

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 UKSPF is a 3 year fund from 21-22 
to 24-5. It provides the opportunity for 
Services to progress existing priorities 
within corporate strategies and plans in 
the short-medium term that work 
towards our long-term priorities. 

The plan is being drafted 
on evidence from existing 
strategies/plans (e.g. 
recent wellbeing 
assessment). 
 
Projects will need to be 
informed by existing 
Corporate Strategies/plans 
and Impact Assessed 
accordingly. 

Projects will need to be informed by 
existing Corporate Strategies/plans and 
Impact Assessed accordingly. 

Collaboration 
Working together with other 
partners to deliver. 

The UKSPF requires collaboration at all 
levels. 
 

The Council with Powys 
Council undertook an 
online survey and series of 
engagement events to 

Ensure we design the commissioning 
process as best as we can, to allow for 
identification of partnership opportunities 
into project delivery. 
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First, in the development and drafting of 
the regional Investment plan, partner 
input is essential. 
 
Secondly, there is a need to establish a 
Local partnership Group to oversee and 
manage the fund. 
 
Third, there will be multiple 
opportunities for partnership working in 
the design and delivery of projects. 
 

help provide input into the 
Regional Investment Plan. 
 
There is a mandated 
requirement from UK 
Government to establish a 
partnership group – with 
defined expectations and 
multi-sector 
representation. 

Involvement 
Involving those with an interest 
and seeking their views. 

The UKSPF Regional Investment Plan 
is currently being developed, according 
ot the timescales afforded to us by UK 
Government. 
 
The Council has sought to make use of 
existing engagement and evidence 
where appropriate (leaning heavily on 
the Corporate Strategy, Economic 
Strategy and Wellbeing Assessment). 
 
Jointly with Powys Council, we 
undertook an online survey that was 
advertised on our website, to help 
supplement thinking, as well as a series 
of engagement events with key 
stakeholders. 
 

The key stakeholders were 
identified to be 
organisations/partners in 
the region – as per the 
UKG guidance. 
 

Ensure we set up partnership 
arrangements that ensures the 
appropriate level of involvement from 
identified stakeholder groups, to help 
inform delivery. 

Prevention 
Putting resources into 
preventing problems occurring 
or getting worse. 

The issues that UKSPF are seeking to 
address are wide-ranging across the 
Council’s remit. We have therefore 
undertaken a Corporate approach to 

The principal body of work 
we are relying on to inform 
our Local priorities is the 
Local Assessment of 

Ensure we establish a relevant baseline 
with a robust monitoring and evaluation 
process – to ensure we are delivering 
the changes sought. 
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engagement and consultation internally 
and externally – making use of existing 
plans, strategies and evidence. 
 

Wellbeing, alongside 
recent consultation on the 
action plan. 

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

The plan and approach has been 
developed and with input across the 
Council. From the start, it was 
important to ensure awareness and 
understanding of the UKSPF as a 
broad fund that needed a Corporate 
approach. 
 
The policy interventions of the fund are 
already set out, and our scope is only 
to prioritise relevant interventions. 
 

There may be tensions as 
we begin to develop 
project proposals and 
there may be a tension 
with levels of funding vs 
aspirations across 
Services and external 
partners. 
 

To manage proposals across the 
Council, an early EOI form has been 
developed – to ensure a level of 
awareness and discussion across 
Services around project proposals. 
 
We intend to use this exercise and 
workshop ideas, to help inform our 
proposed delivery landscape, then to 
address external proposals to address 
any gaps. 
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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. 

The UKSPF has the potential to 
contribute positively towards this goal. 
The extent of the impact however, will 
not be known until projects are 
developed. 
 
 
 

We are drafting the high-
level plan at this stage, the 
extent of contribution 
towards these goals will 
only be known in full when 
project proposals come 
forward. 

Ensure that organisations looking to 
develop/deliver projects do so in an 
integrated manner, identify 
opportunities for partnership working – 
and ensure alignment with existing 
plans/strategies and legislation. 

3.2. A resilient Wales 
Maintain and enhance biodiversity 
and ecosystems that support 
resilience and can adapt to change 
(e.g. climate change). 

The UKSPF has the potential to 
contribute positively towards this goal. 
The extent of the impact however, will 
not be known until projects are 
developed. 
 

We are drafting the high-
level plan at this stage, the 
extent of contribution 
towards these goals will 
only be known in full when 
project proposals come 
forward. 

Ensure that organisations looking to 
develop/deliver projects do so in an 
integrated manner, identify 
opportunities for partnership working – 
and ensure alignment with existing 
plans/strategies and legislation. 

3.3. A healthier Wales 
People’s physical and mental 
wellbeing is maximised and health 
impacts are understood. 

The UKSPF has the potential to 
contribute positively towards this goal. 
The extent of the impact however, will 
not be known until projects are 
developed. 
 

We are drafting the high-
level plan at this stage, the 
extent of contribution 
towards these goals will 
only be known in full when 
project proposals come 
forward. 

Ensure that organisations looking to 
develop/deliver projects do so in an 
integrated manner, identify 
opportunities for partnership working – 
and ensure alignment with existing 
plans/strategies and legislation. 

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

The UKSPF has the potential to 
contribute positively towards this goal. 
The extent of the impact however, will 
not be known until projects are 
developed. 

We are drafting the high-
level plan at this stage, the 
extent of contribution 
towards these goals will 
only be known in full when 

Ensure that organisations looking to 
develop/deliver projects do so in an 
integrated manner, identify 
opportunities for partnership working – 
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 project proposals come 
forward. 

and ensure alignment with existing 
plans/strategies and legislation. 

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

The UKSPF has the potential to 
contribute positively towards this goal. 
The extent of the impact however, will 
not be known until projects are 
developed. 
 

We are drafting the high-
level plan at this stage, the 
extent of contribution 
towards these goals will 
only be known in full when 
project proposals come 
forward. 

Ensure that organisations looking to 
develop/deliver projects do so in an 
integrated manner, identify 
opportunities for partnership working – 
and ensure alignment with existing 
plans/strategies and legislation. 
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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 ) 

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not be 
known until the projects are 
developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on people of all 
ages. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to the 
challenges and opportunities 
we have already identified 
locally (Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Children and 
Young 
People up to 
18 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

People 18-50 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Older People 
50+ 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 
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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 )  

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects are 
developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on people with 
disabilties. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Hearing 
Impartment 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Physical 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Visual 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Learning 
Disability 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Long 
Standing 
Illness  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Mental 
Health 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

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

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects are 
developed and agreed. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Transgender Positive Negative None/ 
Negligible 
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However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

 

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

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects are 
developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Marriage Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Civil 
partnership 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

 

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

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects are 
developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Pregnancy Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Maternity 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

 

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

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
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White 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

The extent of impact will not 
be known until the projects 
are developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

ensure the balance of 
projects coming forward 
reflect the needs and 
opportunities locally. 

   
Mixed/Multiple 
Ethnic Groups 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

Asian / Asian 
British 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Black / African 
/ Caribbean / 
Black British  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Ethnic 
Groups 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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 ) 

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects are 
developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Christian 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Buddhist 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Hindu 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Humanist 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Jewish Positive Negative None/ 
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 Negligible 
   

Muslim 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Sikh 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Non-belief 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

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

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects are 
developed and agreed. 
 
However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 
identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the 
needs and opportunities 
locally. 

Men Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Women 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

 

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

UNKNOWN – POTENTIALLY 
POSITIVE 
 
The extent of impact will not 
be known until the projects 
are developed and agreed. 

We will have the flexibility to 
invest in a range of projects 
that contribute positively to 
the challenges and 
opportunities we have already 

The local partnership group 
that will be established to 
oversee delivery, will need to 
ensure the balance of projects 
coming forward reflect the Bisexual 

 
Positive Negative None/ 

Negligible 
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However, the UKSPF 
prospectus can allow projects 
to be developed that have a 
positive impact on all people. 
 

identified locally 
(Strategies/Plans etc). 

needs and opportunities 
locally. Gay Men 

 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Gay Women 
/ Lesbian 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Heterosexual 
/ Straight 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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 
UNKNOWN – POTENTIALLY POSITIVE 
 
The extent of impact will not be known until the projects are developed and agreed. 
 
However, the UKSPF prospectus can allow projects to be developed that have a positive impact on all people.  
 
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 
Ensuring the local partnership group has sufficient oversight of projects developing, and ensuring project deliverers are aware of their obligations 
under the act. Also ensuring that the group is aligned and integrated with existing groups internally to ensure alignment and added value to 
activity – to ensure opportunities to ensure a positive contribution are not missed. 
 
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 
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Projects could be developed that would have a positive impact on these aims, however it is uncertain until we have an understanding of the 
projects coming forward. Ensuring strong corporate and strategic alignment of the local partnership group will be key to ensure ongoing review 
and support for emerging projects. To ensure there is no duplication and/or gaps and/or negative impacts. 

 
 

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.  
  
Positive – the UKSPF prospectus allows for a range of proposals that will be expecting positive outcomes in relation to job creation, skills, Access 
to Services, community cohesion, Regeneration, business growth etc. 
 
 
What evidence do you have to support this view?  
  
We will have the flexibility to invest in a range of projects that contribute positively to the challenges and opportunities we have already identified 
locally (Strategies/Plans etc). 
 
  
What action(s) can you take to mitigate any negative impacts or better contribute to positive impacts?  
  
The local partnership group that will be established to oversee delivery, will need to ensure the balance of projects coming forward reflect the 
needs and opportunities locally. 
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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? 

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

All services/projects will 
need to be delivered 
bilingually.  

There is scope for cultural 
activity – that could 
support projects with a 
positive impact on the 
language. 

Ensure adherence of project 
delivers with fund guidelines 
and local policy/strategies 
pertaining to the Welsh 
Language. 
 

   

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

Unlikely to affect, unless 
a project comes forward 
that specifically targets a 
positive contribution (e.g. 
Welsh in Work).  

There is scope for projects 
that could positively 
contribute – but is not 
known until projects come 
forward. 

Ensure adherence of project 
delivers with fund guidelines 
and local policy/strategies 
pertaining to the Welsh 
Language. 
 

   

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

Unlikely to affect, unless 
a project comes forward 
that specifically targets a 
positive contribution (e.g. 
Welsh in Work).  

There is scope for projects 
that could positively 
contribute – but is not 
known until projects come 
forward. 

Ensure adherence of project 
delivers with fund guidelines 
and local policy/strategies 
pertaining to the Welsh 
Language. 
 

   

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

All services/projects will 
need to be delivered 
bilingually.  

There is scope for cultural 
activity – that could 
support projects with a 
positive impact on the 
language. 

Ensure adherence of project 
delivers with fund guidelines 
and local policy/strategies 
pertaining to the Welsh 
Language. 
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Will it preserve promote 
and enhance local 
culture and heritage? 

Positive 
 

 

Negative None/ 
Negligible 

Potential for projects to 
promote and enhance – 
but depends on projects 
being developed/ 

There is scope for cultural 
activity – that could 
support projects with a 
positive impact on the 
language. 

Ensure adherence of project 
delivers with fund guidelines 
and local policy/strategies 
pertaining to the Welsh 
Language. 
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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 
    
    
    
    
    
    
    
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). 
 
The UKSPF prospectus is a UK-wide policy intervention that cuts across a number of service areas. The requirement by the Council is to develop 
and submit a high-level regional investment plan consisting of a prioritised set of interventions, from a “menu” of interventions set out by the UK 
Government. The Council is forming its response from existing strategies and plans to help justify the selection on prioritisation of interventions. All 
have the potential to contribute positively towards a range of matters. 
 
The biggest risks with the fund is that of duplication, missed opportunities – or negative impact via poor project design. 
 
In all cases, these risks will need to be mitigated by the delivery team, to ensure: 

• Clear guidance and adherence to required actions by project proposers. 
• An effective governance and management framework, that can identify and monitor project impacts and outcomes. 
• Integrated and aligned structures, that do not duplicate or silo thinking within the Council. 

 
4.3. Monitoring, evaluating and reviewing. 
How will you monitor the impact and effectiveness of the proposal?   
 
UK Government are due to publish a Technical Advice Note of monitoring and evaluation requirements for the UKSPF. We will review the TAN when 
published. However, it is anticipated that the delivery team will work with project proposers to set out and agree project level outcomes, a local 
partnership group review, comment and agree projects – then an M&E system is established to track and work with the successful projects. 
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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  
Duplication of activity 3- Medium 3 – Even Chance of Occurence 9 
Missed opportunities (due to 
timescales, competitive project 
calls, lack of sufficient funding) 

3- Medium 3 – Even Chance of Occurence 9 

Poor project design – which could 
have inadvertent negative impacts 

3- Medium 1 – unlikely to occur  6 

Does your proposal have a potential impact on another Service area? 
Yes – all services are regularly engaged/informed/involved via Leadership Group. 
 

 
6.  SIGN OFF 
Position Name Signature Date 
Service Manager Arwyn Davies   

Corporate Lead Officer Russell Hughes-Pickering 
 

11/7/2022 

Strategic Director Barry Rees   
Portfolio Holder Cyng. Clive Davies   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 26 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Strategaeth Gweithio Hybrid a’r Polisi Dros Dro ar 

gyfer Gweithio Hybrid 
 

Diben yr adroddiad: Cymeradwyo’r strategaeth a’r polisi dros dro   
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor ac 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Democrataidd, 
Polisi, Perfformiad a Phobl a Threfniadaeth  

 
Y CEFNDIR: 
Yn sgil y pandemig Covid-19, bu’n rhaid cyflwyno cyfnod clo cenedlaethol yn 
ddirybudd.  Golygai hyn fod yn rhaid aros gartref a gweithio gartref lle’r oedd hynny’n 
bosibl.  O ganlyniad i’r mesurau hyn, bu’n rhaid i’r rhan fwyaf o’n staff swyddfa 
weithio mewn modd tra gwahanol.  Ymatebodd staff yn gyflym ac yn gadarnhaol i’r 
newid hwn.  Ar y cyfan, gellir priodoli’r agwedd gadarnhaol hon i’r camau a oedd 
eisoes wedi eu cymryd tuag at ffordd fwy effeithiol a hyblyg o weithio, gan gynnwys 
y buddsoddiad mewn cyfarpar a meddalwedd digidol a datblygu’r trefniadau 
gweithio hyblyg a oedd eisoes ar waith.  
 
Prosiect Y Ffordd yr ydym yn Gweithio  
Ar ôl ymateb yn dda i’r heriau cychwynnol a ddaeth oherwydd y pandemig, wedi 
hynny symudodd y sylw i feddwl am y gwersi y gallai’r Cyngor eu dysgu o’r profiad 
a sut y gellid adeiladu ymhellach yn sgil y profiad.  Sefydlwyd y prosiect ‘Y Ffordd yr 
ydym yn Gweithio’ er mwyn adolygu’r arferion dysgu o bell a fabwysiadwyd yn ystod 
y pandemig.  Nod y prosiect oedd gweld beth oedd awydd y gweithlu am newid 
tymor hir, gan sicrhau ar yr un pryd mai’r prif bwyslais o hyd oedd darparu 
gwasanaethau.  Roedd y prosiect yn rhoi cyfle i edrych i ba raddau yr oedd 
gweledigaeth y strategaeth ehangach wedi newid o ran ble, pryd a sut yr ydym ni fel 
sefydliad yn ymgymryd â gwaith. 
 
Yn rhan o’r prosiect, cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu sylweddol â staff, er mwyn 
casglu adborth, profiadau, syniadau a beth fydd y gofynion o ran y gweithle yn y 
dyfodol, er mwyn ategu penderfyniadau strategol.  Amcangyfrifir bod 74% o’r 
gweithlu sy’n gweithio gartref wedi cymryd rhan yn o leiaf un o’r gweithgareddau 
ymgysylltu hyn.  Mae’r themâu sy’n codi o’r ymarfer ymgysylltu â staff ac ymchwil 
cenedlaethol, tueddiadau ac uchafbwyntiau wedi bod yn sail i ddatblygu’r 
strategaeth ar gyfer gweithio’n hybrid.   
 

Nododd yr ymarfer ymgysylltu â staff fod llawer o fanteision i weithio gartref ond 
cydnabu hefyd fod heriau i rai staff.  Ymhlith y manteision a nodwyd roedd 
cyfarfodydd rhithiol, cyflawni mwy o waith, gwell cydweithio, absenoldeb y pethau 
hynny yn y swyddfa sy’n tynnu sylw oddi wrth y gwaith ac yn amharu ar y gwaith. 
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Ymhlith yr heriau a nodwyd, roedd cysylltiad band eang gwael, hyfforddi a sefydlu 
staff newydd, dim byd yn gwahanu’r gwaith a’r cartref – “byw yn y swyddfa”, 
teimladau o fod yn ynysig oherwydd bod llai o gyfleoedd i gymdeithasu ac oherwydd 
prinder lle i weithio yn y cartref.   
 

STRATEGAETH GWEITHIO HYBRID  
Datblygwyd y Strategaeth Gweithio Hybrid gan ddefnyddio canfyddiadau ymchwil 
a’r dystiolaeth a gafwyd yn sgil ymgysylltu â staff.  Amlinellwyd yr egwyddorion a’r 
broses o roi model hybrid ar waith, sydd yn parhau i alluogi gwasanaethau i gael eu 
darparu i’r safon uchel ofynnol ond hefyd yn cynnig mwy o hyblygrwydd i gyflogeion 
sicrhau cydbwysedd rhwng eu bywydau gwaith a’u bywydau yn y cartref.  Anghenion 
y gwasanaeth fydd y flaenoriaeth hollbwysig bob tro wrth ystyried unrhyw 
bosibiliadau o ran gweithio’n hybrid. Cydnabuwyd na fyddai’r lefel hon o 
hyblygrwydd yn bosibl i bob aelod o staff, oherwydd natur rhai o’r swyddi neu 
gyfyngiadau eraill.  Eto i gyd, bydd ymrwymiad i ystyried sut y gellir adeiladu lefel o 
hyblygrwydd i mewn i swyddi ar draws y sefydliad.  Yn ystod camau cychwynnol y 
broses o roi’r model ar waith, bydd gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid yn parhau 
ar-lein a thros y ffôn.  Bydd y derbynfeydd yng Nghanolfan Rheidol a Phenmorfa 
hefyd yn parhau ar gau i ddechrau, tra bo gwasanaethau wyneb yn wyneb eraill yn 
cael eu cyflwyno’n raddol fel rhan o’r broses o roi’r model ar waith.   
 

Y Weledigaeth ar gyfer y strategaeth yw “meithrin gweithlu cydnerth, 
wedi’i grymuso ac sy'n perfformio'n dda. Gweithlu sydd â’r sgiliau a’r offer 
i weithio’n hyblyg i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel mewn modd 
effeithlon, cynaliadwy ac ecogyfeillgar, nawr ac yn y dyfodol.  Byddwn yn 
cynllunio gweithleoedd gyda mannau modern, hyblyg sydd nid yn unig yn 
annog gweithgarwch cydweithredol, traws-swyddogaethol ond sydd 
hefyd yn cryfhau ein diwylliant corfforaethol, yn cynyddu ymgysylltiad â’n 
partneriaid ac yn cefnogi profiad gwell i gwsmeriaid.” 

 
Mae’r strategaeth yn cyflwyno cyfres o flaenoriaethau sy’n cynnwys a) ffyrdd hyblyg 
a symudol o weithio; b) cynaliadwyedd amgylcheddol ac ariannol; a c) rhoi gwell 
profiad i gwsmeriaid.  Yn ychwanegol, nodwyd cyfres o baramedrau y gellid 
adeiladu’r model gweithio hybrid o’u mewn, er enghraifft; ‘Lle gall ein staff weithio 
mor effeithlon o bell neu yn y swyddfa gallant ddewis lle maent yn gweithio ar unrhyw 
ddiwrnod penodol;  ‘ni fydd gan ein staff gweithio hybrid ddim lle personol parhaol 
yn y swyddfa, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol’ a ‘bydd ein cyfarfodydd gyda 
chydweithwyr a phartneriaid allanol yn rhithwir yn ddiofyn, ac eithrio mewn 
amgylchiadau eithriadol’. 
 

Er mwyn nodi’r gwahanol fathau o rolau sy’n bodoli ar draws y gweithlu corfforaethol, 
cyflwynwyd pedwar math o weithio: Sefydlog – rôl sy’n gofyn i ddeiliad y swydd 
fynychu’r gweithle oherwydd natur a gofynion y rôl ac felly nid yw’n addas ar gyfer 
gweithio hybrid.  Mae’r tri math arall i gyd yn fathau o weithio hybrid – Hybrid Hyblyg, 
Hybrid Cyfyngedig a Chrwydrol.  Bydd categoreiddio’r mathau o rolau yn y modd 
hwn yn gymorth wrth bennu anghenion megis cyfarpar TGCh, dulliau hyfforddi a 
datblygu a gofynion swyddfeydd.   Bydd rheolwyr corfforaethol ym mhob 
gwasanaeth yn gosod pob un o swyddi eu timau yn un o’r categorïau hyn.  Bydd y 
categoreiddio yn dibynnu ar y swydd a natur y  gwaith.   
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Er mwyn cefnogi’r broses o weithredu’r model gweithio hybrid, mae tair ffrwd waith 
wedi’u creu ac mae pob un o’r tair yn cael ei chadeirio gan Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol sy’n adrodd i Fwrdd Prosiect Ffyrdd o Weithio.  Y ffrydiau gwaith yw:  
 

• Cynllunio’r Gweithle  –  Mae’r ffrwd waith hon yn gyfrifol am ailgynllunio’r 
lleoedd gwaith i gynyddu cynwysoldeb, hyblygrwydd a chefnogi ffyrdd 
newydd o weithio i’r gweithlu a’r cwsmeriaid.    

• Atebion Digidol – Mae’r ffrwd waith hon yn gyfrifol am adolygu a gwella’r 
atebion digidol i gefnogi cydweithio, gweithio hybrid a gwell gwasanaethau 
cwsmeriaid.   

• Polisïau, Gweithdrefnau a Hyfforddiant – Mae’r ffrwd waith hon yn gyfrifol am 
ddatblygu polisïau newydd ac adolygu polisïau a gweithdrefnau sy’n bodoli 
eisoes er mwyn cefnogi dulliau newydd o weithio.   
 

POLISI DROS DRO AR GYFER GWEITHIO HYBRID  
Mae’r Polisi Dros Dro ar gyfer Gweithio Hybrid wedi ei ddatblygu i ddarparu 
gwybodaeth fanwl ynghylch beth mae gweithio hybrid yn ei olygu i’r Cyngor. Bydd 
yn cefnogi cyflogeion a’u rheolwyr wrth roi’r model gweithio hybrid ar waith, drwy 
gynnig cyngor a gwybodaeth ymarferol, gan alluogi cyflogeion i weithio’n effeithiol, 
yn gynhyrchiol ac yn ddiogel o’r swyddfa neu o’r cartref.    
 
Y bwriad yw i’r polisi fod ar waith am gyfnod o 18 mis er mwyn rhoi cyfle i dreialu 
gweithio hybrid, wrth i’r rheolwyr a’n gweithlu nodi ffordd newydd effeithiol o weithio 
ar ôl cyfnod y pandemig.  Ar ddiwedd y cyfnod hwn, bydd Polisi Gweithio Hybrid yn 
disodli’r polisi dros dro a bydd polisïau eraill yn cael eu hadolygu, er mwyn sicrhau 
eu bod yn addas i’r diben mewn cyd-destun newydd.   
 
Ymgynghorwyd â’r Undebau Llafur cydnabyddedig ynghylch y polisi ac maent wedi 
bod ynghlwm â datblygu’r ddogfen o’r camau cynnar.  Mae eu hadborth a’r 
newidiadau a awgrymwyd ganddynt wedi’u hymgorffori lle’r oedd hynny’n addas.   
 
Prif bwyntiau’r Polisi  
Amlinellir prif bwyntiau’r polisi isod: 
 

• Pan fo swydd cyflogai wedi’i dynodi’n swydd sy’n addas ar gyfer gweithio 
hybrid, gall y cyflogai wneud cais am y budd o gael statws hybrid (Hybrid 
Hyblyg, Hybrid Cyfyngedig a Chrwydrol)  

• Gall cyflogeion sy’n gweithio’n hybrid ddewis mynd i’r gweithle (neu i 
ganolfan) yn ddyddiol ond dim ond mynediad at ddesg boeth fydd ganddynt.  
Byddant wedi archebu’r ddesg honno drwy gyfrwng y system archebu desg.   

• Er mwyn cael statws hybrid mae’n rhaid i gyflogeion ddangos bod ganddynt 
y canlynol neu eu bod yn cytuno i wneud y canlynol:  

- Cyflymder band eang digonol  
- Sicrhau lle ar gyfer y cyfarpar sydd ei angen er mwyn gweithio’n     

  gynhyrchiol 
- Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel  
- Amgylchedd gwaith diogel  
- Dychwelyd i’r gweithle os bydd tarfu ar y cysylltedd  
- Dim ond gweithio o leoliadau o bell a gofnodwyd  
- Bod yn bresennol yn lleoliad y gwaith os bydd angen 
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• Ni fydd unrhyw newidiadau cytundebol yn ystod cyfnod y polisi dros dro.  Bydd 
y man gwaith cytundebol yn aros yr un fath ac ni fydd unrhyw gostau teithio 
am fod yn bresennol mewn lle gwaith neu mewn canolfan desgiau poeth.   

• Ni fydd lwfans gweithio gartref yn daladwy gan mai cytundeb gwirfoddol fydd 
hwn   

• Gellir diddymu statws hybrid dan rai amgylchiadau  
• Bydd recriwtio/cyfweliadau yn rhithiol oni bai fod cyfiawnhad cryf dros 

gyfweliadau wyneb yn wyneb.   
 

Diben yr holl bolisïau a’r gweithdrefnau i staff yw amlinellu’r ymddygiad, y prosesau 
a’r gweithdrefnau y mae angen i staff eu dilyn, nodi sut maent yn gallu cael cyngor 
neu gefnogaeth a lle bo hynny’n gymwys, y canlyniadau o beidio â glynu wrth y 
polisi a/neu’r weithdrefn.    
 

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, nodwch 
pam  

 

Crynodeb: 
Hirdymor: Mae cynllunio tymor hir wedi bod yn rhan 

annatod o ddatblygiad y strategaeth a’r polisi 
hwn.  Mae cyfnod cychwynnol y strategaeth 
hon yn ymestyn rhwng 2022 a 2027, tra bo’r 
polisi hwn yn un dros dro am gyfnod o 18 mis.  
Mae hyn er mwyn gallu ei adolygu’n rheolaidd, 
er mwyn sicrhau ei fod yn effeithiol ac er mwyn 
adeiladu sail gadarn ar gyfer datblygiadau 
pellach.  Dros amser, bydd hyn yn ei gwneud 
hi’n bosibl i  ddefnyddio adnoddau a gofynion 
lle yn y ffordd orau.    
Rhoddwyd ystyriaeth i’r ffordd y bydd y polisi 
yn effeithio ar staff ledled yr Awdurdod.  Mae 
rolau staff wedi eu hasesu, gan nodi pa mor 
addas ydynt ar gyfer gweithio’n hybrid, gan 
sicrhau ar yr un pryd bod darpariaeth y 
gwasanaethau o safon uchel.  Bydd gweithio’n 
hybrid ac yn rhithiol yn arwain at lai o deithio, 
o ran cymudo a theithiau busnes, a bydd yn 
cael effaith gadarnhaol ar ôl troed carbon yr 
Awdurdod.   

Cydweithio: Cydweithiwyd gyda gweithwyr cyflogedig ac 
undebau llafur cydnabyddedig drwy gydol y 
broses o ddatblygu’r strategaeth a’r polisi. 

Cynnwys: Datblygwyd y strategaeth yn dilyn ymarfer 
ymgysylltu sylweddol â staff.  Datblygwyd y 
polisi drwy ffrwd waith a oedd yn cynnwys 
partneriaid o blith yr undebau llafur.  

Atal:  
Integreiddio:  
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Argymhelliad/ 
Argymehllion: 

(a) Argymell bod y Strategaeth Gweithio Hybrid yn 
cael ei chymeradwyo  

(b) Argymell bod y Polisi Dros Dro ar gyfer Gweithio 
Hybrid yn cael ei gymeradwyo  

 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn cefnogi’r broses o roi model newydd ar 
waith o ran gweithio hybrid. 
 

Trosolwg a Chraffu:   
 

Adnodau Corfforaethol 21/06/22 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl  

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

O fewn y gyllideb  

Goblygiadau 
Cyfreithiol : 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau staffio: 
 

Mae’n cefnogi recriwtio a chadw 

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau: 
 

Ni ddisgwylir unrhyw oblygiadau yn ystod cyfnod y polisi 
dros dro  

Risg(iau):  
 

Mae risgiau posibl i recriwtio a chadw staff os na fydd y 
polisi yn cael ei fabwysiadu  

 
Pwerau Statudol: 
 

 
Amherthnasol 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol  

Atodiadau: Atodiad 1 – Strategaeth Gweithio Hybrid  
 
Atodiad 2 – Polisi Dros Dro ar gyfer Gweithio Hybrid  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Geraint Edwards 

Swyddog Adrodd: Geraint Edwards 
 

Dyddiad: 30/06/2022 
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Strategaeth Gweithio Hybrid 2022 - 2025 
 

Ffyrdd Newydd o Weithio 

T
udalen 50



Cynnwys 
   
Cyflwyniad 

Gweithio Hybrid 

Gweithio Hybrid - Cyngor Sir Ceredigion  

Prosiect y ‘Ffordd Rydym yn Gweithio’ 

Canfyddiadau Allweddol 

Manteision a Heriau 

Dychwelyd i'r gweithle ar ôl y pandemig 

Mathau o Gyflogeion 

Rhestr o Mathau o Gyflogeion 

Byd Gwaith Newydd 

Symud i Ffyrdd Newydd o Weithio 

Gweledigaeth 

Blaenoriaethau 

Ein Model Gweithio Hybrid 

Diwylliant sy'n addas ar gyfer ffyrdd newydd o weithio 

Gweithredu 

Cynllunio’r Gweithle 

Atebion Digidol 

Polisïau, Gweithdrefnau a Hyfforddiant 
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Croeso i Strategaeth Gweithio Hybrid Cyngor Sir Ceredigion. Mae’r strategaeth hon wedi’i 

halinio ac mae’n cyfrannu at Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion.  

Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn amlinellu'r weledigaeth ganlynol ar gyfer 

Ceredigion,  

 

“Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaethau cyhoeddus 

dwyieithog cynaliadwy gwerth am arian sy’n cefnogi economi gref ac 

amgylchedd iach tra’n hybu lles yn ein pobl a’n cymunedau.”  

 

Nod y blaenoriaethau a amlinellir yn y Strategaeth Gorfforaethol yw galluogi darpariaeth 

gwasanaethau a fydd yn gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol pobl Ceredigion. 

Yn sail i lwyddiant ein Strategaeth Gorfforaethol mae gweithlu sy’n perfformio’n dda, yn 

gweithredu mewn ffordd sy’n arloesol, yn ddigidol aeddfed ac yn gynaliadwy.  

Mae’r Strategaeth Gweithio Hybrid yn amlinellu’r weledigaeth a’r dulliau cysylltiedig o 

weithredu a ddefnyddir i sicrhau bod gan Gyngor Sir Ceredigion weithlu â’r sgiliau a’r gallu i 

weithio mewn ffordd sy’n addas ar gyfer dyfodol ein sefydliad, mewn gweithleoedd sy’n 

diwallu ei anghenion ac mewn ffordd gynaliadwy. 

Cyflwyniad 
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“Mae Gweithio Hybrid yn cyfuno rhywfaint o waith yn y swyddfa ag 

agwedd fwy hyblyg at strwythuro tasgau, cyfathrebu, oriau a lleoliadau 

ffisegol i alluogi staff i fod mor gynhyrchiol â phosibl ni waeth ble, pryd 

neu gyda phwy y maent yn gweithio.” 

Cymdeithas Llywodraeth Leol 

 

 

Pam hybrid? 

Mae diddordeb sylweddol mewn ffurfiau mwy hyblyg o weithio, ac mae gweithio 

hybrid yn arbennig wedi dod yn rhywbeth sy’n well gan lawer o gyflogeion. 

Mae sefydliadau sy'n cefnogi mathau hyblyg o weithio yn profi trosiant is o ran 

cyflogeion, mwy o ymgysylltu â chyflogeion a gwell cyfraddau o ran denu talent.  

Gall gweithio hybrid hefyd roi llawer o gyfleoedd eraill i sefydliadau gan gynnwys 

costau is o ran ystadau a chyfleusterau, lles cyflogeion yn well, amrywiaeth a 

chynhwysiant yn ogystal â bod yn fwy ecogyfeillgar. 

Gweithio Hybrid 
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Mewn adroddiad diweddar gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu canfuwyd, er gwaethaf cymhlethdodau a heriau niferus byw a gweithio drwy’r 

pandemig byd-eang, fod cyflogeion wedi nodi llawer o fanteision o weithio gartref, iddyn nhw ac i’w sefydliad. Roedd y manteision yn cynnwys gwell 

cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, mwy o allu i ganolbwyntio gyda llai o bethau i dynnu sylw, mwy o amser i deulu a ffrindiau, wedi arbed amser a 

chostau’n cymudo, uwchsgilio TG a lefelau uwch o gymhelliant. 

 

Roedd manteision eraill gweithio hyblyg a grybwyllwyd yn cynnwys arbedion ar ofod mewn swyddfeydd, lefelau uwch o foddhad cyflogeion yn eu swyddi a 

chyfraddau is o ran absenoldeb.  

https://www.local.gov.uk/developing-hybrid-

working-local-government 

https://llyw.cymru/gweithio-o-bell https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/

relations/flexible-working/planning-hybrid-working 

Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu  

Dywedodd 40% o gyflogwyr eu bod yn 

disgwyl i fwy na hanner eu gweithlu 

weithio gartref yn rheolaidd ar ôl i’r 

pandemig ddod i ben. 

Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Dywedodd 70% o gynghorau wrth y 

Gymdeithas Llywodraeth Leol eu bod yn 

ystyried cynyddu gweithio gartref, a 

dywedodd 67% eu bod yn ystyried 

cynyddu opsiynau gweithio hyblyg. 

Llywodraeth Cymru 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei 

huchelgais hirdymor i weld tua 30% o 

weithwyr Cymru yn gweithio gartref neu’n 

agos i’w cartrefi, gan gynnwys ar ôl i 

fygythiad COVID19 leihau.  
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Gwelodd pandemig Covid-19 gyfnod clo cenedlaethol yn cael ei orfodi’n sydyn a oedd yn cynnwys y gofyniad i aros gartref a gweithio gartref lle bynnag y bo 

modd. Roedd y mesurau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i lawer o'n staff mewn swyddfeydd cefn weithio mewn ffordd sylweddol wahanol.  

Roedd staff yn gallu ymateb yn gadarnhaol i'r newid hwn. Roedd yr ymateb cadarnhaol yn bosibl oherwydd y camau a gymerwyd eisoes tuag at ffordd fwy 

ystwyth a doethach o weithio, gan gynnwys buddsoddiad helaeth mewn gliniaduron, cyflwyno Office 365 yn gynnar yn yr ymateb a gwella’r ystod bresennol 

o drefniadau gweithio hyblyg sydd eisoes ar waith.  

Gweithio Hybrid yng Nghyngor Sir Ceredigion 
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Prosiect y ‘Ffordd Rydym 

yn Gweithio’ 
Ar ôl ymateb yn dda i heriau cychwynnol y pandemig, symudodd ffocws i sut y 

gallem ddysgu ac adeiladu o'r profiad. Sefydlwyd y prosiect y ‘Ffordd Rydym yn 

Gweithio’ i adolygu’r arferion gweithio o bell a fabwysiadwyd yn ystod y 

pandemig. Nod y prosiect oedd archwilio’r awydd am newid hirdymor o fewn y 

gweithlu ac i ba raddau y mae newid yn y weledigaeth strategol ehangach o 

ble, pryd a sut yr ydym ni fel sefydliad yn mynd ati i weithio. 

Fel rhan o’r prosiect cynhaliwyd ymarfer sylweddol ymgysylltu â staff yn ystod 

Ebrill 2021. Pwrpas yr ymarfer oedd casglu adborth, profiadau, syniadau a 

gofynion y gweithle yn y dyfodol er mwyn cefnogi gwneud penderfyniadau 

strategol.  

Mabwysiadwyd dull methodoleg gymysg o weithredu, gan gasglu data o arolwg 

staff a nifer o grwpiau ffocws. Roedd tua 1,069 o staff yn gweithio gartref ar y 

pryd. Amcangyfrifir bod 74% o'r gweithlu sy'n gweithio gartref wedi cymryd 

rhan mewn o leiaf un o'r gweithgareddau ymgysylltu hyn.  

Mae’r ymatebion a’r themâu sylfaenol sy’n deillio o’r ymarfer ymgysylltu â 

staff, yn ogystal ag ymchwil, tueddiadau a mewnwelediadau cenedlaethol, 

wedi bod yn sail i ddatblygu ein gweledigaeth a’n strategaeth tuag at symud i 

ffyrdd newydd o weithio yn yr hirdymor. 

Arolwg Staff/Rheolwyr 

 

787 
Ymateb 

 

 

 
 

Cyfradd  

Cyfranogiad 
 

 

74% 

Grwpiau Ffocws Staff  

 

53 
Cyfranogwr 

 

Sesiynau Rheolwyr 

Corfforaethol 

 

32 
Cyfranogwr 
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Canfyddiadau Allweddol 

Cynhyrchiant 

Wrth weithio gartref… 

Rwy'n fwy cynhyrchiol nag 

ydw i wrth weithio yn y 

gweithle 

75% 

Rheolaeth Llinell 

Wrth weithio gartref… 

Rwy'n cael fy rheoli mor 

effeithiol ag yr wyf yn y 

gweithle 

Cyfarpar ac Offer 

Wrth weithio gartref… 

Mae gen i'r cyfarpar/offer 

sydd eu hangen arnaf i wneud 

fy ngwaith yn effeithiol  

Sgiliau a 

Hyfforddiant 

Wrth weithio gartref… 

Mae gen i'r sgiliau/

hyfforddiant sydd eu 

hangen arnaf i 

weithio’n effeithiol 

Di-bapur 

Wrth weithio gartref… 

Rwy’n gallu gweithio’n 

effeithiol mewn ffordd ddi-

bapur 

80% 84% 79% 80% 

Profiad 

Mae fy mhrofiad gweithio 

gartref… 

wedi bod yn gadarnhaol  

80% 

Ymgysylltu 

Mae fy mhrofiad gweithio 

gartref… 

wedi fy nghadw i wedi fy 

ymgysylltu ac wedi fy 

nghadw mewn cysylltiad 

â’m tîm  

Iechyd a Lles 

Bydd parhau i weithio o 

bell… 

yn gwella fy iechyd a lles 

Cydbwysedd rhwng 

Bywyd a Gwaith 

Bydd parhau i weithio o 

bell… 

yn gwella fy 

nghydbwysedd rhwng 

bywyd a gwaith 

Lles Ariannol 

Bydd parhau i weithio o bell… 

o fudd ariannol i mi 

  

75% 80% 74% 75% 
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“Rwyf wedi bod 

yn iachach, dim 

annwyd na ffliw 

y gaeaf hwn.” 

“Offer swyddfa - 

dim lle yn fy nhŷ , yn 

defnyddio bwrdd 

bwyta ar hyn o bryd 

- dim uchder cywir 

ayb.” 

“Rwy'n meddwl ei bod wedi bod yn 

anodd i ddechreuwyr newydd fethu â 

chwrdd â'u tîm yn gorfforol.” 

“Yr anfantais 

fawr fu'r 

rhyngrwyd araf 

iawn, weithiau'n 

ysbeidiol.” 

“[Gallai gweithwyr [hybrid] 

ddefnyddio desgiau poeth - 

fodd bynnag mae angen 

cadeiriau/desgiau arbennig ar 

rai staff oherwydd problemau 

corfforol fel problemau cefn/

gwddf.” 

“Mae angen 

sylfaen sefydlog 

ar gyfer storio 

ein holl 

adnoddau.” 

“Bellach mae gennym Gyfarfod Tîm 

wythnosol 'Ar Lein' gyda gwell 

presenoldeb tra bod cyfarfodydd wyneb yn 

wyneb yn fisol ac yn dibynnu mwy ar 

argaeledd.” 

“Mae wedi gwella 

ansawdd fy ngwaith 

a'r gallu i gwblhau 

tasgau heb i neb 

darfu.”  

“Mae’r profiad wedi bod yn un cadarnhaol, 

mae’n ymddangos ein bod ni’n cyfathrebu 

mwy, mae gennym ni sesiynau tîm dal i fyny 

bob wythnos, rydyn ni wedi datblygu 

systemau a ffyrdd mwy effeithiol o weithio 

wrth i amser fynd heibio.“ 

“Oherwydd cyfarfodydd ar

-lein, rwyf wedi cysylltu 

mwy â chydweithwyr 

newydd ar draws 

gwahanol wasanaethau 

ond efallai nad wyf wedi 

gwneud hynny yn y 

swyddfa.” 

“Ddim yn gorfod teithio. Oriau 

gwaith sy'n addas i mi. Gallu 

ymarfer yn ystod cinio.” 

“Wedi arbed llawer dros y 

flwyddyn yng ngwerth 

gwirioneddol fy nghar - 3000 o 

filltiroedd yn lle 12000!” 

“Mae cyfarfodydd wedi bod 

yn haws i'w trefnu, gan 

lwyddo i ffitio mwy i mewn 

oherwydd llai o deithio.” 

Mae canfyddiadau'r ymarfer ymgysylltu â staff yn dangos bod ein staff wedi profi llawer o fanteision o ganlyniad i weithio gartref. Dywedodd nifer 

sylweddol o ymatebwyr fod cyfarfodydd rhithwir wedi caniatáu iddynt gynyddu cynhyrchiant a gwella cydweithio. Nodwyd llai o bethau i dynnu sylw yn y 

swyddfa a chydweithwyr yn torri ar draws llai fel manteision. Yn ogystal â threulio llai o amser yn teithio i'r gwaith. Roedd eraill yn cydnabod y cyfraniad 

cadarnhaol at yr amgylchedd o ganlyniad i lai o deithio. 

Manteision eraill a amlygwyd oedd y gallu i dreulio mwy o amser gyda’r teulu yn ystod y dydd a lles cynyddol oherwydd amgylchedd gwaith hyblyg a 

helpodd lawer i gynnal ffordd iachach o fyw. Gwnaeth ymatebwyr ganfod hefyd fod gweithio o bell yn caniatáu iddynt reoli eu cydbwysedd rhwng bywyd 

a gwaith yn well a theimlent hefyd fod peidio â bod yn gyfyngedig i oriau swyddfa safonol yn caniatáu iddynt weithio pan oeddent yn fwyaf cynhyrchiol 

ac yn canolbwyntio fwyaf.  

Fodd bynnag, nid oedd gweithio gartref i rai heb ei heriau. Cydnabuwyd band eang gwael fel her allweddol yn ogystal â hyfforddi staff newydd. Amlygodd 

ymatebwyr eraill fod ffiniau gweithio aneglur wedi golygu rhagor o oriau gwaith ac effaith negyddol ar gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Profodd eraill 

deimladau o ynysigrwydd o ganlyniad i lefelau is o ryngweithio dynol a chyfarfyddiadau cymdeithasol â chydweithwyr. Dywedodd eraill nad oedd 

ganddynt weithle digonol yn eu cartref. 

Manteision a heriau 

T
udalen 58



3 neu 4 gwaith yr wythnos  14% 

 38% 

 43% 

 6% Dyddiol 

Unwaith neu ddwywaith yr wythnos 

Llai nag wythnosol 

Presenoldeb yn y Gweithle 

 67% Cydweithio ag eraill 

 52% Cynnal cysylltiad cymdeithasol 

 41% Cael gafael ar wasanaethau cymorth 

 40% Cyfarfod â chleientiaid/partneriaid allanol 

 34% Cael hyfforddiant 

 17% Gweithio'n unigol 

Defnyddio’r Gweithle 

Dychwelyd i'r gweithle ar ôl y pandemig 

Er mwyn pennu sut y gallai ein gweithleoedd gael eu defnyddio gan staff ar ôl iddynt ddychwelyd i’r 

gweithle, gofynasom yn gyntaf iddynt raddio, o’r 6 opsiwn a roddwyd, beth fyddai eu prif reswm dros 

ddychwelyd i’r gweithle ac yn ail pa mor aml yr oeddent yn rhagweld y byddai angen i ddychwelyd i'r 

gweithle. Dangosodd ein canfyddiadau ostyngiad sylweddol mewn presenoldeb gyda phresenoldeb yn 

ein prif swyddfeydd yn gostwng ar gyfartaledd i 28%. 

Amcangyfrif o ostyngiad 
mewn presenoldeb 

Gorffen

nol Dyfodol 
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Sefydlog 
 

Rôl sy’n gofyn i ddeiliad y 
swydd fynychu’r gweithle 

drwy gydol y dydd oherwydd 
natur a gofynion y rôl.  

Crwydrol 
 

Rôl sy’n gofyn i ddeilydd y 
swydd gyflawni dros 50% o’i 

waith mewn amrywiol 
leoliadau cyhoeddus a phreifat 

ar draws y sir.  

Hybrid Hyblyg 
 

Rôl y gellir ei chyflawni mor 
effeithiol o bell ag yn y 

gweithle.  
 
 

 

Hybrid Cyfyngedig 
 

Rôl y gellir ei chyflawni mor 
effeithiol o bell ag yn y 

gweithle ond oherwydd rhai 
cyfrifoldebau/galw gan 
gleientiaid bydd gofyn i 

ddeiliad y swydd ymweld ag 
adeiladau neu ysgolion y 

cyngor yn rheolaidd heb fawr o 
rybudd.  

Mathau o gyflogeion 
 

Fe wnaethom hefyd ofyn i staff a rheolwyr am adborth ynghylch y mathau 

posibl o gyflogeion yn ein sefydliad yn y dyfodol. Cytunwyd ar y 4 math o 

gyflogeion isod.  

 

Wrth roi ein model gweithio hybrid ar waith, bydd y mathau hyn o 

gyflogeion yn caniatáu i dimau arweiniol meysydd gwasanaeth 

gategoreiddio rolau a phenderfynu pa rai sy’n addas ar gyfer elwa o 

weithio hybrid. Bydd categoreiddio mathau o gyflogeion hefyd o gymorth 

wrth bennu anghenion megis: 

 

 offer TGCh 

 Dysgu a datblygu 

 Iechyd a diogelwch 

 Marchnata recriwtio 

Rhestr o fathau o gyflogeion 

Er mwyn cael amcangyfrif o nifer y staff o fewn pob categori math o 

gyflogai gofynasom i bob un o'n gwasanaethau corfforaethol 

gwblhau rhestr. Canfuwyd bod dros 65% o'n gweithlu corfforaethol 

yn cyflawni rolau nad oeddent yn sefydlog i weithle. 
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Symud i Ffyrdd Newydd o Weithio 
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Ein Model Gweithio Hybrid 

Ein nod yw sefydlu model gweithio hybrid sy'n rhoi mwy o 
hyblygrwydd i'n pobl wrth gydbwyso eu bywyd gwaith a’u bywyd 
cartref. Rydym am adeiladu diwylliant lle mae ein pobl yn teimlo bod 
pobl yn ymddiried ynddynt a’u bod wedi’u grymuso, a bydd ganddynt 
fwy o ryddid o ran sut, ble a phryd y caiff eu gwaith ei gyflawni. 
Rhoddir ffocws ar ganlyniadau yn hytrach na phresenoldeb yn ein 
swyddfeydd.  

Ni fydd y lefel hon o hyblygrwydd, oherwydd natur rhai rolau, yn 
gyraeddadwy i bob un o'n pobl. Fodd bynnag, bydd ymrwymiad o hyd i 
archwilio sut y gellir cynnwys lefel o hyblygrwydd mewn rolau ar draws 
y sefydliad. 

 

 
 

Nid gwaith yw'r lle rydyn ni'n mynd iddo 
bellach, beth a wnawn ydyw a sut rydyn 

ni'n ei wneud. 
. 
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Gweledigaeth 
Ein gweledigaeth yw meithrin gweithlu cydnerth, wedi’i grymuso ac sy'n 
perfformio'n dda. Gweithlu sydd â’r sgiliau a’r offer i weithio’n hyblyg i 
ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel mewn modd effeithlon, cynaliadwy 
ac ecogyfeillgar, nawr ac yn y dyfodol. 
 
Byddwn yn cynllunio gweithleoedd gyda mannau modern, hyblyg sydd nid yn 
unig yn annog gweithgarwch cydweithredol, traws-swyddogaethol ond sydd 
hefyd yn cryfhau ein diwylliant corfforaethol, yn cynyddu ymgysylltiad â’n 
partneriaid ac yn cefnogi profiad gwell i gwsmeriaid. 
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Blaenoriaethau 
 

Gweithle sy'n 
addas ar gyfer ein 

diwylliant a 
dyfodol gwaith 

 
Gweithleoedd sy’n 
addas ar gyfer ein 

diwylliant, sy’n cefnogi 
ein ffyrdd newydd o 

weithio ac sy’n hygyrch i 
bawb 

Rhoi gwell 
profiad i 

gwsmeriaid 
 

Cynyddu mannau ar gyfer 
y cyhoedd yn ein 

gweithleoedd. Darparu 
mannau sy'n groesawgar 

ac yn hygyrch i'n 
cwsmeriaid. 

Cynaliadwyedd 
amgylcheddol ac 

ariannol 
 

Cyflwyno gweithleoedd 
a ffyrdd o weithio sy'n 
lleihau ein hôl troed 
carbon ac sy’n hybu 

cydnerthedd 
amgylcheddol ac 

ariannol. 

Ffyrdd hyblyg a 
symudol o 

weithio 
 

Annog a chefnogi 
dulliau gweithio ystwyth 
a symudol tra'n cynyddu 

cynhyrchiant, 
cydweithio traws-

swyddogaethol 
a grymuso. 

 
 
 
 
 

 
Moderneiddio 
Gwasanaethau 

 
Adolygu'r ffordd rydym yn 

darparu ein gwasanaethau, 
gan sicrhau eu bod yn cael 
eu darparu yn y ffordd sy'n 

diwallu anghenion ein 
cwsmeriaid orau. 
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Diwylliant sy'n addas ar gyfer ffyrdd newydd o weithio 

Grymuso – Bydd ffyrdd o 
weithio’n cael eu datblygu i 
sicrhau bod ein cyflogeion yn 
cael eu darparu ag offer, 
cyfleoedd, a chymorth i’w 
grymuso a’u galluogi i gynnal 
lefelau uchel o ymgysylltu a 
pherfformiad mewn diwylliant 
cefnogol ac ymddiriedus. 

Cydweithio – Bydd ymdeimlad cyffredin o 
benderfyniad a diwylliant o gydweithio yn 
cael eu meithrin. Bydd rhannu gwybodaeth 
yn cael ei annog. Bydd ein pobl yn cael eu 
datblygu i ddefnyddio offer digidol i 
gydweithio mewn ffordd rithwir. Bydd 
mannau gwaith yn cael eu cynllunio i 
hwyluso cydweithio hybrid effeithiol. 

Iechyd a Lles – byddwn yn sicrhau 
bod ein ffyrdd o weithio yn cefnogi 
lles corfforol, emosiynol a meddyliol. 
Byddwn yn adeiladu ar y ddarpariaeth 
bresennol, yn adolygu ac yn addasu 
hyn i adlewyrchu trefniadau gweithio 
hybrid a chynnal ein hymdeimlad o 
dîm o fewn diwylliant sy’n ddiogel yn 
gorfforol ac yn seicolegol. 

 

Digidol yn ddiofyn – Bydd gwaith yn parhau i 
ddefnyddio technoleg i symleiddio ein 
prosesau a chynyddu effeithlonrwydd. Byddwn 
yn datblygu sgiliau digidol ar draws y sefydliad 
ac yn meithrin diwylliant lle mae ein pobl yn 
cofleidio atebion digidol mewn perthynas â’r 

gwaith y maent yn ymwneud ag ef.  

Mae ein pobl yn dweud wrthym fod newid diwylliant eisoes ar y gweill o ganlyniad i'r pandemig. I fod yn llwyddiannus wrth fabwysiadu model gweithio hybrid sy’n barhaol 
mae angen i ni adeiladu ar y newid hwn. Rhaid i ni feithrin diwylliant lle mae ein gweithlu’n teimlo ei fod wedi’i rymuso ac y gellir ymddiried ynddo yn ei waith, lle mae ein 
harweinwyr a’n rheolwyr yn rhoi pwyslais ar ganlyniadau yn hytrach na phresenoldeb, ac yn hyderus wrth gadw eu timau o bell wedi’u hymgysylltu ac wedi’u cysylltu. 
Rhaid i ni ddatblygu gweithlu sy’n agored i newid, sy’n cydweithio’n effeithiol ac sydd â’r sgiliau i ddefnyddio dull digidol yn ddiofyn o weithio. Rhaid i ni hefyd barhau i 
wreiddio diwylliant sy’n cefnogi iechyd a lles cyflogeion, lle mae ein pobl yn teimlo’n ddiogel yn gorfforol ac yn seicolegol yn y gwaith. 

Arweinyddiaeth a rheolaeth – Bydd gwaith yn parhau tuag at 
ddatblygu arweinwyr a rheolwyr hoffus ac sy’n grymuso, gyda 
gweledigaeth wedi’i mynegi’n glir o lwyddiant a modelau rôl 
cadarnhaol. Bydd rheolwyr ac arweinwyr yn annog ffyrdd 
digidol o weithio ac yn meithrin arloesedd. T
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Gweithredu 

Er mwyn cefnogi gweithrediad llwyddiannus ein model gweithio hybrid, mae 3 ffrwd waith allweddol wedi'u nodi:  

 Cynllunio’r Gweithle 

 Atebion Digidol 

 Polisïau, Gweithdrefnau a Hyfforddiant 

Bydd arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer gweithredu yn cael eu darparu gan Fwrdd Prosiect y Ffyrdd Newydd o Weithio. Bydd y 3 ffrwd waith yn 

adrodd i fwrdd y prosiect. Bydd gan bob ffrwd waith swyddog arweiniol penodedig a fydd yn cydlynu maes y gwaith ac yn adrodd i'r bwrdd prosiect am y 

cynnydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymgysylltu parhaus 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd rhoi’r cyfle i’n gweithlu gael mewnbwn i unrhyw newidiadau mewn perthynas â’u gwaith. Yn unol â hyn, byddwn yn 

Ffrwd waith 1 

Cynllunio’r Gweithle 

Ffrwd waith 2 

Atebion Digidol 

Ffrwd waith 3 

Polisïau, Gweithdrefnau 

a Hyfforddiant 

Bwrdd Prosiect Ffyrdd Newydd o Weithio 

> Cymorth Rheoli’r Prosiect 

 

> Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Grŵp Arweiniol 

Grŵp Cydlynu Prosiect Ffyrdd Newydd o Weithio 

T
udalen 66



Cynllunio’r Gweithle 
Byddwn yn ailgynllunio ein mannau gwaith i gynyddu cynwysoldeb, hyblygrwydd ac i sicrhau eu bod yn cefnogi ein ffyrdd newydd o weithio yn well. Byddant 

yn cael eu cynllunio mewn ffordd a fydd yn meithrin diwylliant creadigol a chydweithredol, yn gwella perfformiad sefydliadol tra hefyd yn cefnogi profiad 

rhagorol i gwsmeriaid. 

Wrth wneud newidiadau i’r cynllun byddwn yn mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ddeall faint o le sydd ei angen yn y swyddfa, a’r mathau 

gwahanol o ofodau sydd eu hangen ar y gweithlu a’n cwsmeriaid.  

Bydd data a gasglwyd yn ystod ein hymarfer ymgysylltu â staff, gan gynnwys presenoldeb disgwyliedig staff a rhesymau dros ddychwelyd i’r swyddfa, yn cael 

ei ddefnyddio i fod yn sail i newidiadau dros dro i’r cynllun. Bydd angen ymgysylltu ymhellach er mwyn deall cwmpas y lleihad mewn storfeydd, a sut y bydd 

newidiadau i brosesau gwaith a defnydd o dechnoleg yn creu cyfleoedd ar gyfer newidiadau pellach i’r cynllun. 
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Wrth i ragor o'n pobl ddod yn weithwyr hybrid bydd llai o angen am leoedd personol wrth ddesgiau yn ein swyddfeydd. Mewn ymateb i'r newid hwn, bydd y 

gofod a neilltuwyd ar hyn o bryd i resi o weithfannau yn cael ei newid ar gyfer: 

 lleoedd i ddiwallu anghenion cwsmeriaid 

 mannau cyfarfod a chydweithio (ystafelloedd cyfarfod, mannau trafod) 

 mannau anffurfiol ‘galw heibio’ i bobl sy’n gweithio wrth symud 

 lleoedd ar gyfer gwaith cyfrinachol, cyfarfodydd rhithwir a galwadau ffôn 

 gweithfannau desg boeth 

 ardaloedd adnoddau 

 

Rhagwelir y bydd newidiadau i’n gweithleoedd yn digwydd fesul cam, gyda’r Grŵp Arweiniol yn pennu ardaloedd â blaenoriaeth ar draws ystâd y Cyngor. 

Bydd ail-gynlluniau cynhwysfawr o’r gweithle yn ogystal ag ystyriaeth i ad-drefnu asedau, yn digwydd unwaith y bydd data ynghylch meddiannaeth a 

defnydd o’r gweithle wedi’i gasglu. 

Camau Gweithredu Ffrwd Waith: 

>  Datblygu Cynllun Gweithredu sy’n ddiogel o ran COVID-19 i gael gwared ag eiddo personol o weithleoedd y Cyngor 

>  Defnyddio dodrefn presennol i roi dychweliad peilot ar waith ym Mhenmorfa a Chanolfan Rheidol 

>  Defnyddio dodrefn presennol i weithredu cynllun dros dro ym Mhenmorfa, Canolfan Rheidol ac adeiladau eraill swyddfeydd 

>  Ailgynllunio gweithleoedd yn seiliedig ar dystiolaeth i gynyddu mannau ar gyfer y cyhoedd, gwella profiad y cwsmer a chefnogi ffyrdd o weithio yn y 
dyfodol 
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Atebion Digidol 
Byddwn yn parhau i adolygu a gwella atebion digidol i gefnogi 

cydweithio, gweithio hybrid a gwell gwasanaeth i gwsmeriaid. 

Byddwn yn adeiladu offer y gellir eu hailddefnyddio y gellir eu 

rhannu ar draws gwasanaethau ac yn wir y sector cyhoeddus 

ehangach. 

Byddwn yn cefnogi'r adolygiad o holl wasanaethau'r cyngor a 

ddarperir ar hyn o bryd i sicrhau bod gwasanaethau'n 

gydgysylltiedig, yn effeithlon, yn syml ac yn effeithiol. 

Byddwn yn sicrhau bod data o ansawdd yn cael ei gasglu i gefnogi 

gwell penderfyniadau a datblygu a thargedu gwasanaethau’n 

barhaus. 

Mae dibyniaeth ar bapur yn gyfyngiad allweddol gweithio hybrid. Er 

bod rhai rhwymedigaethau statudol i gadw dogfennau papur, mae’r 

rhesymau dros ddefnyddio a chynhyrchu papurau yn llai cymhellol 

mewn oes o weithio electronig. 
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Bydd sicrhau atebion digidol yn hollbwysig i alluogi ein cyflogeion hybrid i weithio'n effeithiol o unrhyw leoliad. Yn ogystal â gwella prosesau a 

rheoli data, bydd technoleg yn cael ei defnyddio mewn mannau cyfarfod i gynyddu cynhyrchiant ac i sicrhau bod pob parti yn gallu cymryd rhan 

a chyfrannu’n effeithiol, ni waeth eu lleoliad. Bydd technoleg yn cael ei defnyddio i neilltuo ystafelloedd cyfarfod a desgiau poeth, a thrwy hynny 

ein galluogi i gael tueddiadau meddiannaeth, a fydd yn cael eu defnyddio i fod yn sail i gynllun y gweithle. 

Byddwn yn chwilio am atebion digidol i wella'r ffordd y mae gwasanaethau wyneb yn wyneb traddodiadol a gweithgareddau trafodiadau yn cael 

eu darparu i'n cwsmeriaid. Byddwn yn gwneud hyn yn unol â’n Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a’n Strategaeth Ddigidol 2018

-2022 sy’n nodi’r amcanion allweddol a ganlyn: 

Camau Gweithredu Ffrwd Waith: 

> Nodi gofynion offer TGCh ar gyfer mathau perthnasol o swyddi 

> Adolygu atebion o ran galwadau ffôn a fideo 

> Pennu gofynion offer TGCh y gweithle i gefnogi ffyrdd newydd o weithio 

> Cefnogi ail-gynllunio holl wasanaethau'r cyngor i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau cydgysylltiedig sy'n canolbwyntio ar y 
cwsmer, wedi'u rheoli'n dda ac sy'n hawdd eu defnyddio 

> Datblygu cyfleusterau/gwasanaethau TGCh cyhoeddus er mwyn gwella cyswllt digidol â chwsmeriaid 

> Datblygu cynllun gweithredu gweithio di-bapur 

Trafodiadau Digidol Partneriaeth Ddigidol Data Clyfar 
Cynllun sy'n Canolbwyntio ar 

y Cwsmer 

Cynhwysiant Digidol Staff Digidol Technoleg Ddigidol 
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Cydnabyddir y bydd gweithredu ffyrdd newydd o weithio yn gofyn am adolygu polisïau a gweithdrefnau presennol yn ogystal â sefydlu rhai newydd. Bydd 
unrhyw bolisïau newydd neu ddiwygiedig yn eu tro angen arweiniad, gwybodaeth a hyfforddiant ategol i alluogi gweithrediad effeithiol. 

Mae gweithio hybrid yn debygol o edrych yn wahanol iawn o un sefydliad i'r llall. Rydym ni yng Nghyngor Sir Ceredigion bwriadu mabwysiadu model sy’n 
sicrhau’r hyblygrwydd mwyaf posibl o ran ble a phryd y gwneir gwaith, heb byth beryglu canlyniadau a safonau gwasanaethau. Er mwyn ein cynorthwyo i 
gydbwyso'r blaenoriaethau hyn rydym wedi nodi'r paramedrau canlynol i sicrhau bod hybrid yn cael ei weithredu ar draws ein sefydliad yn y ffordd a 
ddymunir. 

Polisïau, Gweithdrefnau a Datblygiad 

Ein Paramedrau Gweithio Hybrid 

Ni fydd gan ein staff gweithio hybrid 

ddim lle personol parhaol yn y 

swyddfa, ac eithrio mewn 

amgylchiadau eithriadol 

Lle gall ein staff weithio 

mor effeithlon o bell neu 

yn y swyddfa gallant 

ddewis lle maent yn 

gweithio ar unrhyw 

ddiwrnod penodol 

Lle mae anghenion gwasanaeth 

yn caniatáu, caiff staff gyflawni 

eu horiau cytundebol rhwng lled 

band o 6am-9pm, o ddydd Llun i 

ddydd Gwener, gydag o leiaf 4 

awr graidd yn cael eu gweithio 

rhwng 9am a 5pm bob diwrnod 

gwaith 

Mae'n hanfodol y bydd ein 

cyfarfodydd gyda 

chydweithwyr a phartneriaid 

allanol yn rhithwir lle bynnag 

y bo modd  

Ein blaenoriaeth yw gweithio 

mewn ffordd ddi-bapur. Rydym 

wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn 

systemau ac adnoddau i gefnogi 

ffyrdd digidol o weithio. 
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Polisïau a Gweithdrefnau 

Blaenoriaeth ar gyfer y ffrwd waith hon fydd cyflwyno Polisi Gweithio Hybrid Dros Dro. Bydd y polisi hwn ar waith dros dro tra bydd polisïau newydd yn cael 
eu datblygu a'u cytuno.  

Bydd y Polisi Gweithio Hybrid yn amlinellu pa rolau sy’n gymwys ar gyfer gweithio hybrid yn ogystal ag egluro disgwyliadau ynghylch gweithio hybrid gan 
gynnwys gofynion iechyd a diogelwch perthnasol, lle gellir gwneud gwaith o bell, gofynion cyfarfodydd rhithwir, gofynion diogelu data a gofynion diogelwch 
gwybodaeth yn ogystal ag o dan ba amgylchiadau y gellir tynnu’r cynnig o weithio hybrid yn ôl. 

 

Datblygu 

Bydd rhaglenni a chyfleoedd dysgu a datblygu yn ganolog i hwyluso ffyrdd newydd o weithio a chefnogi ein newid mewn diwylliant. I gefnogi'r newid hwn 
bydd yr ymddygiadau a ganlyn yn cael eu hannog a'u meithrin o fewn y gweithlu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd gweithio hybrid yn rhoi pwysau newydd ar ein rheolwyr a'n staff. Mewn ymateb i hyn, byddwn yn adolygu rhaglenni a gweithgareddau dysgu a 
datblygu presennol, a lle bo’n briodol yn creu rhai newydd i sicrhau bod ffyrdd newydd o weithio a newidiadau i ddiwylliant yn cael eu cefnogi’n llawn. 
Wrth wneud hynny, rhoddir ystyriaeth i’r dull mwyaf effeithlon a chynaliadwy o ddarparu, boed hynny wyneb yn wyneb, yn rhithwir neu drwy e-ddysgu.  

O ganlyniad i'r pandemig bydd llawer o gyflogeion wedi ennill sgiliau newydd wrth ddefnyddio technoleg. Wrth i ffyrdd digidol pellach o weithio gael eu 
cyflwyno ar draws ein sefydliad, bydd cyfleoedd i ddatblygu yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod gan ein holl bobl y sgiliau sydd eu hangen i groesawu offer 
digidol newydd. 

Hyderus yn ddigidol 
Hyblyg ac  

agored i newid 
Dysgwyr pwrpasol  

a pharhaus 

Parchus, cynhwysol a 
chefnogol 

Arloesol, ymrymusol  
a dewr 

Canolbwyntio  
ar ganlyniadau 

Cyfathrebwyr a 
chydweithwyr effeithiol 
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Camau Gweithredu Ffrwd Waith: 

 

>  Datblygu, ymgynghori a chyflwyno ‘Polisi Gweithio Hybrid’ dros dro 

>  Datblygu canllawiau ‘Polisi Gweithio Hybrid Dros Dro’ ar Ceri Net 

>  Adolygu a diwygio polisïau eraill yr effeithir arnynt 

>  Adolygu dulliau cyflwyno dysgu ac ystyried a yw'n well eu cyflwyno fel digwyddiad dysgu, e-ddysgu neu fideos/canllawiau cefnogi Ceri Net 

>  Cyflwyno rhaglen Cynefino Corfforaethol ddiwygiedig i gefnogi nodau diwylliant ac ymddygiad 

>  Cyflwyno Rhaglen Rheolwyr Ceredigion ddiwygiedig i gefnogi nodau diwylliant ac ymddygiad 

> Archwilio cyflwyniad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol 

Mae ein rheolwyr wedi datblygu llawer o sgiliau newydd mewn perthynas â rheoli gweithlu o bell. Serch hynny, bydd gweithio hybrid parhaol yn dod â 
heriau unigryw sy’n wahanol i weithio o bell yn bennaf ac yn bennaf mewn swyddfa.  

Mewn ymateb i hyn, bydd Rhaglen Rheolwyr Ceredigion yn cael ei hadolygu a'i hail-ddychmygu er mwyn sicrhau bod gan ein rheolwyr y sgiliau sydd eu 
hangen arnynt i feithrin perthnasoedd tîm, cydweithio ac ymgysylltu effeithiol. Ar ben hynny, bydd angen cymorth ar ein rheolwyr i sicrhau cynhwysiant, 
cynnal sesiynau cynefino effeithiol a rheoli perfformiad timau gwasgaredig yn effeithiol.  
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Boddhad Cyflogeion yn well Cadw Cyflogeion yn Well Iechyd a Lles Cyflogeion yn 

well 

Denu Ymgeiswyr yn 

gynyddol 

Llai o Gyfraddau Salwch 

 
   

 
 

 
 

Llai o hawliadau teithio 

busnes 

Gostyngiad yng nghostau’r 

gweithle 

Llai o wariant gweithredu 

fesul cyflogai 

Boddhad cwsmeriaid yn well Mwy o drafodiadau digidol 

Mesur Llwyddiant 
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1. Cyflwyniad 
1.1 Mae Strategaeth Gweithio Hybrid y Cyngor yn amlinellu gweledigaeth a 

blaenoriaethau’r Cyngor o ran mabwysiadu model gweithio hybrid a hwyluso 
ffordd fodern ac effeithlon o weithio sy’n gynaliadwy ac yn addas ar gyfer y 
dyfodol. Rhagwelir y bydd mabwysiadu model gweithio hybrid yn cynnig llawer o 
fanteision i'n trigolion, defnyddwyr ein gwasanaethau a’n gweithwyr.  

 
1.2 Wrth weithredu ei Strategaeth Gweithio Hybrid, mae'r Cyngor hefyd yn ymateb i 

alwadau mewnol ac allanol sy’n newid o ganlyniad i bandemig COVID-19. Mewn 
ymateb i’r dirwedd hon sy’n newid, bydd y polisi hwn yn cael ei dreialu dros gyfnod 
dros dro a’i adolygu ym mis Ionawr 2024.  

 
1.3 Bydd cyflwyno polisi dros dro yn rhoi cyfle i asesu effeithiolrwydd gweithredol y 

polisi yn ogystal â rhoi cyfle i ystyried unrhyw addasiadau a allai fod yn 
angenrheidiol i gefnogi ffyrdd newydd o weithio yn y dyfodol.  

1.4 Nod y Polisi 

Nod y polisi hwn yw rhoi gwybodaeth fanwl am yr hyn y mae gweithio hybrid yn ei olygu 
i'r Cyngor.  
 
Bwriad y polisi hwn yw rhoi arweiniad ac arferion da i alluogi gweithwyr i weithio gartref 
yn effeithiol ac yn ddiogel.  
 
Bydd yn cynorthwyo rheolwyr a gweithwyr i roi gweithio hybrid ar waith trwy roi cyngor a 
gwybodaeth ymarferol. 

1.5 Cwmpas 

Mae'r polisi yn berthnasol i holl weithwyr y Cyngor ond nid yw'n cynnwys y rheini a 
gyflogir o dan bwerau dirprwyedig Cyrff Llywodraethu Ysgolion.  
 
Bydd darpariaethau polisi a gweithdrefnau a gynhwysir yn y ddogfen hon yn diystyru dros 
dro bolisïau a gweithdrefnau eraill y Cyngor lle maent yn gwrthdaro. 

1.6 Diffiniadau 

Lle cyfeirir at weithwyr hybrid yn y polisi hwn, mae hyn yn cyfeirio at bawb sydd â'r gallu i 
gyflwyno cais am weithio hybrid ac y mae eu cais wedi'i gymeradwyo. Bydd hyn yn 
gyfyngedig i weithwyr sy'n ymgymryd â dulliau gweithio Hybrid Hyblyg, Hybrid 
Cyfyngedig a Chrwydrol fel y'u diffinnir yn Adran ****. 

1.7 Cyfrifoldebau 

1.7.1 Cyfrifoldebau corfforaethol 
• Mae'r Prif Weithredwr ar ran y Cyngor yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyffredinol am 

sicrhau bod gan y Cyngor y prosesau priodol ar waith i gefnogi ei weithwyr yn 
ddigonol ac yn briodol, ni waeth pa drefniant gweithio sydd ganddynt.  

 
• Mae'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth yn 

gyfrifol am adolygu, diweddaru a diwygio'r polisi hwn a'r gweithdrefnau hyn i 
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adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth neu arferion cyflogaeth. Gwneir hyn 
ar ôl ymgynghori ag undebau llafur cydnabyddedig a chymeradwyaeth 
ddemocrataidd briodol lle bo angen.  

 
• Mae'r Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth yn gyfrifol am roi cyngor, arweiniad, a 

hyfforddiant ar y polisi hwn a'r gweithdrefnau hyn.  
 
• Mae'r Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth yn gyfrifol am gynnal a monitro'r gofrestr 

asedau Iechyd a Diogelwch yn ogystal â sicrhau y rhoddir cymorth priodol ar gyfer 
defnyddio cyfarpar. 

 
• Mae'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid yn 

gyfrifol am adolygu, diweddaru a diwygio unrhyw bolisïau mewn perthynas â 
Llywodraethu Gwybodaeth a Diogelwch Gwybodaeth yn sgil y polisi hwn, yn 
ogystal â rhoi unrhyw gyngor a hyfforddiant angenrheidiol. 

 
• Mae'r Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid yn gyfrifol am gynnal a monitro cofrestr 

asedau cyfarpar TGCh yn ogystal â sicrhau bod cymorth technegol priodol yn cael 
ei roi i staff ynghylch defnyddio cyfarpar. 

 
• Mae Meysydd Gwasanaethau yn gyfrifol am ddyrannu a chynnal a chadw unrhyw 

gyfarpar sy’n benodol i wasanaethau. 
 
• Mae pob Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn gyfrifol am sicrhau:  

o Bod y polisi yn cael ei weithredu’n effeithiol, yn deg ac yn gyson  
o Bod gwasanaethau’n parhau i gael eu darparu; ac  
o Ymgysylltu â'u gweithwyr ynghylch y trefniadau hyn  

 
1.7.2 Cyfrifoldebau Rheolwr Llinell 
Mae rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau: 

 
• Cydymffurfedd â'r gofynion a'r gweithdrefnau a amlinellir yn y polisi hwn. 
 
• Hyblygrwydd a didwylledd o ran trafodaethau a chytundebau gyda gweithwyr 

ynghylch gweithio hybrid, tra'n parhau i ganolbwyntio ar anghenion y gwasanaeth. 
 
• Trefniadau ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd gydag unigolion a thimau, gan sicrhau 

bod cyfathrebu rheolaidd yn cael ei gynnal rhyngddyn nhw ac aelodau'r tîm.  
 
• Bod disgwyliadau clir o ran gwaith yn cael eu rhoi i weithwyr ynglŷn ag allbynnau, 

gweithredoedd a gweithgareddau. 
 
• Bod gweithwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau o ran iechyd a diogelwch trwy gynnal 

asesiadau risg priodol a gweithredu yn ôl unrhyw feysydd sy'n peri pryder. 
 
• Bydd adolygiad o drefniadau gweithio hybrid yn cael ei gynnal yn ystod yr 

arfarniad blynyddol. 
 
• Bod systemau priodol ar waith i sicrhau diogelwch gwybodaeth a chydymffurfedd 

â deddfwriaeth diogelu data. 
 
• Eu bod wedi cwblhau'r holl hyfforddiant rheoli perthnasol. 
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1.7.3 Cyfrifoldebau gweithwyr 
Mae gweithwyr sy’n cymryd rhan mewn gweithio hybrid yn gyfrifol am:  
 
• Gydymffurfio â'r gofynion a'r gweithdrefnau fel yr amlinellir yn y polisi hwn. 
 
• Bod yn agored ac adeiladol wrth drafod a chytuno ar drefniadau gweithio hybrid, 

tra'n parhau i ganolbwyntio ar anghenion y gwasanaeth.  
 
• Sicrhau eu bod wedi cwblhau'r modiwlau e-ddysgu gorfodol ar gyfer gweithwyr 

hybrid. 
 
• Sicrhau isafswm cysylltedd band eang (lleiafswm o 8 Mbps). 
 
• Cadw cysylltiad rheolaidd â'u rheolwr a'u tîm.  
 
• Cydymffurfio â Pholisi a Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch trwy gymryd rhan 

mewn asesiadau risg a’u cynnal; cymryd unrhyw gamau angenrheidiol i leihau 
risg; cynnal amgylchedd gweithio diogel a chymryd gofal rhesymol o'u diogelwch 
eu hunain.  

 
• Cymryd cyfrifoldeb am gynnal gofynion diogelwch priodol o ran defnyddio cyfarpar 

a gwybodaeth. Rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw golled, lladrad neu ddifrod i 
gyfarpar y Cyngor neu golli gwybodaeth gyfrinachol. 

 
• Sicrhau bod yr holl gyfarpar yn dychwelyd pan fyddant yn gadael neu'n 

trosglwyddo i rôl wahanol lle nad yw'r angen am gyfarpar yn berthnasol mwyach. 
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2. Gweithio Hybrid 
2.1 Egwyddorion 

2.1.2 Fel yr amlinellir yn Strategaeth Gweithio Hybrid y Cyngor, nod y Cyngor yw 
mabwysiadu model gweithio hybrid sy’n cynyddu hyblygrwydd i’r eithaf o ran ble a 
phryd y cyflawnir gwaith, heb beryglu darpariaeth gwasanaethau.  

 
2.1.3 Er mwyn cynorthwyo gwasanaethau i gydbwyso’r blaenoriaethau hyn a sicrhau 

bod gweithio hybrid yn cael ei roi ar waith ar draws y sefydliad yn y ffordd a 
ddymunir, cytunwyd ar yr egwyddorion a ganlyn: 

 
• Lle gall ein gweithwyr weithio mor effeithlon o bell neu yn y swyddfa gallant 

ddewis ble maent yn gweithio ar unrhyw ddiwrnod penodol. 
 
• Ni fydd gan ein gweithwyr hybrid ddim lle personol parhaol yn y swyddfa, ac 

eithrio mewn amgylchiadau eithriadol. 
 
• Lle mae anghenion gwasanaethau yn caniatáu a chyda chytundeb eu Rheolwr 

Llinell, caiff gweithwyr hybrid gyflawni eu horiau cytundebol rhwng lled band o 
6am a 9pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydag o leiaf 4 awr graidd yn cael 
eu gweithio rhwng 9am a 5pm bob diwrnod gwaith. 

 
• Mae'n hanfodol bod ein cyfarfodydd gyda chydweithwyr a phartneriaid allanol 

yn rhithwir lle bynnag y bo modd  
 
• Ein blaenoriaeth yw gweithio mewn ffordd ddi-bapur. Rydym wedi ymrwymo i 

fuddsoddi mewn systemau ac adnoddau i gefnogi ffyrdd digidol o weithio. 

2.2 Dulliau Gwaith 

2.2.1 Bydd y gallu i weithio mewn ffordd hybrid yn dibynnu ar ofynion y rôl, anghenion y 
gwasanaeth ac amgylchiadau unigol y gweithiwr.  

 
2.2.2 Er mwyn helpu i nodi rolau a allai fod yn gymwys ar gyfer gweithio hybrid neu 

beidio, mae’r Cyngor wedi nodi pedwar categori dull gwaith: 
  

• Sefydlog: Rôl sy’n gofyn i’r gweithiwr fynychu’r gweithle drwy gydol y dydd 
oherwydd natur a gofynion y rôl (e.e. Cynorthwyydd Llyfrgell, Derbynnydd, 
Gofalwr, Cynorthwyydd Gofal). 

 
• Hybrid Cyfyngedig: Rôl y gellir ei chyflawni mor effeithiol o bell ag yn y 

gweithle ond oherwydd rhai cyfrifoldebau/galw gan y cleient bydd gofyn i’r 
gweithiwr ymweld ag adeiladau neu ysgolion y Cyngor yn rheolaidd heb fawr 
o rybudd (e.e. Gweithiwr Cymdeithasol, Swyddog Rheoli Cynllunio). 

 
• Hybrid Hyblyg: Rôl y gellir ei chyflawni mor effeithiol o bell ag yn y gweithle.  
 
• Crwydrol: Rôl sy’n gofyn i’r gweithiwr gyflawni dros 50% o’i waith yn gyson 

mewn amrywiol leoliadau cyhoeddus a phreifat ar draws y sir (e.e. Rheoli 
Adeiladu, Gweithiwr Amgylcheddol, Llyfrgellydd Symudol, Hyfforddwr Beicio) 
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2.2.3 Cyfrifoldeb y Rheolwr Corfforaethol fydd categoreiddio dulliau gwaith yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Swyddog Arweiniol Corfforaethol perthnasol. Bydd y 
Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth a'r Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid yn 
monitro'r gwaith o gategoreiddio rolau. 

2.3 Cais Gweithio Hybrid  

2.3.1 Mae gweithio mewn ffordd hybrid yn fantais ddewisol. Dylai unrhyw drefniant ar 
gyfer gweithio o gartref fod yn wirfoddol ar ran y gweithiwr a chyda chytundeb ei 
reolwr llinell, gan ystyried y gofynion a amlinellir yn y polisi hwn.  

 
2.3.2 Bydd argaeledd a graddau gweithio hybrid yn dibynnu ar alwadau gwasanaethau, 

gofynion y rôl yn ogystal ag amgylchiadau personol y gweithiwr unigol. Ni ddylai 
dim trefniant gweithio hybrid effeithio er gwaeth ar ansawdd a pharhad darpariaeth 
gwasanaethau yn unrhyw un o swyddogaethau a gweithgareddau’r Cyngor. Rhaid 
i anghenion y gwasanaeth fod yn brif flaenoriaeth wrth ystyried unrhyw gais am 
weithio hybrid. 

 
2.3.3 Caiff gweithwyr sy'n dal swydd sydd wedi'i dynodi'n Hybrid Hyblyg, Hybrid 

Cyfyngedig neu Grwydrol wneud cais i weithio mewn ffordd hybrid trwy lenwi'r 
Ffurflen Gais am Weithio Hybrid. Dylid ymdrin â’r cais cyn gynted â phosibl a dim 
hwyrach nag o fewn tri mis o’i gyflwyno.  

 
2.3.4 Wrth ystyried unrhyw gais, dylai Rheolwyr Llinell ddarllen y canllawiau ar Ceri Net. 

Unwaith y bydd y Rheolwr Llinell wedi dod i benderfyniad, dylid cofnodi hyn ar y 
ffurflen gais a'i anfon ymlaen at ei Swyddog Arweiniol Corfforaethol i'w 
gymeradwyo'n derfynol.  

 
2.3.5 Bydd pob cais yn cael ei fonitro gan y Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid er mwyn 

sicrhau diogelwch gwybodaeth a chysylltedd digidol derbyniol. 
 
2.3.6 Dim ond un cais am weithio hybrid y flwyddyn y gall gweithwyr ei wneud yn unol â 

deddfwriaeth cyflogaeth Gweithio Hyblyg, oni bai bod amgylchiadau sy’n 
ymwneud â gwrthod eu cais blaenorol wedi newid.  

 
2.3.7 Pan fo cais am weithio hybrid wedi'i wrthod, gall gweithwyr gyflwyno apêl. Rhaid 

cyflwyno apeliadau trwy lenwi'r ffurflen berthnasol, sydd ar gael o Ceri Net.  Bydd 
apeliadau yn cael eu hystyried gan Gyfarwyddwr Corfforaethol, a bydd ei 
benderfyniad yn derfynol. 

2.4 Rhoi’r Gorau i Weithio Hybrid  

Gan y gweithiwr 
 
2.4.1 Caiff gweithwyr benderfynu ar unrhyw adeg nad ydynt yn dymuno gweithio mewn 

ffordd hybrid mwyach ac y byddai'n well ganddynt weithio mewn swyddfa 
sefydlog. Os digwydd hyn, dylai gweithwyr gwblhau ‘Ffurflen Gais Rhoi’r Gorau i 
Weithio Hybrid’ ac mae’n ofynnol iddynt roi o leiaf 4 wythnos o rybudd i’w Rheolwr 
Llinell er mwyn gallu gwneud y trefniadau angenrheidiol. 

 
2.4.2 Gan ddibynnu ar ystyriaethau logistaidd, efallai y bydd oedi cyn darparu desg 

sefydlog benodedig. 
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Gan y cyflogwr 
 
2.4.3 Mae Gweithio Hybrid yn fantais ddewisol. Mae’r canlynol yn resymau pam y gellir 

rhoi’r gorau i weithio hybrid (nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr): 
 

• Amgylchiadau gwaith: e.e. lleoliad gwaith, newidiadau mewn technoleg neu 
resymau eraill gwasanaeth sy'n golygu nad yw gweithio hybrid yn ymarferol 
mwyach. 

 
• Iechyd gweithiwr: Lle cyfyd pryderon bod iechyd gweithiwr yn cael ei 

effeithio’n negyddol, efallai y bydd angen rhoi’r gorau i weithio hybrid, naill ai 
dros dro neu’n barhaol, yn dilyn cyngor ac arweiniad mewn adroddiad iechyd 
galwedigaethol gan weithwyr proffesiynol. 

 
• Rhesymau disgyblu: Os rhoddir y gorau i weithio hybrid o ganlyniad i bryder 

disgyblu sy’n ymwneud â gweithio hybrid, yna bydd darpariaethau 
Gweithdrefn Ddisgyblu gytûn y Cyngor yn berthnasol ac efallai na fydd 
rhybudd yn cael ei roi. Rhoddir yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad o'r fath 
yn y Weithdrefn Ddisgyblu. 

 
• Rhesymau galluogrwydd: Lle bo pryder ynghylch galluogrwydd y gweithiwr, 

ceir atal gweithio hybrid dros dro er mwyn galluogi’r Rheolwr Llinell i roi 
hyfforddiant/gwerthusiad pellach yn y gweithle. Lle mae pryderon o ran 
galluogrwydd yn parhau, ceir rhoi’r gorau i weithio hybrid yn barhaol. 

 
• Newid cyfeiriad: Nid oes hawl awtomatig i barhau â gweithio hybrid mewn 

cyfeiriad newydd. Rhaid i weithwyr roi gwybod am newid cyfeiriad i'w 
Rheolwr Llinell er mwyn iddynt allu penderfynu a yw'r cyfeiriad newydd yn 
addas ar gyfer gweithio gartref. 

 
• Newid swydd: Nid oes hawl awtomatig i barhau â gweithio hybrid os newidir 

swydd. Bydd parhau â gweithio hybrid yn cael ei gytuno gyda'r Rheolwr 
Llinell newydd yn amodol ar asesiad safonol y cais.  

 
2.4.4 Rhaid i gyflogwr roi’r gorau i weithio hybrid gyda chytundeb y Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol perthnasol, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adnoddau Dynol. 
 
2.4.5 Rhoddir cyfnod rhesymol o rybudd i’r gweithiwr wneud unrhyw drefniadau 

angenrheidiol. 

2.5 Presenoldeb yn y gweithle 

2.5.1 Yn unol â'n hegwyddorion Gweithio Hybrid, gall gweithiwr sydd wedi cael statws 
gweithio hybrid ddewis a yw'n gweithio gartref neu yn y gweithle ar unrhyw 
ddiwrnod penodol, yn amodol ar anghenion y gwasanaeth.  

 
2.5.2 Ni chaiff gweithwyr mewn swyddi sy'n gymwys ar gyfer gweithio hybrid, ond nad 

oes ganddynt statws gweithio hybrid, weithio gartref a rhaid iddynt fynychu'r 
gweithle. 
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2.5.3 Bydd adegau pan fydd angen i weithwyr hybrid fynychu'r gweithle fel sy'n ofynnol 
gan eu Rheolwr Llinell. Rhaid rhoi rhybudd rhesymol (o leiaf 24 awr). 

 
2.5.4 Os bydd gweithiwr hybrid yn cael problemau cysylltedd nad yw wedi gallu eu 

datrys o fewn 30 munud, rhaid iddynt hysbysu eu Rheolwr Llinell. Rhaid i Reolwyr 
Llinell benderfynu a all y gweithiwr barhau i weithio'n gynhyrchiol heb gysylltiad 
neu a yw'r tarfu ar gysylltedd yn golygu bod angen i'r gweithiwr fynychu un o 
adeiladau'r Cyngor i sicrhau parhad gwaith. Ni fydd amser teithio i adeilad y 
cyngor i ailddechrau gweithio yn cael ei ystyried yn amser gwaith ac ni chaiff ei 
ystyried yn daith sy'n ymwneud â busnes. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n 
bosibl y bydd gofyn i weithwyr gofnodi egwyl mewn oriau gwaith o dan drefniadau 
cynllun hyblyg y Cyngor neu fel Gwyliau Blynyddol neu Absenoldeb Hyblyg. 

 
2.5.5 Ni fydd gan weithwyr sy'n gweithio’n hybrid le personol penodol mewn unrhyw 

weithle a byddant yn hytrach yn defnyddio desg boeth. Mae desg boeth yn cyfeirio 
at weithfan ddynodedig i weithwyr ei defnyddio ar unrhyw adeg. Dylid cofnodi pob 
defnydd o ddesg boeth gan ddefnyddio'r system neilltuo desg. 

 
2.5.6 Bydd gan weithwyr mewn swyddi sy'n gymwys ar gyfer gweithio hybrid, ond sydd 

wedi dewis cael statws gweithio sefydlog, le personol penodol yn y gweithle i 
sicrhau eu cynhyrchiant. 

 
2.5.7 Bydd y Cyngor yn gweithredu polisi desg glir ym mhob un o'i swyddfeydd sy'n 

gweithredu system neilltuo desg. Bydd hyn yn berthnasol i bob desg, gan 
gynnwys desgiau sefydlog a desgiau poeth. 

2.6 Gofal Plant a Chyfrifoldebau Gofalu 

2.6.1 Rhaid i weithwyr hybrid nodi nad yw'r gallu i weithio gartref yn cymryd lle gofal 
plant neu gyfrifoldebau tebyg gofalwr. Fel gyda holl weithwyr y Cyngor, cyfrifoldeb 
y gweithiwr yw sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar waith i osgoi gwrthdaro â 
pherfformiad gwaith.  

 
2.6.2 Dylid cyfeirio at y polisïau canlynol, sy’n cynnig opsiynau a chymorth i staff mewn 

amgylchiadau o’r fath: 
 

• Polisi Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith 

• Polisi Gofalwr 

2.7 Teithio  

2.7.1 Ym mhob achos heblaw am amgylchiadau eithriadol, bydd lleoliad cytundebol 
gweithwyr hybrid yn un o leoliadau'r Cyngor, a fydd yn cael ei nodi ar gontract eu 
cyflogaeth.  

 
2.7.2 Yn unol â threfniadau teithio busnes sy’n bodoli eisoes, ni fydd y teithio’n ôl a 

blaen rhwng y cartref a lleoliad cytundebol y gwaith yn dwyn lwfansau teithio. 
Bydd teithiau sy'n ymwneud â busnes yn hawliadwy pan fydd gweithwyr yn gwyro 
o'u taith arferol o'r cartref i'r gwaith.  

 
2.7.3 Ni fydd teithiau i fynychu cyfarfodydd tîm sydd wedi’u lleoli yn adeiladau eraill y 

Cyngor yn cael eu hystyried yn deithiau sy’n ymwneud â busnes oni bai bod y 
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gweithiwr wedi’i orchymyn i wneud y daith gan ei reolwr llinell. Mae'n hanfodol 
gwneud pob ymdrech i'r cyfarfodydd hyn gael eu cynnal yn rhithwir.  

 
2.7.4 Er mwyn cyflawni ein hymrwymiad i leihau ein hôl troed carbon, bydd gweithwyr 

yn mynychu cyfarfodydd y tu allan i'r sir yn rhithwir. Lle nad yw hyn yn bosibl, 
rhaid i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol gymeradwyo teithio y tu allan i'r sir. 

2.8 Lleoliadau wrth weithio o bell 

2.8.1 Y disgwyl yw y bydd gweithwyr hybrid yn gwneud gwaith o bell o'u cyfeiriad cartref 
neu unrhyw gyfeiriad arall sydd wedi'i gynnwys yn eu Cais i Weithio’n Hybrid. 

 
2.8.2 Efallai y bydd achlysuron pan fydd gweithwyr yn dymuno gweithio o leoliad arall am 

gyfnodau byr, e.e. un diwrnod gwaith. Ceir gwneud hyn gyda chytundeb ymlaen llaw 
gan eu Rheolwr Llinell. 

 
2.8.3 Efallai y bydd achlysuron pan fydd gweithwyr yn dymuno gweithio o leoliad arall am 

gyfnodau estynedig e.e. un wythnos neu ragor. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’n 
rhaid i ‘Ffurflen Cyfeiriad Gwaith o Bell Newydd’ gael ei chwblhau a’i chymeradwyo 
gan y Rheolwr Llinell Corfforaethol. 

 
2.8.4 Lle mae’r gweithiwr wedi gofyn am gael gwneud gwaith o leoliad arall ac nad yw’n 

gallu gweithio’n gynhyrchiol (fel profi cyfarpar na ellir ei ddatrys, problemau 
cysylltedd) efallai y bydd yn ofynnol iddo, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gymryd 
Gwyliau Blynyddol neu Absenoldeb Hyblyg neu gofnodi egwyl mewn oriau gwaith o 
dan drefniadau cynllun hyblyg y Cyngor.  

 
2.8.5 Nid yw gweithwyr yn gallu hawlio teithiau busnes o’u lleoliad amgen a dylent aros nes 

eu bod yn dychwelyd i’w cyfeiriad(au) cartref arferol, fel y’i cofnodwyd ar eu Cais i 
Weithio’n Hybrid, cyn trefnu i atgyweirio eu cyfarpar.    

 
2.9 Cyfathrebu a chyswllt 
2.9.1 Dylai gweithwyr hybrid gael yr un lefel o wybodaeth, gyda'r un amlder, â'r rheini 

heb statws hybrid. Mae angen i gyswllt fod yn ddwy ffordd, felly mae'n bwysig bod 
sianeli cyfathrebu agored yn cael eu sefydlu a'u cynnal. Bydd cyswllt rheolaidd 
hefyd yn galluogi'r rheolwr llinell i sylwi ar unrhyw faterion sy'n peri pryder a 
chynnig cymorth priodol. 

 
2.9.2 Dylid gallu cysylltu â gweithwyr hybrid, fel arfer trwy Teams, e-bost a/neu Skype, 

am gyfnod eu horiau gwaith cytunedig. Ni ddylai statws Skype gweithiwr gael ei roi 
i ‘Peidiwch â tharfu’ heb gytundeb ymlaen llaw gan ei reolwr llinell. 

 
2.9.3 Rhaid i weithwyr gadw eu calendr Outlook yn gyfredol a rhoi mynediad i'w rheolwr 

llinell er mwyn ei adolygu.  
 
2.9.4 Yn unol â'n hegwyddorion gweithio hybrid a'n hymrwymiad i leihau ein hôl troed 

carbon, cynhelir pob cyfarfod mewnol yn rhithwir yn ddiofyn. Rhaid i bawb sy'n 
deialu i gyfarfod rhithwir o adeilad swyddfa wneud hynny'n unigol (hyd yn oed os 
ydynt yn eistedd wrth ymyl ei gilydd) i sicrhau presenoldeb cyfartal yn y cyfarfod. 

 
2.9.5 Er mwyn atgynhyrchu cyfarfodydd personol cyn belled ag y bo modd, rhaid i 

weithwyr fod â chamerâu ymlaen ar gyfer pob cyfarfod rhithwir, oni bai bod eu 
rheolwr llinell neu Gadeirydd y cyfarfod wedi cytuno ymlaen llaw. Mae disgwyl i 
weithwyr wisgo fel y byddech chi wrth fynychu'r swyddfa. 
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2.9.6 Wrth fynychu cyfarfodydd rhithwir gyda phartneriaid a defnyddwyr gwasanaethau, 

rhaid i weithwyr ddefnyddio cefndir corfforaethol (ar gael o Ceri Net).  
 
2.9.7 Ni ddylai gweithwyr, o dan unrhyw amgylchiadau, roi manylion eu cyfeiriad cartref 

neu eu rhif ffôn i gleientiaid/cwsmeriaid neu drydydd partïon. Ni ddylid byth 
defnyddio cartref gweithiwr er mwyn cynnal cyfarfodydd personol sy’n ymwneud â 
gwaith a dylid cyfeirio post allanol bob amser i swyddfeydd y Cyngor ac nid i 
gyfeiriad cartref y gweithiwr.  

2.10 Cyfarpar 

Cyfarpar TGCh 
 
2.10.1 Yn unol ag argymhellion a wnaed gan y Gwasanaeth TGCh, bydd ein gweithwyr 

hybrid yn cael yr offer TGCh angenrheidiol i weithio'n effeithlon o bell. Bydd angen 
i weithwyr fod â lle yn eu cartref ar gyfer y cyfarpar a argymhellir.  

 
2.10.2 Bydd ceisiadau am gyfarpar TGCh yn ychwanegol at yr argymhelliad safonol yn 

destun cymeradwyaeth gan y Gwasanaeth TGCh. Mae’n bosibl y bydd adegau 
pan fydd cyfarpar ychwanegol yn cael ei argymell yn dilyn cyngor meddygol a/neu 
gyngor iechyd a diogelwch. Bydd cymeradwyaeth yn amodol ar ymgynghori â'r 
Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth a'r gwasanaeth cyflogi. 

 
2.10.3 Os bydd gweithio gartref gorfodol o ganlyniad i benderfyniad lleol neu 

genedlaethol, mae Rheolwyr Llinell yn gyfrifol am sicrhau bod gweithwyr yn cael y 
cyfle i fynd â chyfarpar TGCh addas adref, gan ganiatáu iddynt weithio'n effeithiol 
o bell cyhyd â bod y gweithio gartref gorfodol ar waith. 

 
Cyfarpar Gweithfan 
 
2.10.4 Gall gweithwyr ddefnyddio eu dodrefn eu hunain e.e. desgiau, cadeiriau, ar yr amod 

eu bod yn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch fel y nodir yn Asesiad DSE y 
Cyngor. 

 
2.10.5 Ceir darparu cyfarpar ychwanegol gweithfan i unigolyn os bydd Asesiad DSE 

gweithfan yn ystyried bod hyn yn angenrheidiol neu oherwydd gofynion y rôl.  
 
2.10.6 Ceir darparu cyfarpar ychwanegol hefyd i staff y mae angen addasiadau rhesymol 

arnynt fel y penderfynir gan iechyd galwedigaethol.  
 
2.10.7 Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, ac yn ychwanegol at drefn eu gweithfan gartref, 

bydd cyfarpar yn cael ei ddarparu yn y man lle maent yn nodi eu bod yn gweithio'n 
bennaf ac nid ar draws sawl safle.  

2.11 Iechyd a Diogelwch 

2.11.1 Yn ogystal â dyletswydd gofal statudol y cyflogwr, mae gan weithwyr gyfrifoldeb 
am eu hiechyd, eu diogelwch a’u lles eu hunain ac eraill tra byddant yn cyflawni 
gweithgareddau gwaith, waeth beth fo lleoliad y gwaith.  

 
2.11.2 Bydd gan weithwyr hybrid yr un dyletswyddau o ran iechyd a diogelwch â 

gweithwyr eraill a bydd gofyn iddynt gymryd gofal rhesymol o'u hiechyd a'u 
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diogelwch eu hunain wrth weithio gartref. Rhaid i bob gweithiwr gydymffurfio â'r 
holl gyfarwyddiadau iechyd a diogelwch a roddir gan y Cyngor.  

 
2.11.3 Cynhelir Asesiad DSE gan bob gweithiwr hybrid, gyda chymorth eu rheolwr llinell. 

Bydd angen adolygu hyn os gwneir unrhyw newidiadau sylweddol i’r amgylchedd 
gweithio neu drefniadau gweithio, neu os bydd anghenion corfforol y gweithiwr yn 
newid. Rhaid i weithwyr gyfrannu'n llawn at gwblhau'r gwaith papur asesu risg 
angenrheidiol ac adolygu hyn gyda'u rheolwr. Os oes gan y gweithiwr unrhyw 
anghenion iechyd neu anghenion corfforol sy’n gymhleth, gall y tîm iechyd a 
diogelwch gefnogi gydag asesiad penodol ar gyfer gweithle. 

 
2.11.4 Mae gan weithwyr hybrid gyfrifoldeb i sicrhau bod ganddynt weithle priodol gyda 

diogelwch digonol, lle storio digonol a sgrinio digonol rhag gweithgareddau a sŵn 
yng ngweddill y cartref. Rhaid cael awyru digonol hefyd, mynediad digonol i'r 
pwynt trydan a goleuadau.  

 
2.11.5 Rhaid i weithwyr roi gwybod i'w rheolwr llinell am unrhyw ddigwyddiad, damwain 

neu ddamwain a fu bron â digwydd gartref sy'n ymwneud â gwaith, yn unol â'r 
trefniadau ar hyn o bryd.  

 
2.11.6 Dylai gweithwyr roi gwybod am unrhyw bryderon o ran iechyd a diogelwch i'w 

rheolwr, cyn gynted â phosibl.  
 
2.11.7 Dylai rheolwyr ganolbwyntio ar les gweithwyr, a blaenoriaethu hynny. Dylai 

gweithwyr gysylltu â’u rheolwr os oes ganddynt unrhyw bryderon ynghylch lles. 
Gellir gofyn am gyngor gan Swyddog Iechyd a Lles Gweithwyr y Cyngor. Mae'r 
llinell gymorth i weithwyr, Care First, ar gael hefyd.  

 
2.11.8 Dylai gweithwyr hybrid sicrhau bod adeiladwaith cyffredinol y cartref a’i osodiadau 

a’i ffitiadau, gan gynnwys mewn unrhyw le y maent yn gweithio ynddo, yn cael ei 
gadw/eu cadw mewn cyflwr diogel ac ymarferol ar gyfer cyflawni’r gwaith e.e. 
socedi trydanol. Dylai gweithwyr sicrhau nad oes dim cyfarpar yn cael ei adael i 
wefru heb oruchwyliaeth a bod y ddyfais gwefru gywir yn cael ei defnyddio mewn 
perthynas â phob eitem o gyfarpar. Dylai unrhyw gyfarpar trydanol a ddarperir gan 
y Cyngor gael ei arolygu’n weledol gan y gweithiwr yn rheolaidd am arwyddion o 
draul, llosgi, gorboethi, namau ceblau ac ati. Dylid rhoi gwybod i’w rheolwr llinell 
am unrhyw ddiffygion cyn gynted â phosibl fel y gellir trefnu darn newydd o 
gyfarpar. 

 
2.11.9 Bydd yn ofynnol i weithwyr hybrid ddod â chyfarpar gwaith i mewn i adeilad 

penodol y Cyngor ar gyfer prawf dyfeisiau cludadwy, pan ofynnir iddynt wneud 
hynny.  

 
2.11.10  Dylai rheolwyr geisio cyngor ynglŷn ag unrhyw bryderon penodol ynghylch 

materion iechyd a diogelwch gan fod yn rhaid mynd i'r afael yn briodol â'r holl 
ofynion iechyd a diogelwch.  

2.12 Diogelu Data, Diogelwch a Chyfrinachedd 

2.12.1 Mae cynnal diogelwch y wybodaeth rydym yn ei phrosesu yn hanfodol ac mae'r 
rheini sy'n gweithio i ffwrdd o un o swyddfeydd y Cyngor yn gyfrifol am ddiogelwch 
y data y maent yn ei gadw a dylent gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol 
a holl bolisïau'r Cyngor, yn union fel pe baent yn gweithio yn un o swyddfeydd y 
Cyngor. 
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2.12.2 Rhaid i reolwyr gytuno o'r cychwyn cyntaf gyda'u staff ynghylch sut yr ymdrinnir â 

gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif wrth weithio mewn ffyrdd hybrid.  

2.13 Lwfansau  

2.13.1 Ni fydd y gweithiwr yn gymwys i hawlio treuliau am weithio hybrid a dylai bwyso a 
mesur manteision gweithio hybrid wrth ystyried na fydd dim ad-daliad ar gyfer biliau’r 
cartref yn cael ei roi. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, fand eang, 
gwres, goleuadau, dŵr, cysylltiad llinell dir ac ati.  

2.14 Yswiriant  

2.14.1 Bydd cyfarpar a ddarperir gan y Cyngor fel rhan o’r trefniant gweithio hybrid yn dod o 
dan bolisi yswiriant y Cyngor, lle mae wedi’i ddatgan i’r Tîm Yswiriant.  

 
2.14.2 Cynghorir gweithwyr hybrid i gysylltu â'u cwmni yswiriant eu hunain i roi gwybod 

iddynt y byddant yn gweithio gartref.  
 
2.14.3 Bydd yswiriant atebolrwydd a drefnir gan y Cyngor yn gweithredu unwaith y bydd 

asesiadau risg wedi'u cwblhau'n foddhaol. Rhaid mynd i'r afael â mesurau rheoli risg 
a nodir yn ystod asesiad risg cyn i'r gweithio hybrid ddechrau.  

 
2.14.4 Mae gweithwyr sy’n cyflawni eu dyletswyddau o bell yn dod o dan Bolisi Atebolrwydd 

Cyflogwr y Cyngor. Rhaid rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw ddamweiniau sy’n 
gysylltiedig â gwaith yn unol â chanllawiau’r Cyngor o ran rhoi gwybod am 
ddigwyddiadau.  

3. Polisïau Eraill 
3.1 Polisi Recriwtio a Dethol 

3.1.1 Ym mhob achos heblaw am amgylchiadau eithriadol, dylai Rheolwyr Llinell anelu 
at gynnal cyfweliadau yn rhithwir.  

 
3.2.2 Caiff Rheolwyr Llinell gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb os ydynt yn credu bod 

cyfiawnhad cryf dros wneud hynny.  

3.2 Polisi Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith 

Gweithio Gartref 
 
3.2.1 Tra bod y polisi dros dro hwn ar waith bydd yn disodli’r darpariaethau ‘Gweithio 

Gartref’ sydd ym Mholisi’r Cyngor ynghylch Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith. 
 

Cynllun Oriau Hyblyg 
 
3.2.2 Bydd holl drefniadau’r cynllun oriau hyblyg a amlinellir ym Mholisi’r Cyngor 

ynghylch Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith yn parhau mewn grym yn amodol 
ar y newid a ganlyn i baramedrau’r Cynllun a fydd yn berthnasol i weithwyr statws 
Hybrid yn unig: 
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Gyda chytundeb eu Rheolwr Llinell, ac yn unol ag anghenion y 
gwasanaeth, caiff gweithwyr hybrid gyflawni eu horiau cytundebol 
rhwng lled band o 6am - 9pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 
gydag o leiaf 4 awr graidd yn cael eu gweithio rhwng 9am a 5pm 
bob diwrnod gwaith. Bydd hyn ar sail pro-rata ar gyfer gweithwyr 
rhan amser.  

 
3.2.3 Bydd paramedrau’r cynllun fel y’u hamlinellir ym Mholisi’r Cyngor ynghylch 

Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith yn berthnasol i bob gweithiwr arall. 
 
3.2.4 Lle mae unrhyw weithiwr (statws hybrid ai peidio) yn aml yn cofnodi oriau gwaith 

sy'n fwy na'u hawl i gario drosodd, rhaid i Reolwyr Llinell gynnal cyfarfod i drafod 
gyda'r gweithiwr i nodi'r rhesymau dros hyn.  

3.3 Polisi Absenoldeb oherwydd Salwch 

3.3.1 Bydd gweithdrefnau arferol ar gyfer cofnodi absenoldeb oherwydd salwch yn 
berthnasol.  

 
3.3.2 Ceir cynnal cyfarfodydd dychwelyd i'r gwaith yn rhithwir gyda gweithwyr. Rhoddir 

ystyriaeth fesul achos i weld a gynhelir cyfarfodydd absenoldeb oherwydd salwch 
eraill yn rhithwir neu wyneb yn wyneb. 

3.4 Polisi Tywydd Garw 

3.4.1 Ni fydd y Polisi Tywydd Garw yn berthnasol i weithwyr hybrid.  
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Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

1 
 

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 Hybrid Working Strategy and Interim Policy 

 

Service Area People & Organisation Corporate Lead 
Officer Geraint Edwards Strategic Director James Starbuck 

 

Name of Officer completing the 
IIA Geraint Edwards E-mail geraint.edwards2@ceredigion.gov.uk Phone no 01545 572019 

 

Please give a brief description of the purpose of the proposal 
The Hybrid Working Strategy was developed setting out the principles and implementation process of a hybrid working model that maintains the 
required high level of service delivery whilst also providing employees with greater flexibility in balancing their work and home lives. The needs of 
the service will always be the over-riding priority when considering any hybrid working possibilities. 
The Interim Hybrid Working Policy has been developed to provide detailed information around what hybrid working means for the Council. It will 
support employees and their managers in implementing hybrid working by providing practical advice and information, enabling employees to work 
from home effectively, productively and safely.  
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). 
Employees who were previously office based but have been working from home since March 2020. 
 

 

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 
 e.g. Budget Process, LG, 

Scrutiny, Cabinet etc. 
  This will demonstrate how we have considered and built in 

sustainable development throughout the evolution of a 
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proposal.  Have you considered and applied the sustainable 
development principle and Well-being Goals? 

Geraint Edwards Scrutiny V1 30/05/2022  
     

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

A key aim of this strategy and policy is to develop a flexible and hybrid workforce able to balance their 
work and home lives whilst still delivering high quality services, thereby enabling them to contribute to the 
Council’s Strategic Objectives. 

Investing in People’s Future 
 

A key aim of this strategy and policy is to develop a flexible and hybrid workforce able to balance their 
work and home lives whilst still delivering high quality services, thereby enabling them to contribute to the 
Council’s Strategic Objectives. 

Enabling Individual and Family 
Resilience  
 

A key aim of this strategy and policy is to develop a flexible and hybrid workforce able to balance their 
work and home lives whilst still delivering high quality services, thereby enabling them to contribute to the 
Council’s Strategic Objectives. 

Promoting Environmental and 
Community Resilience 
 

A key aim of this strategy and policy is to develop a flexible and hybrid workforce able to balance their 
work and home lives whilst still delivering high quality services, thereby enabling them to contribute to the 
Council’s Strategic Objectives. 

 
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. 

Yes. Long term planning has been 
embedded throughout the development 
of this strategy and policy. The initial 
phase of the strategy is 2022 – 2027,  
whilst the policy is interim for a period 
of 18 months, this is to allow for regular 
review to ensure effectiveness and 
building a solid foundation for further 
developments. Overtime, this will allow 
for the best use of resources and space 
requriements.   

The strategy document 
sets out success 
measures to be monitored 
to ensure targets are 
being met. The aim of the 
strategy and policy is to 
establish new ways of 
working and service 
delivery in the short, 
medium and long term. 
 

 

Collaboration 
Working together with other 
partners to deliver. 

Yes. We have collaborated with key 
stakeholders throughout the 
development of the strategy and policy 
– see below 

See below  

Involvement 
Involving those with an interest 
and seeking their views. 

Yes, key stakeholders have been 
invovled. The strategy was developed 
following a large staff engagement 
exercise, and an estiamted 74% of 
thoes affected by the strategy engaged 
in the Process.  
The policy was developed through a 
workstream which our trade union 
partners were part of and so have been 
involved from the early stages.   
Corporate Managers were engaged in 
the Process and thier feedback 
requested during the policy deelopment 
stage  

Evidence of involvement 
with staff, corporate 
managers,  and trade 
unions exists from the 
formulation of the strategy 
and policy. 

As the policy is only in place for an 
interim period there will be regular 
reviews to assess its effectiveness and 
respond to any issues identified. 
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Prevention 
Putting resources into 
preventing problems occurring 
or getting worse. 

Yes, the engagement exercise with 
staff and regular engagement with trade 
unions has highlighted areas where it 
would not be possible for employees to 
work in a hybrid way due to personal, 
broadband infrastucture or space 
limitations.  

Providing that the needs of 
the service are not 
affected the employee will 
decide  where to 
undertake their work, 
whether at home, in the 
office or a mixture of both.  

As the policy is only in place for an 
interim period there will be regular 
reviews to assess its effectiveness and 
respond to any issues identified. 
Technological advancements will be 
reviewed to assess effectiveness in 
supporting staff to work in a hybrid way 
where they choose to do so.  

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

Yes. We have considered how the 
policy will impact staff across the 
Authority. Their roles have been 
assessed on suitablity for hybrid 
working whilst ensuring high quality 
service delivery. Where possible, staff 
will be able choose where they 
undertake their work.   
A reduction in travel, both commuting 
and business, due to hybrid and virtual 
working will have a positive impact on 
the Authority’s  carbon footprint.   
 

Evidence of involvement 
with staff, corporate 
managers,  and trade 
unions exists from the 
formulation of the strategy 
and policy. 

As the policy is only in place for an 
interim period there will be regular 
reviews to assess its effectiveness and 
respond to any issues identified. 
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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. 

The strategy and policy is intended, 
through the implementation of a hybrid 
working model, to develop a digitally 
skilled and flexible workforce able to 
balance their work and home lives whilst 
also maintaining high level of service 
delivery. Over time a reduction in travel 
costs and office space requirement will 
allow resources to be utilised in a more 
benficial way.   

The implementation of the 
strategy and policy will be 
subject to regular monitoring 
and review 

The increasing cost of living challenges will 
require monitoring and as the 
implementation roll out develops. The 
reduction in travelling costs for employees 
may not be offset by the cost of increase 
energy usage for those choosing to work 
from home. Each employee will need to 
make an assessment weighing up all 
factors, supported by input from their line 
managers. 

3.2. A resilient Wales 
Maintain and enhance biodiversity 
and ecosystems that support 
resilience and can adapt to change 
(e.g. climate change). 

By adopting hybrid working and further 
developing virtual meeting technology the 
aim is reduce the need for employees to 
undertake commuting or business mileage.  

The number of claims for 
business mileage will be 
monitored regularly 

 

3.3. A healthier Wales 
People’s physical and mental 
wellbeing is maximised and health 
impacts are understood. 

The implementation of a hybrid working 
model will provide employees with greater 
flexibility in balancing their work and home 
lives whilst also maintaining high level of 
service delivery. This flexibility is expected 
to reduce sickness absence and improve 
employee health and wellbeing.  

The sickness absence rates 
and other measures will be 
monitored regularly  

 

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

Individual Services will undertake 
community engagement programmes to 
enhance service delivery through adopting 
new technology or improved spaces.   
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3.5. A globally responsible 
Wales 
Taking account of impact on global 
well-being when considering local 
social, economic and 
environmental well-being. 
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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 ) 

The greater flexibility of working 
in hybrid or virtual ways will have 
a positive impact on employees 
who are in hybrid suitable roles 
as they will be able to decide 
which mix of virtual or office 
working is best for them. For 
those with caring responsibilities, 
this flexibility may mean that they 
have more availability to support 
those they care for.  
The proposal will have a 
negligible impact for those 
employees who are non roles not 
suitable for hybrid working.  

Evidence gained from staff 
engagement exercises.  

The policy in an interim 
arrangement to allow for the 
piloting of new ways of working 
and how this can be used to 
improve service delivery and the 
work live balance of employees. 
Regular reviews will be taking 
place throughout the interim 
period and a full review 
undertaken at the end of the 
period.  
 
Digital skills assessment, 
development and training 
opportunities to be made 
available to those employees who 
wish to improve competence to 

Children and 
Young 
People up to 
18 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

People 18-50 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Older People 
50+ 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 
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better suppot hybrid working 
opportunities .  

 

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

The greater flexibility of working 
in hybrid or virtual ways will have 
a positive impact on employees 
who are in hybrid suitable roles 
as they will be able to decide 
which mix of virtual or office 
working is best for them.  
The proposal will have a 
negligible impact for those 
employees who are non roles 
not suitable for hybrid working. 
 
Where required and previously 
identified, specialist equipment 
will be made available in an 
office location in addition to 
equipment supplied to work from 
home.  

Evidence gained from staff 
engagement exercises. 

Employees will be supported in 
the event of a deterioration of 
impairment. Where required, a 
notification of a change to an 
employee’s health will supported 
by a referral to occupational 
health for advice on reasonable 
or temporary adjustments 
including specialist equipment 
where required. 
 
The policy in an interim 
arrangement to allow for the 
piloting of new ways of working 
and how this can be used to 
improve service delivery and the 
work live balance of employees. 
Regular reviews will be taking 
place throughout the interim 
period and a full review 
undertaken at the end of the 
period. 
 

Hearing 
Impartment 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Physical 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Visual 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Learning 
Disability 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Long 
Standing 
Illness  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Mental 
Health 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

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

The strategy and policy’s aim of 
implementing a hybrid working 
model that maintains the 
required high level of service 
delivery whilst also providing 

  

Transgender Positive Negative None/ 
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Negligible employees with greater flexibility 
in balancing their work and home 
is aimed at all employees, 
regardless of this protected 
characteristic 

   

 

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

The strategy and policy’s aim of 
implementing a hybrid working 
model that maintains the 
required high level of service 
delivery whilst also providing 
employees with greater flexibility 
in balancing their work and home 
is aimed at all employees, 
regardless of this protected 
characteristic 

  

Marriage Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Civil 
partnership 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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

The greater flexibility of working 
hybrid or virtually will have a 
positive impact on pregnant 
employees who will have the 
option of changing their work 
locations, making it easier to 
remain in work for longer, if they 
wish.   
 

  

Pregnancy Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Maternity 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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

The strategy and policy’s aim of 
implementing a hybrid working 
model that maintains the 
required high level of service 
delivery whilst also providing 
employees with greater flexibility 
in balancing their work and 

  

White 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Positive Negative None/ 
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Mixed/Multiple 
Ethnic Groups 
 
 

Negligible home is aimed at all employees, 
regardless of this protected 
characteristic  

   

Asian / Asian 
British 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Black / African 
/ Caribbean / 
Black British  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Ethnic 
Groups 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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 ) 

The strategy and policy’s aim of 
implementing a hybrid working 
model that maintains the 
required high level of service 
delivery whilst also providing 
employees with greater flexibility 
in balancing their work and home 
is aimed at all employees, 
regardless of this protected 
characteristic  

  

Christian 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Buddhist 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Hindu 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Humanist 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Jewish 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Muslim Positive Negative None/ 
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 Negligible 
   

Sikh 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Non-belief 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

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

The strategy and policy’s aim of 
implementing a hybrid working 
model that maintains the 
required high level of service 
delivery whilst also providing 
employees with greater flexibility 
in balancing their work and home 
is aimed at all employees, 
regardless of this protected 
characteristic  

  

Men Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Women 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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

The strategy and policy’s aim of 
implementing a hybrid working 
model that maintains the 
required high level of service 
delivery whilst also providing 
employees with greater flexibility 
in balancing their work and home 
is aimed at all employees, 
regardless of this protected 
characteristic 

  

Bisexual 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Gay Men 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Positive Negative None/ 
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Gay Women 
/ Lesbian 
 

Negligible 
   

Heterosexual 
/ Straight 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

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 policy is relevant to all employees who work in hybrid designated roles regardless of protected characteristics. 

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 
Employees will be supported in the event of a deterioration of impairment. Where required, a notification of a change to an employee’s health will supported by 
a referral to occupational health for advice on reasonable or temporary adjustments including specialist equipment where required. 
 
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 
The policy will promote understanding across the workforce and be subject to further engagement as the pilot period progresses, identifying 
efficient and effective working practices which contribute to service delivery improvements. 

 
 

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.  
  
The increasing cost of living challenges will require monitoring and as the implementation roll out develops.  
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What evidence do you have to support this view?  
  
There is currently no clear evidence indicating one option being better than another. The costs will fluctuate throughout the year as home energy 
usage reduces during warmer months.  
  
What action(s) can you take to mitigate any negative impacts or better contribute to positive impacts?  
  
The reduction in travelling costs for employees may not be offset by the cost of increase energy usage for those choosing to work from home. 
Each employee will need to make an assessment weighing up all factors, supported by input from their line managers. The employee will have the 
flexibility of choosing the option best suited to thier individual circumstances.  
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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? 

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

The strategy and policy are 
bilingual policy and any 
engagement, 
communication or training 
will be delivered in both 
Welsh and English 

  

   

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

Employees will have the 
same opportunity to the 
Welsh language whether 
this is by virtual means or 
face to face interaction 

  

   

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

Access to bilingual services 
will remain the same as the 
current provision 

  

   

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

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

   

Positive Negative None/ 
Negligible 

The delivery of Welsh 
language learning by hybrid 

An increase in the number of 
employees attending Welsh 

The number of employees 
possessing Welsh langague 
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Will it preserve promote 
and enhance local 
culture and heritage? 

   means will increase the 
opportunities available to 
employees who can access 
the lessons virtually, 
elimitating or reducing travel 
time and costs to attend 

language lessons since when 
they moved online  

skills will be monitored 
periodically 
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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 
The strategy and policy will be reviewed periodically 
and the implementation developed and the outcomes 
evaluated to ensure fairness and consistency 

At no less than six monthly 
intervals and at the end of the 18 
month interm period 

People & Organisaiton   

Training for line managers will inform that changes to 
the health of an employee with a disability will require 
human resources support 

On a case by case basis Human Resources  

Further employee engagement exercise to evaluate  After 12 months from initial 
implementation  

People & Organisaiton  

    
    
    
    
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). 
 
 
 
 
4.3. Monitoring, evaluating and reviewing. 
How will you monitor the impact and effectiveness of the proposal?   
The interim policy implementation will be monitored on a six monthly basis during the expected 18 month period of its lifecycle, to provide statistics 
and service improvement evidence.  
 

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

Impact Criteria 1 - Very low 2 - Low 3 - Medium 4 - High 5 - Very High 
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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  
If policy is not implemented, risk to 
recruitment and retention of 
employees  

3 3 9 

    
Does your proposal have a potential impact on another Service area? 
The implementation of this strategy and policy will have a positive and cross-cutting impact for employees in all service areas 

 
6.  SIGN OFF 
Position Name Signature Date 
Service Manager    

Corporate Lead Officer Geraint Edwards 
 

30/05/2022 

Strategic Director    
Portfolio Holder    
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Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

26 Gorffennaf 2022 

LLEOLIAD: 
 

Cyfarfod Hybrid 

TEITL: 
 

Strategaeth Gweithio Hybrid Ddrafft a Pholisi 
Gweithio Hybrid Dros Dro 
 

DIBEN YR ADRODDIAD: Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 21 
Mehefin 2022 
 

CEFNDIR: 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor y Strategaeth Waith 
Hybrid Ddrafft a'r Polisi Gweithio Hybrid Interim i'r Pwyllgor. 
 
Nodwyd bod y Strategaeth Gweithio Hybrid ddrafft a'r Polisi Gweithio Hybrid 
Interim wedi esblygu o ganlyniad i brosiect i adolygu arferion gweithio o bell a 
fabwysiadwyd yn ystod y pandemig a oedd yn cynnwys ymgysylltu â staff tra'n 
sicrhau mai darparu gwasanaethau oedd y prif ffocws o hyd. Cyflwynwyd pedwar 
ffrwd gwaith fel rhan o'r strategaeth sy'n amrywio o Sefydlog, lle mae'r rôl yn ei 
gwneud yn ofynnol i ddeiliad y swydd fynychu'r gweithle i Hybrid Hyblyg, Hybrid 
Cyfyngedig a Hybrid Crwydro.  Nodwyd bod 74% o gyflogeion wedi cymryd rhan 
yn yr adolygiad, a dywedodd dros 90% ohonynt  eu bod yn hapus i weithio mewn 
modd hybrid, bod cynhyrchiant wedi cynyddu a bod ymestyn lled y band gweithio 
hyblyg  o 6am i 9pm wedi arwain at fwy  o foddhad ymhlith gweithwyr.  Gall 
cyflogeion hefyd ofyn am optio allan o'r rhaglen gweithio hyblyg drwy lenwi ffurflen 
gais, a gallant hefyd apelio yn erbyn y penderfyniad os nad yw wedi'i gymeradwyo. 
 
Cododd yr Aelodau faterion yn ymwneud â'r canlynol, a atebwyd yn ystod y 
cyfarfod: 

• Pryder bod cyfradd ymateb o 74% i'r arolwg staff yn gymharol isel; 
• Pwysleisio manteision recriwtio wyneb yn wyneb; 
• Pa fesurau diogelu sydd ar waith i sicrhau nad yw rheolwyr yn e-bostio staff 

y tu allan i'r oriau gwaith hyblyg ac yn arbennig yn ystod oriau gwaith 
gwrthgymdeithasol yn benodol a'r disgwyliad posibl y bydd Swyddogion yn 
ymateb? 

• A oedd staff yn cael lwfans am weithio gartref? 
• Yr effaith ar foddhad y cyhoedd o gau'r Swyddfeydd i'r cyhoedd; 
• Effaith band eang gwael; 
• Lles y staff ac yn arbennig trwy weithio ar eu pennau eu hunain; 
• Cost digideiddio dogfennau; 
• A gynhaliwyd asesiadau risg gweithio gartref? 
• Effaith parhau i weithio gartref ar yr economi leol; 
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• A fyddai digon o ddesgiau poeth ar gael i'r holl staff a oedd am weithio o'r 
swyddfeydd? 

• A oedd Awdurdodau Lleol eraill yn cynnal adolygiadau tebyg ac yn 
mabwysiadu polisïau tebyg? 

• A oedd unrhyw oblygiadau cynllunio ar gyfer gweithio gartref? 
• Pryd y byddai gwasanaethau rheng flaen fel y swyddfeydd arian parod yn 

ailagor? 
• A allai gweithio hybrid ddenu gweithwyr yn y dyfodol? 
• A oedd y cyfnod adolygu o 18 mis yn rhy hir? 
• Sut y gellid diwygio agweddau ar y polisi pe gwelid ei fod yn effeithio'n 

negyddol ar staff neu'r cyhoedd? 
 

 
ARGYMHELLION: 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ystyried yr 
argymhellion canlynol: 

• Argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Strategaeth Gweithio Hybrid 
• Argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Polisi Gweithio Hybrid Interim 

 
 
Yn dilyn pleidlais, cytunwyd i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Strategaeth 
Gweithio Hybrid a'r Polisi Gweithio Hybrid Dros  yn amodol ar y gwelliannau 
canlynol: 
 

1. Paragraff 3.1.1 o'r Polisi Gwaith Hybrid Interim – bod rheolwyr llinell yn gallu 
cynnal cyfweliadau o bell ac wyneb yn wyneb; ond dylai rheolwyr llinell 
gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ar gyfer rolau sy'n gofyn am sgiliau 
cyfathrebu; 

2. Paragraff 3.1.2 o'r Polisi Gwaith Hybrid Interim – caniateir i reolwyr llinell 
gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb os ydynt yn credu bod cyfiawnhad dros 
wneud hynny; 

3. Paragraff 3.2.2 o'r Polisi Gwaith Hybrid Interim – dylai rheolwyr fonitro'r 
defnydd o'u negeseuon e-bost ac e-byst eu timau ar ôl 9pm a chyn 6am er 
mwyn sicrhau na roddir pwysau ar staff i weithio y tu hwnt i'r oriau hyn; 

4. Argymhelliad y dylid cynnal yr adolygiad gweithwyr ar ôl 6 mis. 
 

 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 

        Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 26/07/22 

 
Teitl: Alldro Refeniw Rheoladwy 2021/22  

 
Pwrpas yr adroddiad: Adroddiad ar sefyllfa derfynol Alldro Cyllideb 2021/22  

 
Er: Gwybodaeth  

 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Gareth Davies, Cyllid a Chaffael  
 

 
 
1. CRYNODEB  
 

Bydd yr adroddiad hwn yn darparu’r Cabinet â gwybodaeth am berfformiad Cyllideb 
Refeniw Rheoladwy Terfynol y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.   Bu i 
adroddiad monitro Chwarter 3 am y cyfnod hyd at 31/12/2021 ragweld tanwariant o 
£1.165m ar gyfer y flwyddyn. 
 
Mae sefyllfa refeniw cyffredinol terfynol yn nodi tanwariant cyffredinol o £668k.   Bydd 
hyn yn cynnwys manteision y gwarged o ran casglu Treth y Cyngor a Grant Refeniw 
ychwanegol Llywodraeth Cymru (a dderbyniwyd o ganlyniad i Setliad Ariannol a 
ddiwygiwyd ar gyfer 2021/22 gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2022).   Mae’r 
tanwariant yn is na’r hyn a ragwelwyd o ganlyniad i drosglwyddiadau i gronfeydd wrth 
gefn a glustnodwyd fydd o gymorth wrth gyflawni blaenoriaethau corfforaethol y 
Cyngor.   Bydd y gwarged cyffredinol yn golygu y bydd y Balansau Cyffredinol yn codi 
i £6.7m, sy’n cyfateb i 4.1% o Gyllideb 2022/23 (sef ychydig yn uwch na’r pwynt canol 
ar gyfer yr ystod targed rhwng 3% a 5%). 
 
Mae’n bwysig cofio a nodi yr her a wynebir yn sgil y broses o osod Cyllideb 2022/23.   
Yn sgil cynnwys un taliad o £1.0m oddi wrth Lywodraeth Cymru yn dilyn Setliad 
diwygiedig 2021/22 bu i hyn alluogi i’r Cyngor gadw eu helfen hwy ar Dreth y Cyngor 
i barhau ar gynnydd o 2.5%.   Fodd bynnag mae natur un taliad yr arian yma’n her o 
ran edrych ar sylfaen y gyllideb i’r dyfodol.   Caiff hyn bellach ei hadolygu yn sgil 
sefyllfa Alldro Refeniw 2021/22 a chaiff diweddariad ei adrodd i Aelodau maes o law 
fel rhan o adroddiadau monitro ariannol 2022/23. 
 
Mae argyfwng Costau Bwy yn parhau heb osteg.  Bu i’r Cyngor wneud cryn 
ddatblygiad wrth weithredu cynllun Costau Byw Llywodraeth Cymru gan wneud £1.6m 
o daliadau yn uniongyrchol i oddeutu 10,500 o gartrefi a galluogi £1.3m o daliadau i 
oddeutu 8,700 o gartrefi drwy’r Swyddfa Bost i’r cartrefi hynny a oedd yn gymwys ond 
nid ar daliadau uniongyrchol.   Bydd hyn yn cefnogi’r rhwydwaith Swyddfeydd Post 
gwledig ac y mae’n ffordd dda o sicrhau bod cartrefi sy’n gymwys yn derbyn eu 
taliadau.    
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Ar hyn o bryd mae’r Cyngor ei hun yn profi pwysau chwyddiant heb ei ail ers gosod 
Cyllideb 2022/23.   Mae tystiolaeth o hyn eisoes o fewn y broses dendro (yn bennaf 
ar ochr cyfalaf) a chostau refeniw (yn benodol lle effeithir ar wasanaethau gan brisiau 
tanwydd ac egni, lle mae contractau yn gysylltiedig â chwyddiant.   Nid yw codiadau 
cyflog wedi eu penderfynu eto ar gyfer 2022/23, gan fod bellach tipyn mwy o risg y 
bydd chwyddiant cyflogau yn fwy na lefelau a nodwyd ar hyn o bryd yn y gyllideb.   
Felly mae risgiau ariannol y Cyngor eisoes wedi eu hail-asesu am y rhesymau yma 
a’u haddasu’n uwch. 
 
Caiff cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd eu hadolygu’n rheolaidd a’u hail-lunio i 
flaenoriaethau sy’n datblygu, ymrwymiadau ac anghenion posib.   Edrychwyd ar hyn 
ymhellach fel rhan o’r broses alldro a nodir manylion llawn y cronfeydd wrth gefn a 
glustnodwyd yn Atodiad 1 .   Yn gyffredinol, mae cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd 
(gan eithrio Balansau Cyffredinol) wedi cynyddu ar ddiwedd y flwyddyn i ychydig o 
dan £54m (sef 32.5% o Gyllideb 2022/23). 
 
Mae rheoli deinameg ariannol COVID19 wedi parhau i fod yn heriol ac yn ddwys iawn 
o ran defnydd adnoddau.   Fodd bynnag mae perfformiad 2021/22 yn parhau i 
ddangos serch COVID19, fod sefyllfa ariannol cyffredinol y Cyngor yn parhau’n bositif 
ac yn medru gwrthsefyll y sefyllfa ac y mae mantolen y Cyngor yn parhau’n gryf,  er 
gwaethaf y ffaith bod mwy a mwy o bethau’n codi bob amser. 
 

 
2. PERFFORMIAD CYLLIDEB CRAIDD  

 
Mewn nifer o ffyrdd mae 2021/22 yn debyg i 2020/21.   Mae effeithiau COVID19 a’r 
pwysau y mae wedi ei roi ar Wasanaethau wedi parhau i weithredu o dan bwysau 
sylweddol. O ran yr ochr ariannol bu nifer sylweddol o arian grant am un tro yn unig 
ar gael a hynny yn aml ar fyr-rybudd ac yn hwyr yn y flwyddyn ariannol.   Bu i hyn 
gyfrannu’n sylweddol i’r sefyllfa ariannol bositif yn gyffredinol ac y mae’n golygu 
mewn sawl achos nad yw’r Gwasanaethau hyd yma wedi dychwelyd i sefyllfa ariannol 
mwy ‘normal’.  
 
Ceir dim ond un brif faes o orwariant sy’n ymwneud â Pholisi, Perfformiad ac 
Amddiffyn y Cyhoedd.  Mae hyn ymwneud yn benodol â’r modd yr ymdrinnir yn y 
cyfrifon ag achos sy’n ymwneud â thir a halogwyd ac ymdriniwyd â’r mater yma’n 
gorfforaethol o fewn y sefyllfa alldro gyffredinol.  
 
Mae’r amrywiant terfynol ar y Pyrth Gydol Oed yn amrywiant dibwys, er bod hyn yn 
cynnwys £1.145m o arian i gynorthwyo â chostau Gofal Cymdeithasol a £1.388m o’r 
Gronfa Adfer Gofal Cymdeithasol, a bu i’r ddwy ffynhonnell arian o Lywodraeth Cymru 
ddod i ben ar 31/03/22. 
 
Bu tanwariant o ychydig dan £2m yn y Cyllidebau a Ddirprwywyd i Ysgolion a 
galluogwyd i’r swm yma gael ei drosglwyddo i Falansau’r Ysgolion – sy’n golygu eu 
bod yn codi o £6.3m i £8.3m.  Nid oes unrhyw ysgol yng Ngheredigion mewn sefyllfa 
o ddiffyg.   Er bod lefelau’r balansau yma’n uwch na’r disgwyliadau a’r trothwyon 
arferol bu oddeutu £3m o grant un taliad yn ystod y flwyddyn, ac y mae hyn yn debyg 
i’r patrwm yn 2020/21.    
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Bydd yn rhaid i Gyrff Llywodraethol ddefnyddio’r adnoddau un tro yma sydd ar gael 
yn eu balansau yn ddoeth ac yn gall fel rhan o gyflawni eu canlyniadau addysgol a’r 
camau parhaus o ran adfer o’r holl darfu a achoswyd i ysgolion yn sgil COVID19.   
Bydd y Cyngor yn parhau i fod yn weithredol wrth gefnogi holl Ysgolion yn hyn o beth, 
gan gynnwys diweddaru gwaith blaenorol er mwyn deall cynlluniau ac ymrwymiadau 
pob ysgol yn erbyn eu balansau. 
 
Yn gyffredinol ar draws yr holl wasanaethau bu i effaith gyfunol tanwariant mewn 
gwasanaethau ac arian grant ychwanegol alluogi trosglwyddiadau ychwanegol i 
gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd i’w hystyried fel symiau a oedd yn ychwanegol i’r 
rheiny a gynlluniwyd ac a ariannwyd ar eu cyfer.  Y symiau mwyaf sylweddol yn hyn 
o beth yw: 
 

i) Cronfa wrth gefn ar gyfer Buddsoddiad Digidol a TGCh newydd - £1.0m 
ii) Cronfa Gydraddoli Lleoliadau newydd er mwyn cynorthwyo â lleddfu effaith 

lleoliadau Gofal Cymdeithasol o ran cost uchel rhwng blynyddoedd ariannol - 
£1.0m 

iii) Cynnydd Net yn y Gronfa Cynllun Cyllid Preifat er mwyn rheoli chwyddiant - 
£0.7m 

iv) Cynnydd yn y Gronfa Galluogi Gwytnwch Unigolion a Theuluoedd - £1.0m.  
Darparu arian ar gyfer Strategaeth Buddsoddi Lles a Gydol Oes, cynlluniau 
ac arian sefydlu (e.e. arian cyfatebol prosiectau Cronfa Buddsoddi 
Rhanbarthol) 

v) Cronfa Pwysau Chwyddiant a Chostau newydd fydd yn cadw’r £1.4m 
ychwanegol o arian y Gronfa Cynnal Refeniw o Setliad Terfynol 21/22.  

 
Mae dadansoddiad o sefyllfa alldro refeniw rheoladwy terfynol yn wahanol i 
flynyddoedd blaenorol am fod Setliad Llywodraeth Leol 2021/22 wedi ail agor a’r arian 
ychwanegol y mae hyn yn ei ddenu y tu allan i’r Gyllideb reoladwy arferol.  Felly gall 
y sefyllfa gyffredinol derfynol gael ei chrynhoi fel a ganlyn: 
 

  
 
 

2021/22 
Cyllideb 

ddiweddaraf  
£'000 

2021/22 
Union 

Wariant  
£'000 

Tan / Gor 
wariant  

 
£'000 

Arian     
Treth y Cyngor  (45,078) (46,629) 1,551  
NNDR + RSG (109,658) (111,093) 1,435  
Cyfanswm yr Arian  (154,736) (157,722) 2,986 
    
Llai trosglwyddiadau i’r arian wrth 
gefn * 

- 2,001 (2,001) 

    
Cyfanswm yr Arian Net  (154,736) (155,721) 985 
    
Cyllideb Reoladwy  154,736 155,053 (317) 
    
Sefyllfa Alldro Cyffredinol - (668) 668 
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* Mae’r trosglwyddiadau yma i’r Cronfeydd wrth Gefn yn ymwneud yn benodol â gosod i’r 
ochr Grant Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru o £1.4m a chynnydd rhannol sy’n rhan 
o’r cynnydd yng nghronfa wrth gefn y Cynllun Cyllid Preifat.   Mae trosglwyddiadau eraill 
i gronfeydd wrth gefn o fewn sefyllfa’r Gyllideb Reoladwy. 

 
Mae manylion pellach o sefyllfa’r Gyllideb Reoladwy wedi ei nodi trosodd: 
 
 

Tudalen 112



5 
 

 
 
 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
/Gwasanaeth  

2021/22 
Cyllideb 

ddiweddaraf 
£'000 

2021/22 
Gwirioneddol 

£'000 

Tan/ 
(Gor) 

wariant 
£'000 

Sylwadau  
 

Cyswllt â Chwsmeriaid 5,732  5,705  27  Dim mater o bwys i’w adrodd. 
Gwasanaethau Democrataidd 4,089  4,016  73  Dim mater o bwys i’w adrodd. 
Economi ac Adfywio 3,455  3,189  266  Tanwariant yn codi’n bennaf yn y Gwasanaethau Eiddo (yn rhannol 

oherwydd arbedion yn sgil adeiladau ar gau dros dro yn ystod COVID), a 
lefel uwch o incwm o Bridiannau Tir. 

Cyllid a Chaffael 20,187  20,004  183  Tanwariant yn erbyn cyllidebau Diswyddo Corfforaethol, gweithrediadau 
gwasanaethau craidd ac arbedion y Trysorlys wedi galluogi 
trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn o ran Cyfalaf Corfforaethol, Cynllun 
Cyllid Preifat ac Yswiriant. 

Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

17,470  17,474  (4) Grant Gwastraff Ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru wedi ei gyfuno 
â thanwariant ar gostau Gwaredu Gwastraff wedi galluogi trosglwyddiadau 
i gronfeydd wrth gefn o ran costau cynllun amddiffyn yr arfordir. 

Cyfreithiol a Llywodraethu 1,531  1,527  4  Dim mater o bwys i’w adrodd, oni bai am gynnydd mewn costau cyfreithiol 
gofal cymdeithasol. 

Pobl a Threfniadaeth 2,085  2,082  3  Dim mater o bwys i’w adrodd. 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r 
Cyhoedd 

2,249  2,657  (408) Mae’r prif fater o bryder yn ymwneud ag achos gwaith adfer Tir a 
halogwyd. 

     

Model Pyrth Gydol Oed     Er bod y sefyllfa gyffredinol yn cynnwys arian grant untro Llywodraeth 
Cymru a grantiau Rhanbarthol, mae sefyllfa gytbwys yn gyflawniad 
sylweddol i’r gwasanaethau yma.  Mae heriau ariannol ym maes Plant sy’n 
Derbyn Gofal a chostau Lleoliadau Sector annibynnol, fodd bynnag roedd 
arbedion dros dro ym meysydd Gofal Cartref, Gwasanaethau Dydd a Thai.   
Mae hyn a manteision arian grant wedi galluogi camau i drosglwyddo arian 
i gronfeydd wrth gefn  

Porth Cymorth Cynnar 3,761  3,719  42  
Porth Cynnal 23,561  23,632  (71) 
Porth Gofal 11,611  11,595  16  

 38,933  38,946  (13) 

     

Ysgolion a Diwylliant      
Ysgolion a Diwylliant (AALl) 5,684  5,557  127  Dim mater o bwys i’w adrodd, fel y’i cynlluniwyd gweithredwyd ar 

drosglwyddo arian i gronfeydd wrth gefn o ran arian cyfatebol Ysgolion y 
21ain Ganrif.  Roedd hefyd cynnydd mewn Balansau Ysgolion o ychydig o 
dan £2m. 

Cyllidebau a Ddirprwywyd i 
Ysgolion 

42,951  42,951  -  

 48,635  48,508  127  
     

Grŵp Arweiniol  5,780  5,801  (21) Gweler hefyd adran COVID19 yr adroddiad.  Mae’r sefyllfa ariannol 
gyffredinol wedi galluogi trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn o ran 
lleoliadau newydd cronfa cydraddoli a throsglwyddiad cychwynnol i gronfa 
buddsoddi Digidol TGCh newydd. 
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Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a 
Chronfeydd wrth gefn 

4,590  5,144  (554) Trosglwyddwyd £462k i gronfa wrth gefn Premiwm Treth y Cyngor sydd 
bellach ar ffigwr cronnus o £1.12m.  Bu i’r sefyllfa alldro gyffredinol alluogi 
trosglwyddiad pellach i gronfa buddsoddi Digidol TGCh newydd a nodwyd 
yn erbyn y pennawd yma. 

     
 Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy 154,736 155,053 (317)  
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3. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB COVID19  

 
Bu ystod o elfennau ariannol a oedd yn parhau angen eu rheoli’n weithredol gan y 
gwasanaeth cyllid a chaffael.  Mae’r rhan fwyaf o elfennau y cyfeirir atynt yn yr adran 
hon wedi’u cyfrif o dan bennawd Cyllideb y Grŵp Arweiniol. Mae’r adran ddilynol yn 
crynhoi'r sefyllfa parthed y prif agweddau sy’n benodol i COVID19: 
 

a) Costau Cynyddol COVID19 a Chronfa Galedi Frys Llywodraeth Cymru 
Yn ystod 2020/21, cyflwynwyd hawliadau caledi misol gwerth cyfanswm o £7.4m i 
Lywodraeth Cymru.  Mae hyn, ynghyd â chostau eraill nad oedd yn gymwys, yn 
golygu bod cost net o £86k i'r Cyngor am y flwyddyn sy’n cyfateb ag oddeutu cyfradd 
ariannu o 99%. 
 
b) Incwm a Gollwyd yn y Gwasanaethau 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyfanswm o £1.4m ar gyfer Incwm a 
Gollwyd a’r prif ffynonellau incwm yr effeithir arnynt yw Canolfannau Llesiant, 
Asiantaeth y Cefnffyrdd, Gwastraff, Arlwyo Ysgolion a Meysydd Parcio 

 
c) Manteision Ariannol  
Er bod y rhan fwyaf o effeithiau ariannol sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn negyddol, 
ceir rhai meysydd lle gwelwyd arbedion. Yr un fwyaf sylweddol yw costau teithio lle 
bu arbediad o £392k yn erbyn cyllidebau craidd felly ymdriniwyd â hwn yn 
gorfforaethol.  Disgwylir y bydd y gostyngiad mewn costau teithio’n parhau yn y 
dyfodol gyda gostyngiad sylfaen y gyllideb o £243k yn cael ei dybio ar gyfer y broses 
o osod y gyllideb yn 2022/23.   Yn ogystal bu i’r Cyngor dderbyn ffioedd ar gyfer 
gweinyddu Cynlluniau amrywiol â chyfanswm net o £292k. 
 
d) Casglu Treth y Cyngor  
Y gyfradd gasglu derfynol ar gyfer 2021/22 oedd 97.2%, o gymharu â 96.8% ar 
gyfer 2020/21 a 97.3% ar gyfer 2019/20.  Er bod y gyfradd gasglu ymron nôl ar yr 
un lefel â lefelau cyn COVID mae effaith yr ôl-ddyledion na chasglwyd yn parhau 
ym malansau’r blynyddoedd blaenorol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid 
ychwanegol o £618k i gynorthwyo gyda hyn ac ystyriwyd hyn wrth asesu lefel 
briodol o ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg.  
 

 
 
4. CYNLLUNIAU ERAILL LLYWODRAETH CYMRU SY’N YMWNEUD Â COVID  
Bu ystod eang o Gynlluniau Cenedlaethol lle bu i Lywodraeth Cymru ddewis defnyddio 
Llywodraeth Leol fel y partner a ffefrir ar gyfer gweithredu cynlluniau ar lefel leol.   Mae 
Ceredigion wedi ymateb i’r her yma, gan gyflawni hyn drwy ddefnyddio staff a fu mewn 
swyddi eraill a gweithredu fel Tîm Ceredigion a blaenoriaethu y cynlluniau yma dros 
weithgareddau eraill.  Ariannwyd y cynlluniau’n llawn gan Lywodraeth Cymru .  Y 
Cynlluniau mwyaf sylweddol a oedd yn weithredol yn 2021/22 oedd: 
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Rhyddhad Ardrethi Busnes 
NNDR (yr Ardreth Annomestig 
Genedlaethol) ar gyfer y 
sectorau Hamdden, Manwerthu 
a Lletygarwch 

Dyfarnwyd oddeutu. £8.3m o ryddhad NNDR i 
fusnesau cymwys ar gyfer 2021/22 

  

Cynllun Cefnogi Hunan ynysu  Taliadau cronnus o £1.073m hyd yma – 
Cynllun yn rhedeg i mewn i 22/23 a disgwylir y 
bydd yn cau ar 31/07/22 (er mwyn caniatáu i 
ymgeiswyr newydd i wneud cais am gyfnod 
ynysu hyd at 30/06/22) 

  

Cynllun hybu tâl salwch 
statudol Gofalwyr Gofal i 
Gyflogwyr  

Taliadau cronnus o £63k hyd yma – Cynllun 
yn rhedeg i mewn i 22/23.  Oedd i gau 
30/06/22, ond disgwylir y bydd nawr yn cael ei 
ymestyn i 31/08/22 

  

£735 Taliadau i Ofalwyr 
(Rownd 2) 

Cwblhawyd £1.564m o daliadau i dros 1,600 o 
ofalwyr .  Cynllun wedi ei gwblhau  

  

Cynllun Grant Gweithwyr 
Llawrydd Celfyddydol – Rownd 
Mai 2021  

Talwyd £48k o arian grant– Cynllun wedi cau    

Grantiau Busnes Disgresiwn y 
Gronfa Cadernid Economaidd- 
– rowndiau mis Mehefin ac 
Awst 2021  

Talwyd £100k o arian grant – Cynlluniau wedi 
cau   

£200 Taliadau Cefnogi 
Tanwydd Gaeaf  

Gwnaed £576k o daliadau  - Cynllun wedi cau  

Grantiau Busnes Omicron  Cynllun Grant Dewisol ac NNDR – taliadau 
cronnus £1.6m .  Cynllun wedi cau.  

 

£1,498 Taliadau i Ofalwyr 
(Rownd 3) 

Cynlluniau cronnus £1.243m hyd yma. 
Taliadau yn mynd yn eu blaen yn 22/23. 

 

£500 Cynllun Gofalwyr Di-dâl  Talwyd £56k o arian grant – Cynllun 22/23 yn 
cau 15/07/22 

 

£150 Cynllun Costau Byw  Taliadau cronnus o £2.9m hyd yma.  Bydd y 
broses Ceisiadau Dewisol yn agor nesaf. 

 

 
Yn ogystal â'r rhain, mae nifer fawr o grantiau penodol sy'n gysylltiedig â COVID y bu’n 
rhaid eu cefnogi a’u cyflenwi yn ystod y flwyddyn. Yn eu plith mae Profi Olrhain a 
Diogelu (Olrhain Cysylltiadau), Datgomisiynu Ysbytai Maes Dros Dro, Canolfannau 
Brechu, cyllid brys o ran Bysiau, arian Cronfa Adfer gofal Cymdeithasol a grantiau 
amrywiol sy'n ymwneud ag Addysg a Phriffyrdd.  

 
5. DYCNWCH ARIANNOL  
 

Mae’r canlyniadau yma unwaith yn rhagor yn dangos a chefnogi sefyllfa ariannol cryf a 
bod y risg ariannol yn y tymor canolig wedi ei ddiweddaru i adlewyrchu’r pwysau 
chwyddiant digynsail ers i’r Gyllideb gael ei gosod ac i’r argyfwng cyfredol ddechrau. 
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Mae hyn yn amlwg yn barod mewn contractau a thendrau (yn bennaf cyfalaf) er 
enghraifft cynnydd mewn tanwydd ac egni a chontractau eraill sy’n glwm wrth 
chwyddiant yn ystod y flwyddyn ariannol.   Y mae hefyd yn bosib, er ei fod yn rhy gynnar 
i ddweud y gall y codiad cyflogau gael ei benderfynu ar ffigwr uwch. 
 
Fel y nodwyd yn flaenorol pan osodwyd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn gyfredol bu i 
Lywodraeth Cymru gyhoeddi arian ychwanegol newydd i gynorthwyo â phwysau 
costau a chymerwyd £1m i’r broses gosod y gyllideb yn 2022/23 ar y pryd. Cyfeiriwyd 
ar y pryd y rhagwelwyd tanwariant at gyfer y flwyddyn gyfredol ac eitemau ariannol 
ychwanegol eraill a oedd yn codi.  
 
Yn ymarferol mae canlyniadau perfformiad positif yn golygu y gall y £1m a ddyrannwyd 
drwy ddefnyddio arian un taliad gael ei ddisodli gan gyfuniad o warged Treth y Cyngor 
(yn sylfaen y gyllideb wrth symud ymlaen) a chapasiti tanwariant o fewn y Cyngor.   
Caiff opsiynau ar gyfer addasiadau i sylfaen y gyllideb eu hystyried ymhellach pan fydd 
adroddiad Monitro Ariannol chwarter un wedi ei gyflwyno.  Os caiff ei addasu, bydd yn 
gosod sylfaen y gyllideb yn barod i’r broses ddechrau a bydd yn rhyddhau’r arian un 
taliad o £1m i gynorthwyo â chyflawni pwysau costau eithriadol ychwanegol a brofir ar 
hyn o bryd. 

 
 
6. CASGLIAD  
 

Bu perfformiad  y Gyllideb ar gyfer y flwyddyn yn bositif iawn yn gyffredinol er yr heriau 
a’r galwadau parhaus yn ystod y flwyddyn.    
 
Mae ariannu sylweddol wedi parhau i fod ar gael yn enwedig oddi wrth Lywodraeth 
Cymru – o ran Cronfa Galedi COVID,  grantiau penodol eraill ac ailagor setliad Cyllid 
Llywodraeth Leol 2021/22.   Bydd manteision hyn fodd bynnag dros dro yn unig am 
unwaith yn unig hefyd.   Serch hynny y mae wedi cyfrannu at daflen ariannol y Cyngor 
yn parhau’n gryf a  gwydn, fydd yn cynorthwyo wrth gyflawni Blaenoriaethau 
Corfforaethol ar gyfer y weinyddiaeth newydd a chynorthwyo wrth fynd i’r afael â heriau 
Costau Byw a wynebir ar hyn o bryd. 

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

Na 
 
 
Mae’r adroddiad er gwybodaeth  

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

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

Argymhelliad:    
 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 
 

Nodi’r adroddiad  
 
Nid oes angen rheswm  
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Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o osod cyllideb  
 

Fframwaith Polisi: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Bydd y Gyllideb yn cefnogi Amcanion Strategol y 
Cyngor  
 

Golygiadau Ariannol: 
 

Yn cydymffurfio  

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 
 

Papurau Cefndir: Cyllideb Refeniw 2021/22 
 

Atodiadau: Atodiad 1 –  Cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Steve Johnson 
 

Swyddogion Adrodd: Duncan Hall a Justin Davies  
 

Dyddiad: 30/06/22 
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ATODIAD 1

DATGANIAD O’R CRONFEYDD WRTH GEFN A GLUSTNODWYD A’R BALANSAU CYFFREDINOL

Gwir Falansau
ar 31/03/21 

Gwir 
Drosglwyddiadau 

(i)/wrth 

Tanwariant terfynol
i Falansau 
Cyffredinol 

Gwir Falansau 
31/03/22 

£'000 £'000 £'000 £'000

Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion - Cynradd (3,034) (1,195) - (4,229)
Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion - Uwchradd (1,874) (528) - (2,402)
Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion - Gydol Oed (1,441) (240) - (1,681)
Yswiriant - Cyflenwi (297) 112 (185)
Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant (396) (100) (496)

 Ysgolion a Diwylliant (7,042) (1,951) - (8,993)

Cyfalaf Gorfforaethol (3,225) (2,971) (6,196)
Addysg PFI Penweddig (923) (691) (1,614)
Corfforaethol - Trefniadau ar y cyd (8) - (8)
Cyllid / cyfartalu CTRS (700) - (700)
Diswyddiadau Corfforaethol (1,062) - (1,062)
Yswiriant (888) (216) - (1,104)
Cynllun Costau Byw (Dewisol) - (487) (487)
Cyllid - Cyffredinol (250) - (250)

Cyllid a Chaffael (7,056) (4,365) - (11,421)

Gwasanaethau Democrataidd (112) - (112)
Cronfa wrth gefn etholiad y Cyngor Sir (200) - (200)

Gwasanaethau Democrataidd (312) - - (312)

Pobl a Threfniadaeth (58) - (58)
Pobl a Threfniadaeth (58) - - (58)

Porth Cymorth Cynnar (2) - (2)
Buddsoddiad y Pyrth - (250) (250)
Porth Gofal (339) (24) (363)

Model Gydol Oes y Pyrth (339) (24) - (363)

Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd (102) - (102)
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd (102) - - (102)

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (1,293) (1,005) (2,298)
Cynnal a Chadw dros y Gaeaf/ Atgyweirio ar ôl Stormydd (277) - (277)
Amddiffyn Amgylcheddol a rhag Llifogydd (177) - (177)
Gorfodi Sifil - Parcio (93) 7 (86)

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (1,840) (998) - (2,838)

Cynllun Datblygu Lleol (248) - (248)
Economi ac Adfywio (177) - (177)
Canolfan Fwyd Cymru (Horeb) (217) - (217)
Y Fargen Dwf (250) - (250)
Rhaglen Wella Gwaith Trin Carthffosiaeth (543) 91 (452)
Economi ac Adfywio (1,435) 91 - (1,344)

Buddsoddiad Digidol a TGCh - (1,000) (1,000)
Cyswllt â Chwsmeriaid (134) (75) (209)

Cyswllt â Chwsmeriaid (134) (1,075) - (1,209)

Cyfreithiol a Llywodraethu (125) - (125)
Cyfreithiol a Llywodraethu (125) - - (125)

Wrth gefn/ Contingency (gan gynnwys COVID19) (4,373) (90) (4,463)
Pwysau Chwyddiant a Chostau - (1,435) (1,435)
Lleoliadau Cydraddoli - (1,000) (1,000)
Premiwm Treth y Cyngor (648) (472) (1,120)
Eisteddfod Genedlaethol 2020 (170) - (170)
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl ** (5,438) 35 (5,403)
Hybu'r Economi ** (4,510) (2,374) (6,884)
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  ** (500) (1,000) (1,500)
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol ** (4,450) (500) (4,950)

Grŵp Arweiniol (20,089) (6,836) - (26,925)

Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd (38,534) (15,408) - (53,942)
-

BALANSAU CYFFREDINOL
Balansau Cyffredinol (6,052) - (668) (6,720)

Cyfanswm Balansau Cyffredinol (6,052) - (668) (6,720)

CYFANSWM TERFYNOL (44,586) (15,408) (668) (60,662)
-

Nodiadau
** Bydd angen adolygu enwau cronfeydd wrth gefn ar gyfer y Blaenoriaethau Corfforaethol newydd
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 26 Gorffennaf 2022 

 
Teitl: Asesiad o Lesiant Lleol 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i Aelodau'r Cabinet am Yr Asesiad o 

Lesiant Lleol 2021-22 a gynhaliwyd fel rhan o ofyniad 
statudol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 
 

Er:  Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a 
Phobl a Threfniadaeth 

 
Cefndir 
 
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i bob 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yng Nghymru gynhyrchu a chyhoeddi 
Asesiad o Lesiant Lleol. Diben yr Asesiad yw cael darlun cynhwysfawr o gyflwr 
llesiant pobl leol a chymunedau Ceredigion, a’i ystyried ar draws y pedair colofn 
llesiant – sef ffactorau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol. Mae 
hyn hefyd yn cynnwys nodi’r asedau, yr heriau a’r cyfleoedd y mae dinasyddion 
Ceredigion yn eu hwynebu.  
 
Manylion 
 
Asesiad Ceredigion o Lesiant Lleol 2022 yw’r ail Asesiad a gyhoeddwyd gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Ceredigion ers i’r Ddeddf gael ei gyflwyno, ac fe'i 
cymeradwywyd gan BGC Ceredigion ar y 7fed o Fawrth 2022. 
 
Yr Asesiad hwn a gyhoeddwyd yw'r darlun diweddaraf a mwyaf cynhwysfawr o 
gyflwr llesiant pobl a chymunedau lleol Ceredigion. Caiff yr Asesiad ei lywio gan 
ddata, ymchwil a thystiolaeth, a thrwy wrando ar bobl a rhanddeiliaid, a thrwy 
ystyried tueddiadau’r dyfodol a’r pethau y gallwn eu rhagweld yn digwydd yfory y 
mae angen inni ddechrau cynllunio ar eu cyfer heddiw. 
 
Mae’r Asesiad yn darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant Lleol, a fydd 
yn penderfynu beth fydd BGC Ceredigion yn ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella 
llesiant pobl a chymunedau’r Sir. 
 
At hynny, gan fod yr asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth, ystyrir ei fod yn adnodd 
rhagorol y gellir ei ddefnyddio i lywio cynlluniau a strategaethau'r awdurdod lleol yn 
y dyfodol; er enghraifft, byddai'n arbennig o ddefnyddiol i Gyngor Sir Ceredigion ei 
ystyried a chyfeirio ato wrth baratoi'r Strategaeth Gorfforaethol. 
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Mae’r ddolen i’r Asesiad a’r atodiadau sy’n cefnogi’r Asesiad i’w gweld isod. Mae’r 
atodiadau yn cynnwys y fethodoleg, gwybodaeth ymgysylltu, ffynonellau data a 
bylchau, a’r deg Proffil Ardal ar gyfer cymunedau Ceredigion. Mae’r Proffiliau Ardal 
yn darparu trosolwg o lesiant ar lefel gymunedol ac ar gyfer Ceredigion gyfan. 
 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 
 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 - Atodiadau 1-12 
 
Cynllunio ar gyfer y dyfodol 
 
Mae'r Asesiad wedi bod yn allweddol wrth lywio camau nesaf y Cynllun Llesiant Lleol 
ac ar ôl i'r BGC ei ystyried, nodwyd yr amcanion canlynol a chytunwyd arnynt. Bydd 
y pedwar amcan hyn yn sail i Gynllun Llesiant Lleol 2023-2028: 
 
1. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau economi gynaliadwy sydd o fudd i bobl 
leol ac yn adeiladu ar gryfderau Ceredigion.  
 
2. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i leihau anghydraddoldebau yn ein cymunedau 
ac yn defnyddio atebion cymdeithasol a gwyrdd i wella iechyd corfforol a meddyliol. 
  
3. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddarparu mentrau datgarboneiddio yng 
Ngheredigion i ddiogelu a gwella ein hadnoddau naturiol. 
 
4. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i alluogi cymunedau i deimlo’n ddiogel ac yn 
gysylltiedig a byddwn yn hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac yn cynyddu 
cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. 
 
Mae gwaith ymgysylltu wedi digwydd yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2022 i gasglu 
barn am yr hyn y dylai'r BGC ei wneud er mwyn cyflawni'r pedwar amcan. Mae'r 
rhain yn cael eu coladu i helpu i lywio Cynllun Llesiant Lleol drafft 2023-2028 a fydd 
yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Medi 2022. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 
Ddim yn berthnasol 
 

 

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

 
Argymhelliad: Nodi'r wybodaeth 

 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er gwybodaeth yn unig 
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Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Ddim yn berthnasol 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim  
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim  
 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim  
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim  
 

Risg(iau): 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Pwerau Statudol: Ddim yn berthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Atodiadau: 
 

Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion 2022 - Atodiadau 1-
12 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Alun Williams 

Swyddog Adrodd: Alun Williams 
 

Dyddiad: 23.06.2022 
 

Tudalen 123

https://www.ceredigion.gov.uk/media/11234/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/media/11235/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022-atodiadau-1-12.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/media/11235/asesiad-o-lesiant-lleol-ceredigion-2022-atodiadau-1-12.pdf


Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 26.7.2022 

 
Teitl:                                  Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

 
Pwrpas yr adroddiad: Derbyn cynnwys y CSGA yn sgil yr addasiadau a 

wnaethpwyd yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru 
 

Er:                                       Er gwybodaeth 
 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

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

                                                                                                         
Yn unol ag adran 84 o’r Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 
disgwylir i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru gyflwyno Cynllun Strategol Addysg y 
Gymraeg i Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun hwnnw ar gyfer y cyfnod 2022-2032 gan 
ddod i rym ar 1.9.22 
 
 
Mabwysiadwyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Ceredigion gan Gabinet 
Cyngor Sir Ceredigion ar 20.12.22 a chytunwyd i’r argymhellion isod: 
 
 

i) I gytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
ar gyfer 2022-2032, a’i weithredu o Fedi 1af 2022 ac am y ddegawd i ddilyn 

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

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

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

 
 
Mae sylwadau Llywodraeth Cymru ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
Cyngor Sir Ceredigion wedi eu cynnwys fel gwelliannau i’r ddogfen. 
 
Bydd y gwelliannau hyn hefyd yn cael eu cyflwyno er gwybodaeth i’r Pwyllgor Craffu 
a Throsolwg Cymunedau sy’n Dysgu yn nhymor yr Hydref 2022. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau?  Oes 
 
Os na, esboniwch pam: Amherthnsaol 
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Crynodeb: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ledled Cymru a 
enwir yn y ddeddf weithio tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan 
gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu'. 
Ceir hefyd sail statudol i'r system ar gyfer cynllunio darpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i 
hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac i weithio tuag at 
gyflawni'r nodau llesiant.  
 
Hirdymor: Bydd CySGA 2022-32 Sir Ceredigion yn ddogfen fydd 
yn nodi’r camau i gyflawni’r nod o gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2032 o fewn y sir. Bydd targedau byr a hir dymor a 
chamau gweithredu pendant yn y byr a’r hir dymor wedi eu nodi 
dros y cyfnod o ddeg mlynedd. 
 
Cydweithio: Bydd cydweithio rhwng partneriaid a rhan-ddeiliaid yn 
greiddiol i’r cynllun. Y cydweithio pennaf fydd rhwng swyddogion yr 
awdurdod a’r ysgolion a’u cyrff llywodraethol yn ogystal â rhieni 
drwy ymgynghoriadau lleol. 
 
Cynnwys: Bydd rhan-ddeiliaid a phartneriaid yn cael eu cynnwys 
ar hyd y cyfnod cynllunio ac ymgynghori. 
 
Atal: Bydd y dulliau gweithredu fydd yn atal unrhyw broblemau allai 
godi neu waethygu drwy gyfnod y cynllun, wedi eu nodi ynddo. 
 
Integreiddio: Yn ei hanfod mae’r cynnig am gefnogi dyhead 
Cyngor Sir Ceredigion i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg drwy ei 
Strategaeth Iaith. Mae’r cynnig hefyd yn cefnogi Amcanion 
Strategol y Cyngor a Strategaeth Miliwn Siaradwyr 2050 
Llywodraeth Cymru. 

 
Argymhelliad/  
Argymhellion:  

I nodi’r gwelliannau ar gais Llywodraeth Cymru i Gynllun Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Ceredigion 2022-2032. 
 

Rheswm / 
Rhesymau 
dros y 
penderfyniad: 

I gydymffurfio gydag Adran 84 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013 a rheoliadau Cynlluniau Strategol Addysg  
Gymraeg Llywodraeth Cymru 2019. 

 
Trosolwg a 
Chraffu:  
 

Cyflwynwyd y ddogfen i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy’n Dysgu ddydd Iau 27 Mai 2021. 
 

Fframwaith 
Polisi:             
 

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 (“Deddf 2013”) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio 
cynllun strategol Cymraeg mewn addysg. Mae adran 85 o Ddeddf 
2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gyflwyno ei gynllun 
i Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo cyn i’r cynllun hwnnw gael ei 
gyhoeddi. 
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Blaenoriaethau  
Gorfforaethol:  
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 
 

Goblygiadau 
Cyllid a 
Chaffael: 
 

Bydd cynllun gweithredu manwl yn cael ei baratoi a fydd wedi’i 
gostio o gyllideb y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant. 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Pe na baem yn mabwysiadu’r Cynllun diwygiedig, ni fyddem yn 
cydymffurfio â’r gofynion statudol. 

Goblygiadau 
staffio: 
 

Amherthnasol 
 

Goblygiadau 
eiddo/ asedau: 

Amherthnasol 
 

 
Risg(iau): 
 

 
Amherthnasol 
 

Pwerau 
Statudol:  

Côd Trefniadaeth Ysgolion – Côd Statudol Llywodraeth Cymru – 
006/2013 
 

Papurau 
Cefndir: 
 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (2019) 
Llywodraeth Cymru 

Atodiadau:  
 

Copi o CSGA 2022-32 gydag addasiadau 
 

Swyddog 
Arweiniol  
Corfforaethol:    
           

Meinir Ebbsworth 

Swyddog 
Adrodd:       
 

Meinir Ebbsworth 
 

Dyddiad:                       26.07.2022 
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CYNLLUN  

STRATEGOL 

CYMRAEG MEWN  

ADDYSG    

 
 
 

Enw’r Awdurdod Lleol 

Ceredigion 

Cyfnod y Cynllun hwn 

2022-32 

 
 

Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn yn cael ei wneud o dan 
adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae’r 
cynnwys yn cydymffurfio â Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (Cymru) 20191-2.   Rydym wedi rhoi sylw dyledus i'r canllawiau 
statudol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru wrth bennu ein targedau.    

Llofnod:    Meinir Ebbsworth Dyddiad: 31 Ionawr 2022 

 
 
(Mae angen i'r Prif Swyddog Addysg yn eich awdurdod lleol lofnodi'r Cynllun hwn)  

 
1 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019   
2 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020   
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Nodiadau i’ch cynorthwyo 

Bydd angen i chi amlinellu gweledigaeth addysg cyfrwng Cymraeg eich 

awdurdod lleol dros y deng mlynedd nesaf a’r prif amcanion strategol ar 

gyfer y cyfnod hwn.  Dangoswch sut y byddwch yn cyflawni Deilliant 1-7 gan 

gyfeirio at y Canllawiau.  

Cyn cwblhau’r templed hwn, cyfeiriwch yn benodol at Rhan 2 o’r Canllawiau 

ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.  

https://llyw.cymru/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg   

Mae’r rhan hon yn nodi'r gofynion statudol ar gyfer yr hyn y mae'n rhaid ei 

gynnwys yn eich Cynllun (fel yr amlinellir yn Atodlen y Rheoliadau  

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019). Yn ogystal â'ch 

targed 10 mlynedd cyffredinol, mae rhai datganiadau yn yr Atodlen yn gofyn i 

chi osod targedau eraill, ac os felly, dylech hefyd gyfeirio at y rheini. 
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Ein gweledigaeth deng mlynedd ar gyfer cynyddu a 

gwella'r cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg  

yn ein hardal 

 

TARGED 10 MLYNEDD O RAN NIFER Y PLANT BLWYDDYN 1 A ADDYSGIR 
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG  
  

Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y bydd pob disgybl yn 
ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y bydd yn 
saith oed. Bydd derbyn sylfaen ragorol wrth siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn 
cynyddu ar ddewis a hyder y disgybl i ddilyn trywydd cwbl ddwyieithog drwy weddill 

ei yrfa addysgol ac wrth wynebu byd gwaith a bywyd cymdeithasol y dyfodol. Bydd 
hyn nid yn unig yn llesol i’r unigolyn ac i sefyllfa’r Gymraeg yng Ngheredigion fel 
iaith gymunedol, bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant 
cenedlaethol Cymru ac at nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg i filiwn erbyn 2050.  
  

Mae’r datblygiadau hyn hefyd yn mynd law yn llaw gyda thri nod strategol  

‘Strategaeth Iaith Ceredigion’ sef:  

  

• Cynyddu sgiliau iaith trigolion Ceredigion  

• Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion  

• Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu bydd hefyd 

yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant     

  

Ym mis Medi 2020 nodwyd bod 72.9% o ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion  

Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Erbyn 2032, dyhead Cyngor Sir 
Ceredigion yw bod y targed o 87% (Ystod Uchaf) a awgrymwyd gan Llywodraeth 
Cymru yn cael ei ragori ymhellach i 100%.      
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Deilliant 1  

Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg   

Ble rydym ni nawr? 

Darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg  

• Mae llawer o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael yng Ngheredigion ar 

gyfer yr oedran cyn-ysgol oherwydd nifer y Cylchoedd Meithrin a darpariaeth 

gofal plant eraill sy’n weithredol yma.   

• Mae angen mwy o warchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg, yn enwedig yng 
ngogledd y sir. Mae Aberystwyth ac Aberaeron wedi cael eu nodi fel dwy 
ardal lle mae angen mwy o ddarpariaeth gwarchodwyr plant Cymraeg yn 
hyn o beth.   

• Ceir 872 (data Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017-2022) o leoedd 
cyn-ysgol/meithrinfa/Cylch Meithrin ar gyfer plant 3 oed yng Ngheredigion. 
Mae 81% ohonynt mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg ac mae'r gweddill yn 
ddwyieithog neu'n gyfrwng Saesneg. Mae dewis o ddarparwyr gofal sesiynol 
ar draws y sir. Mae'r mwyafrif ohonynt yn leoliadau Cymraeg.   

• Mae'r isod yn cynnig dadansoddiad o'r math o ofal plant a ddefnyddir a 

chyfrwng iaith y darparwr. Gofal plant cyfrwng Cymraeg ddefnyddir amlaf o'r 

holl fathau o ofal plant. Mae hyn ar ei uchaf ar gyfer gofal sesiynol trwy'r 

Cylchoedd Meithrin a'r clybiau brecwast am ddim sydd ar gael yn yr 

ysgolion. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion Ceredigion yn ysgolion cyfrwng 

Cymraeg.  

 

Nifer y darparwyr gofal plant yn ôl iaith y ddarpariaeth (Rhagfyr 2019):  

  

  Cymraeg  Cymraeg  
a  
Saesneg  

Saesneg 
gydag  
elfennau o  
Gymraeg  

Saesneg   Cyfanswm  
lleoliadau   

Nifer gwarchodwyr 

cofrestredig  
12  12  16  11  51  

Nifer Meithrinfeydd 

Dydd cofrestredig   
3  4  0  1  8  

Nifer Gofal Sesiynol 

cofrestredig  
25  2  0  0  27  

Nifer lleoliadau ôl 

ysgol cofrestredig  
9  6  0  3  18  

Cyfanswm  49  24  16  15  104  
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Mae 21 o leoliadau nas cynhelir yn darparu addysg i blant 3 oed ar draws y sir.  

  

Enw’r lleoliad  Cyfrwng Iaith y Darparwr  

CM Penparc  Cymraeg   

Meithrinfa Camau Bach (Aberystwyth)  Cymraeg  

Meithrinfa Plas Gogerddan    Saesneg a Cymraeg yn ôl 

dewis  

Mês Bach (Blynyddoedd Cynnar Cymru)  Saesneg a rhai elfennau 

dwyieithog  

Grŵp Chwarae Padarn Sant (Blynyddoedd 

Cynnar Cymru)  

Saesneg a rhai elfennau 

dwyieithog  

CM Trefeurig  Cymraeg  

CM Felinfach  Cymraeg  

CM Talybont  Cymraeg  

CM Ffrindiau Bach Tegryn (Aberporth)  Cymraeg  

Grŵp Chwarae Dwyieithog Aberporth 

(Blynyddoedd Cynnar Cymru)  
Saesneg a rhai elfennau 

dwyieithog  

CM Llechryd  Cymraeg  

CM Llangeitho  Cymraeg  

CM Llanilar  Cymraeg  

CM Llanarth  Cymraeg  

CM Cei Newydd  Cymraeg  

CM Llangwyryfon  Cymraeg  

CM Llanrhystud (Glan y Môr)  Cymraeg  

CM Llanfarian  Cymraeg  

CM Pontrhydfendigaid  Cymraeg  

CM Penllwyn  Cymraeg  

CM Talgarreg  Cymraeg  

 
 

Data Dilyniant Mudiad Meithrin i addysg cyfrwng Cymraeg (data 2019/20):  

Mae mwyafrif helaeth y plant sy’n mynychu Cylch Meithrin yn trosglwyddo i addysg 

cyfrwng Cymraeg. Er hyn, yn 2019/20 mae cyfradd dilyniant Cylch Meithrin Cei 

Newydd i addysg Gymraeg yn 25%, Camau Bach (Aberystwyth) yn 97.74%, CM 
Penllwyn yn 87.5.31%, CM Talybont yn 90%, 0% y CM Pontrhydfendigaid (1 

plentyn oedd yn trosglwyddo i’r cynradd), CM Glan y Môr (Llanrhystud) yn 92.31%.  
Mae Cylch Meithrin Cei Newydd (cyfrwng Cymraeg) yn nalgylch ysgol Cei Newydd 

sydd yn ysgol sydd wedi ei diffinio ar hyn o bryd fel ysgol gynradd cyfrwng 

Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg. Wrth i’r broses o 
ddatblygu cyfrwng iaith dosbarthiadau meithrin ac yna’r cyfnod sylfaen yn Ysgol 

Comins Coch, Ysgol Padarn Sant, Ysgol Plascrug, Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol 

Cei Newydd fynd rhagddo, bydd modd sicrhau bod 100% o drosglwyddiad i 
addysg cyfrwng Cymraeg o’r ddarpariaeth cyn ysgol lleol. Dyma fydd canlyniad 

naturiol y datblygiad arfaethedig yng nghyfrwng iaith yr ysgolion gan weld wedyn 

na fydd y sefyllfa amrywiol uchod o ran trosglwyddiad yn berthnasol.   
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Blynyddoedd Cynnar Cymru a gofal preifat  

Nid oes data pendant am drosglwyddiad plant o Meithrinfa Plas Gogerddan, Gofal  

Plant Mês Bach, Grŵp Chwarae Padarn Sant nac o Grŵp Chwarae Dwyieithog 

Aberporth i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae Grŵp Chwarae Dwyieithog Aberporth 

yn nalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg sef Ysgol Gynradd Aberporth. 
 

Ysgolion sy’n darparu addysg i blant 3 oed (dosbarth meithrin)  

  

Ysgol  Cyfrwng  

Dyffryn Cledlyn   Cymraeg  

Aberteifi  Cymraeg  

Plascrug*  Saesneg  

Llwyn yr Eos*  Saesneg  

Rhydypennau  Cymraeg  

Y Dderi  Cymraeg  

Bro Teifi  Cymraeg  

Aberaeron  Cymraeg  

Henry Richard  Cymraeg  

T Llew Jones  Cymraeg  

Ysgol Gymraeg  Cymraeg  

Cenarth  Cymraeg  

Bro Pedr  Cymraeg  

Bro Sion Cwilt  Cymraeg  
 

• Mae 12 o'r ysgolion felly yn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwy ysgol* yn ardal 
Aberystwyth wedi'u diffinio’n bresennol fel ysgolion cyfrwng Saesneg gyda 
defnydd sylweddol o'r Gymraeg.  

 
• Mae Dechrau'n Deg yn darparu gofal plant sesiynol am ddim i bob plentyn 

2-3 oed sy'n byw yn ardaloedd daearyddol Dechrau'n Deg o fewn lleoliadau 
gofal plant cymeradwy. Yr ardaloedd a nodir yw Aberteifi. Penparcau, 
Llanarth, Llandysul ac Aberporth. Mae 5 allan o 6 o’r lleoliadau gofal hyn yn 
rhai cyfrwng Cymraeg gan gynnwys y ddarpariaeth yn ‘Ffrindiau Bach yr 
Eos’ (Penparcau/Llwyn yr Eos - Aberystwyth). Mae Ceredigion hefyd yn 
ariannu lleoliadau y tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg yn ddibynnol ar 
ddewis rhieni. Bydd pob plentyn sy’n mynychu darpariaeth Dechrau’n Deg 
yn trosglwyddo i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg wrth weithredu ar 
nodau’r cynllun hwn. Mae Cylch Meithrin Llechryd yn yr LSOA arfaethedig 
yn leoliad cyfrwng Cymraeg. Fel rhan o’r cynllun ehangu arfaethedig bydd 
Cylch Meithin Llechryd yn ymestyn ei oriau agor a’r ‘rhif derbyn’ sydd ar gael 
i blant Dechrau’n Deg. Mae hwn yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd 
Cylch Meithrin Llechryd yn gweithio i sefydlu ‘Cylch Ti a Fi’ ym mis Medi 
2022. Mae Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Mudiad 
Meithrin a chynlluniau fel ‘Cymraeg i Blant’ sy’n cefnogi rheini gyda 
dwyieithrwydd ac sy’n cynnwys grwpiau cefnogi wythnosol am ddim. 
Defnyddir y Gymraeg ym mhob grŵp rhianta a chynllun yn enw Dechrau’n 
Deg ac mae athrawes ymgynghorol Dechrau’n Deg yn cefnogi lleoliadau 
wrth hyrwyddo dwyieithrwydd.  
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• Mae mwyafrif o’r darparwyr gofal plant wedi cofrestru ar gyfer darparu 
‘Cynnig Gofal Plant 30 awr’ Llywodraeth Cymru i blant 3-4 oed. 
 

• Mae angen denu mwy o bobl i fod yn warchodwyr plant yn yr ardaloedd lle 
mae diffyg darpariaeth. Mae hyn yn arbennig o wir am warchodwyr plant 
sy’n siarad Cymraeg.   

 

• Mae annog staff mewn lleoliadau gofal plant i ddilyn hyfforddiant i wella eu 
sgiliau Cymraeg yn parhau i fod yn her oherwydd byddai'n well gan staff fod 
yr hyfforddiant ar gael iddynt pan fyddant gyda'r plant.  

    

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

• Llunio ymgyrch flynyddol er mwyn annog mwy o warchodwyr Cymraeg eu 
hiaith (o fis Medi 2022 ymlaen).  

• Gwyntyllu’r posibilrwydd o geisio cynyddu nifer y darparwyr/gwarchodwyr 
plant sydd ar gael i ddarparu gwasanaeth Cymraeg drwy eu cefnogi/talu am 
fynychu cyrsiau dysgu/gloywi Cymraeg.   

• Ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mhob darpariaeth gofal 
plant yn ardal Aberystwyth (gan gynnwys gwarchodwyr, Meithrinfeydd Dydd, 
Gofal sesiynol a Clybiau ar ôl Ysgol/Gwyliau (gofal cofleidiol).  

• Sicrhau partneriaeth agos gydag ysgolion uwchradd a cholegau addysg 
bellach Ceredigion a chynlluniau/prentisiaethau Mudiad Meithrin er mwyn 
cael gweithlu digonol cyfrwng Cymraeg yn y sector gofal plant (mis Medi 
2022 ymlaen).   

• Anelu at ddilyniant 100% cyfrwng Cymraeg o’r cylchoedd meithrin MM 
presennol i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg meithrin a derbyn ysgolion cylch 
Aberystwyth yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn.  

• Ymgynghori gyda’r nod o greu dosbarth meithrin CC yn Ysgol Cei Newydd, 
Comins Coch ac Ysgol Padarn Sant yn ogystal ag ymgynghori i gynllunio 

darpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol 
Plascrug yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn gan hwyluso dilyniant 
ieithyddol ar draws y cyfnod sylfaen. (Mae’r uchod yn golygu y byddai pob 
plentyn sy’n mynychu darpariaeth Cylchoedd Meithrin (MM)/Grwpiau 

Chwarae (BCC) eraill ar draws y sir yn dilyn llwybr mamiaith gan mai 
darpariaeth CC fyddai yn nghyfnod sylfaen pob ysgol).  

• Sicrhau y byddwn yn cydweithio gyda ‘Dechrau’n Deg’ gyda’r nod o 

gynyddu’r lleoedd ar gael yn y ddarpariaeth CC i blant 2-3 oed ym 

Mhenparcau (Ffrindiau Bach yr Eos) o Medi 2022 ymlaen.  

• Llunio rhaglen flynyddol o hyfforddiant gloywi iaith i weithlu gofal plant 

presennol (a’r dyfodol) yn benodol yn ardal Aberystwyth pan bydd cyllid yn 

caniatáu.  

• Cynllunio rhaglen gefnogol o ddysgu proffesiynol am ddulliau trochi iaith 
effeithiol yn y blynyddoedd cynnar.  

• Rhoi sylw i'r diffyg gwarchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg drwy barhau i 
ymgyrchu ac annog mwy o unigolion sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'r 
proffesiwn.  
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• Cydweithio gyda phartneriaid yn y colegau addysg bellach ayyb er mwyn 
hyrwyddo manteision y Gymraeg yn y gweithle ac yn benodol o ran yr angen 
am warchodwyr/gweithlu gofal plant Cymraeg eu hiaith yn y dyfodol.  

• Sicrhau dosbarth sy’n darparu addysg 3 oed mewn ysgol cyfrwng Cymraeg 
newydd sy’n gwasanaethu ysgolion Dyffryn Aeron (Felinfach, Ciliau Aeron a 

Dihewyd). Yn bresennol cylchoedd meithrin lleol sy’n darparu hynny. Mae 
‘Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant’ wedi sicrhau cyllid i ddarparu gofod ar 
gyfer darpariaeth Cylch Meithrin/gofal cofleidiol.    

• Dros gyfnod y cynllun, bydd pob ysgol gynradd newydd a gynllunnir, yn 
darparu addysg cyfrwng Cymraeg i blant 3 oed. Bydd yr awdurdod yn 
cydweithio gyda Mudiad Meithrin i geisio sicrhau lleoliad i wasanaethu plant 
2-3 oed a gofal cofleidiol ar y safle.  

• Parhau i gydweithio gyda’r Mudiad Meithrin i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer 
plant cyn oed ysgol (2-3 oed) drwy eu prosiect ‘Sefydlu a Symud’.  

• Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i annog a hyrwyddo manteision y 
Gymraeg ac amlieithrwydd drwy wefan Cyngor Sir Ceredigion a thrwy 
ddolenni sy’n arddangos adnoddau penodol e.e. Byw a Bod, Cymraeg i 
Blant, Cylchoedd Ti a Fi, Gofal Plant Ceredigion, Mudiad Meithrin, Cered, 
Sianel ‘You-Tube’ y Gymraeg ayyb.  

• Uned Gofal Plant – trwy Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant i nodi a 
chynllunio mesurau i gryfhau ac ehangu darpariaeth gofal plant cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardal i sicrhau llwybr di-dor tuag at addysg cyfrwng Cymraeg. 
Bydd hyn yn sicrhau bod Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ar gyfer 
rhieni/gofalwyr a darpar rieni/gofalwyr yn darparu gwybodaeth am fanteision 
magu plant yn ddwyieithog a defnyddio’r Gymraeg gartref ar wefan DEWIS 
Cymru a FIS.  

• Yn dilyn y prosesau ymgynghori perthnasol, bydd cyswllt CLIC y cyngor yn 
cyfeirio rhieni newydd at swyddog Derbyniadau’r awdurdod fydd yn nodi mai 
addysg cyfrwng Cymraeg fydd holl ddarpariaeth meithrin yr awdurdod a 
hynny wedi ei gynllunio ar gyfer hanner cyntaf oes y cynllun hwn.  

• Bydd unrhyw rieni newydd o’r tu allan i’r awdurdod yn cael eu cyfeirio at 
swyddog Derbyniadau’r awdurdod fydd yn dosbarthu gwybodaeth unffurf 
fydd yn nodi mai darpariaeth drochi cyfrwng Cymraeg fydd y blynyddoedd 
cynnar i ddisgyblion hyd 7 oed ac yn nodi manteision dwyieithrwydd a byw 
mewn cymdeithas ddwyieithog yn y dyfodol. Bydd hyn yn weithredol yn 
ystod hanner cyntaf oes y cynllun hwn. 

 
Wrth i rieni ddewis ysgol i’w plentyn, mae’n ddyletswydd o dan Adran 10 o’r Mesur i 
hyrwyddo mynediad at addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 

Mae adran 6 o’r Mesur yn rhoi grym i awdurdodau lleol ddarparu trefniadau 
trafnidiaeth i ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd yn mynychu eu hysgol agosaf 
oherwydd dewis iaith.   

 

Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol / Coleg: 

 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol-coleg/  
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• Gweithio mewn partneriaeth gyda Blynyddoedd Cynnar Cymru (sy’n 

cefnogi’r lleoliadau) a Phwyllgorau Rheoli perthnasol er mwyn sicrhau bod y 

ddarpariaeth yn eu grwpiau chwarae ar gyfer plant 2-3 oed (yn y pendraw) 

h.y. Padarn Sant a Mês Bach yn ddarpariaeth gyda phwyslais cyfrwng 

Cymraeg gan ystyried y bydd y plant i gyd yn trosglwyddo i ddarpariaeth CC 

meithrin 3 oed yn ysgolion lleol yr ardal yn ystod hanner cyntaf oes y cynllun 

hwn.  

• Mae plant Grŵp Chwarae Aberporth yn trosglwyddo i addysg CC ar hyn o 

bryd felly byddwn yn cydweithio i weld datblygiad ieithyddol sydd â gogwydd 

gynyddol o safbwynt y Gymraeg yno o fis Medi 2022 ymlaen. 

• Cydweithio gyda grwpiau gofal plant preifat e.e. Meithrinfeydd Dydd er 

mwyn sicrhau cynnydd yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a hynny er 

mwyn hwyluso dilyniant i addysg feithrin/derbyn cyfrwng Cymraeg yn 

ysgolion cylch Aberystwyth.  

• Parhau i gyd weithio gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a 

Fi, Canolfannau Teulu a Dechrau’n Deg i gefnogi rhieni a phlant i ddechrau’r 

daith o addysg cyfrwng Cymraeg trwy’r dull trochi. 

• Parhau i gyd weithio gyda Mudiad Meithrin a thrwy hynny gyda’r Cylchoedd 

Meithrin i ddarparu gwasanaethau Dechrau’n Deg (gweler uchod), Cynnig 

Gofal Plant a gofal cofleidiol. 

 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Bod holl blant Ceredigion yn/wedi cael mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg 
o’r blynyddoedd cynnar(3 oed) hyd 7 oed yn ddi-wahân gan adeiladu ar y dewis 
hwnnw wrth symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol 
hyd 11 oed a thu hwnt. 
 

Data Allweddol 

Yn y tabl isod nodir canran y plant 3 oed hynny fydd mewn addysg CC yn ysgolion 
Ceredigion ac mewn lleoliadau nas-cynhelir CC. Yn 2020/21 roedd y ganran honno 
oddeutu 79%. Erbyn diwedd y cynllun hwn bydd y ganran wedi cynyddu ac yn 
cynnwys y dosbarthiadau meithrin 3 oed sydd wedi eu datblygu i fod yn rhai CC. 
 
 

Niferoedd a % y plant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg  

2022 - 2023  2023 - 2024  2024 - 2025  2025 - 2026  2026 - 2027  

  
80 - 

85%    
80 -  

85%    
80 -  

85%    
80 -  

90%    
85 - 

95%  

2027 - 2028  2028 - 2029  2029 - 2030  2030 - 2031  2031 - 2032  

  

85 - 
95%  

  

90 –  
100%  

  

95 –  
100%  

  

95 –  
100%  

  

95 –  
100%  
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Deilliant 2 

Mwy o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu haddysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg   

Ble rydym ni nawr? 

Yn y flwyddyn ysgol 2020/2021, mae 72.9% o holl ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion 
Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg.  
  

Bydd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Bro Pedr yn ymddangos yn y data ym Medi 
2022 gan eu bod eisoes wedi mynd drwy’r broses o ddatblygu’n ieithyddol yn y 
cyfnod sylfaen. Dosbarth meithrin 2020/21 yw’r disgyblion cyntaf i ddilyn y 

continwwm CC yn y cyfnod sylfaen.       
 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

Mae Cymraeg 2050 yn nodi'n glir mai addysg drochi lawn yn y Gymraeg – hynny 
yw, addysg mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Cymraeg yn bennaf – 
yw'r ffordd fwyaf dibynadwy o greu unigolion gyda’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r 
iaith yn gyfforddus yn eu bywydau pob dydd.  
 

• Drwy broses ymgynghori a chydweithio gyda phenaethiaid, cyrff 
llywodraethol a holl ran-ddeiliaid Ysgol Cei Newydd, Ysgol Plas-crug, Ysgol 
Padarn Sant, Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol Comins Coch, gweld datblygiad 
i’r drefn bresennol gan gynnig dewis ieithyddol ehangach i holl blant yr 

ysgolion yma. Byddai’r datblygiad yma’n golygu sefyllfa drochi ieithyddol yn 
y blynyddoedd cynnar hyd saith oed ym mhob un o’r ysgolion gan gynnwys 
sefydlu dosbarth meithrin newydd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Comins Coch, 
Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd.  

• Ymgynghori ar greu darpariaeth meithrin a chyfnod sylfaen CC yn Ysgol 
Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd i gyd- redeg gyda’r 
isod.  

• Cynnal proses ymgynghori yn ardal Aberystwyth yn benodol yn ystod 
hanner cyntaf oes y cynllun hwn ar weld datblygiad ieithyddol yn y Cyfnod 
Sylfaen. 
 
Ysgol Plascrug (darpariaeth meithrin presennol)  

Ysgol Comins Coch (cynnig darpariaeth meithrin)   

Ysgol Llwyn yr Eos (darpariaeth meithrin presennol)  

Ysgol Padarn Sant (cynnig darpariaeth meithrin) 
Ysgol Cei Newydd (cynnig darpariaeth meithrin)  

 

• Y plant cyntaf fyddai’n cael eu hystyried ar lwybr CC fyddai’r rhai sy’n cael 
mynediad i’r dosbarth meithrin ym mhob ysgol (Ysgol Plascrug, Ysgol Llwyn 

yr Eos, Ysgol Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Cei Newydd) a 
hynny yr un pryd e.e. Medi 2025. Gweithredir ar hyn yn ystod hanner cyntaf 
oes y cynllun hwn.    
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Bydd yr ymgynghoriadau uchod yn digwydd yr un pryd yn ystod 5 mlynedd cyntaf y 
cynllun hwn. Ar y cychwyn (o fis Medi 2022), bwriad y cyngor yw cefnogi’r ysgolion 
a’u cyrff llywodraethol er mwyn rhannu gwybodaeth ac i godi ymwybyddiaeth o 
ystyr ac effaith y datblygiadau. 
 
Bydd unrhyw geisiadau am gyllid grant gan LlC (dan y ‘Rhaglen Cymunedau 

Dysgu Cynaliadwy’) mewn cysylltiad ag ysgolion yn ystyried y targed i gynyddu 

nifer y plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg.   

 
Gan bod darpariaeth CC ar gael ar draws y sir nid yw’r egwyddor o gynyddu’r galw 
am yr addysg hwnnw yn berthnasol. Mae’r bwriad i ddatblygu addysg CC meithrin 
ac ar draws y cyfnod sylfaen yn ysgolion ardal Aberystwyth a’r Cei Newydd yn 
mynd i gynnig mwy o gapasiti i’r system cyfrwng Cymraeg. Nid oes ystadau tai 
niferus yn cael eu codi yng Ngheredigion ac felly nid yw arian ‘Adran 106’ yn 
berthnasol yma. Ble mae yna ystadau tai yn cael eu codi byddai’r awdurod yn 
gwneud cais am gyllid Band ‘C’ os yn gweld effaith ar gynnydd niferoedd a 
chapasiti derbyn ysgolion. Addysg cyfrwng Cymraeg fydd yn cael ei gynnig ar 
draws Ceredigion i ddisgyblion hyd 7 oed. I ddisgyblion hŷn mae darpariaeth y 
Canolfannau Iaith yn cefnogi’r ysgolion hynny sy’n rhai cyfrwng Cymraeg. Bydd 
Canolfan Iaith newydd yn Aberystwyth yn cefnogi’r datblygiad ieithyddol fydd yn 
digwydd yno yn ystod 5 mlynedd cyntaf y cynllun hwn. Mae’r Gymraeg yn fater 
allweddol yn ‘Cynllun Datblygu Lleol’ Ceredigion gan nodi’r canlynol: “Mae dros 
50% o’r boblogaeth yn deall y Gymraeg, ac mae angen sicrhau, cyn belled ag sy’n 
bosibl, fod datblygu’n meithrin ac yn cryfhau’r iaith.”   
 
Bydd ysgol newydd yn Nyffryn Aeron yn darparu addysg feithrin mewn dosbarth 
pwrpasol, ond ni fydd yn ychwanegu cynnydd at y nifer/% presennol disgyblion 
Blwyddyn 1 gan fod yr holl ysgolion fydd yn trosglwyddo iddi yn rhai cyfrwng 
Cymraeg (YG Felinfach, YG Dihewyd, YG Ciliau Parc).  
 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cynllunior-

ddarpariaethhttps://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-
addysg/cynllunior-ddarpariaeth-addysg/addysg/  
 
Bydd Ceredigion yn cydweithio’n agos gyda Cyngor Sir Powys, Sir Gâr a Phenfro 
er mwyn sicrhau bod disgyblion sy’n mynychu ysgolion trawsffiniol e.e. Ysgol y 

Preseli, Ysgol Gyfun Emlyn yn parhau i ddilyn llwybr cyfrwng Cymraeg (os yn 

berthnasol).  

  

Canolfannau Iaith  

Ceir mynediad i ganolfannau trochi i hwyrddyfodiaid Bl2-6 mewn dau leoliad 
parhaol yn y sir sef Canolfan y Castell (Aberteifi) a Chanolfan y Felin (Felinfach). 
Mae darpariaeth y sir ar gyfer hwyrddyfodiaid ar darged. Mae hwn yn ddarpariaeth 
arbennig i ddisgyblion sydd wedi symud i mewn i’r ardal yn ddiweddar ac yn cael ei 
gynllunio yn ôl yr angen.   
 
Mae Canolfan Iaith ar gyfer Cylch Aberystwyth yn estyniad Ysgol Gymraeg  

Aberystwyth yn gais gan Geredigion ar gyfer grant cyfalaf y Gymraeg 2021 i gwrdd 

â’r angen cynyddol fydd yng ngogledd y sir o ganlyniad i’r ymgynghoriadau a nodir 
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yn y cynllun hwn. Bydd y cais ar gyfer estyniad Ysgol Gymraeg Aberystwyth 

(uchod) yn ychwanegu 30 o lefydd ychwanegol yno ac yn cynnwys Canolfan Iaith.   
 

Mae ymateb i’r galw e.e. wrth sefydlu cefnogaeth gloywi uwchradd i hwyrddyfodiaid  

(Bl7 ac 8 yn bennaf) yn Ysgol Bro Teifi hefyd yn rhan o’r strategaeth presennol a’r 
dyfodol. Drwy fuddsoddiad ariannol sylweddol a chefnogaeth bendant Cyngor Sir  
Ceredigion, bydd y ddarpariaeth ar draws yr holl ganolfannau iaith yn parhau.  
 

Niferoedd y disgyblion sydd wedi mynychu’r Canolfannau Iaith ers Tymor y Gwanwyn 2020  

Tymor y Gwanwyn 
2020 

Cyfnod Clo / 
Darpariaeth Rhithiol 

Haf 2022 Hydref 2022 

33 Cynradd 32 Cynradd 12 Cynradd 
hwyrddyfodwr 

12 wedi’u cofrestru 
ar hyn o bryd 

29 Uwchradd 7 Uwchradd 24 Cynradd (cylch 
Aberystwyth) Gloywi er 
mwyn trosglwyddo i 
Uwchradd Cyfrwng 
Cymraeg 

 

 
Yn y cofnod ‘Mynegiant o Ddiddordeb – Grant trochi hwyr cyfrwng Cymraeg’ (i’w 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 8 Gorffennaf 2022), rhoddir manylion am y 
modd y bydd arian trochi yn cael ei ddefnyddio dros y tair blynedd nesaf yng 
Ngheredigion. Mae’r cynnig yn alinio gyda’r CSGA o ran gwella sgiliau ieithyddol 
disgyblion CA3 er mwyn cynyddu’r ganran sy’n astudio TGAU drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Bydd hefyd yn cyfrannu at y targed o ran 100% o ddisgyblion yn astudio 
100% trwy gyfrwng trochi a’r Gymraeg hyd at 7 oed. Mae’r cynnig grant hwn hefyd 
yn mynd i gefnogi staff dysgu a chymorthyddion yn yr ysgolion hynny i wella a 
datblygu eu sgiliau iaith sy’n gydnaws gyda deilliant 1,2 a 7 o’r CSGA. Mae’r 
flaenoriaeth i dargedu hwyrddyfodiaid drwy Ganolfannau Iaith yn alinio gyda’n cais 
cyfalaf i adeiladu Canolfan Iaith bwrpasol yng nghylch Aberystwyth ar safle’r Ysgol 
Gymraeg.  
    

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein cynllun deng mlynedd? 

Bod holl blant Ceredigion yn/wedi cael mynediad lawn i addysg cyfrwng Cymraeg 
o’r blynyddoedd cynnar hyd 7 oed yn ddi-wahân gan adeiladu ar y dewis hwnnw 
wrth symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol hyd 11 
oed a thu hwnt. 

Data Allweddol 

Targedau cynnydd i ddangos canran y plant 5 oed (Blwyddyn 1) sy’n derbyn eu 
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

Niferoedd a % y plant 5 oed sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

2022 - 2023  2023 - 2024  2024 - 2025  2025 - 2026  2026 - 2027  

  78%    80%    82%    85%    100%  

2027 - 2028  2028 - 2029  2029 - 2030  2030 - 2031  2031 - 2032  

  100%    100%    100%    100%    100%  
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Deilliant 3  

Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o 

un cyfnod o'u haddysg statudol i un arall   

Ble rydym ni nawr? 

Nodwyd y sefyllfa gyfredol ac fel y bydd y sefyllfa’n datblygu ymhellach dros oes y cynllun 
hwn (o ran plant dan 5) yn neilliant 1 a 2 uchod.  
 

76% o ddisgyblion Blwyddyn 1 Ceredigion sydd yn dilyn llwybr addysg CC yn 2021/22.   
 

Data CA2 - Nifer/% sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2017/18 fel  
cyfanswm a chanran o holl ddisgyblion Blwyddyn 6 (Data PLASC blynyddol):   

 
 
Data CA3 – Nifer/% sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2017/18 fel 
cyfanswm a chanran o holl ddisgyblion Blwyddyn 9 (Data PLASC blynyddol):  
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 2021/22 

  470 

 (Allan o 730) = 

  64% 

  485 

 (Allan o 732) = 

  66% 

 482 

 (Allan o 681) = 

  71% 

 497 

 (Allan o 743) = 

  67% 

 484 

 (Allan o 714) = 

 68% 

 
 

2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

492  

(Allan o 682) = 

72%  

  

476  

(Allan o 643) = 

74%  

  

459  
(Allan o 621) =  
74%  
  

528 

(Allan o 740) =  

71% 

  

510  

(Allan o 691) = 

74% 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym yn 
bwriadu cyrraedd yno? 

‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) Yn unol 
â’r arweiniad yn nogfen ganllaw ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg’ Llywodraeth Cymru bydd yr awdurdod yn mapio’r ddarpariaeth addysg 

bresennol yn ôl gweithgarwch addysgu a dysgu Cymraeg, gan ddefnyddio data CYBLD fel 
gwaelodlin o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.   

  

Erbyn Gorffennaf 2022 bydd yr awdurdod yn cytuno â llywodraethwyr pob ysgol a gynhelir 

pa gategori sy'n disgrifio'r ysgol orau o ran y weledigaeth yn y CySGA i’w datblygu’n 

ieithyddol gan gynnwys y categorïau trosiannol.  
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Ysgolion Cynradd Categori 2007 Categori Newydd 2022 

Ysgolion cynradd i gyd 

heblaw am 5 (36 ysgol) 

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg  Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg  

Plascrug, Llwyn yr Eos, 

Padarn Sant, Comins Coch, 

Cei Newydd 

Ysgolion Cyfrwng Saesneg 

yn bennaf ond gyda 

defnydd sylweddol o’r 

Gymraeg  

T2 Trosiannol 

Ysgolion Uwchradd Categori 2007 Categori Newydd 2022 

Penweddig  Ysgol Cyfrwng Cymraeg Categori 3/P Cyfrwng 

Cymraeg 

Aberaeron Ysgol Dwyieithog - 2C T3 Trosiannol 

Aberteifi Ysgol Dwyieithog - 2C T3 Trosiannol 

Bro Pedr Ysgol Dwyieithog - 2B T3 Trosiannol 

Penglais Ysgol Saesneg  Categori 1 Cyfrwng 
Saesneg 

Ysgolion Canol Categori 2007 Categori Newydd 2022 

Bro Teifi (cyn) Ysgol Cyfrwng Cymraeg Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

Bro Teifi (uwch) Ysgol Cyfrwng Cymraeg  Categori 3P Cyfrwng 

Cymraeg 

Henry Richard (cyn) Ysgol Cyfrwng Cymraeg Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

Henry Richard (uwch) Ysgol Dwyieithog - 2B Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

Bro Pedr (cyn) Dwy ffrwd – Cyfrwng 

Cymraeg a Saesneg yn 

bennaf gyda defnydd 

sylweddol o’r Gymraeg  

Categori 3 Cyfrwng 

Cymraeg 

T2 Trosiannol 

Bro Pedr (uwch) Ysgol Dwyieithog - 2B T3 Trosiannol 

 

Bydd yr awdurdod yn cyd-weithio gyda’r ysgolion wrth weithredu i gwrdd â’r canlyniadau 
addysgol/ieithyddol perthnasol a disgwyliedig wrth weld cynnydd tuag at y Gymraeg yn ei 
hysgolion hyd 2032 a thu hwnt.   
 

Targed  

Cynnydd canrannol yn nifer y disgyblion sy’n trosglwyddo o’r ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg presennol i addysg cyfrwng Cymraeg uwchradd (yn ardal Aberystwyth).  
  

Roedd 79% o ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi trosglwyddo i addysg CC uwchradd ym mis 

Medi 2020 o’r ysgolion hyn.   

Targed Medi 2021: 80%     
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Targed Medi 2022: 82%     

Targed Medi 2023: 84%   

Targed Medi 2024: 86%  

Targed Medi 2025: 90% 
 

Oherwydd natur y boblogaeth a’i symudedd cyffredinol yn enwedig mewn lleoliadau 

arfordirol/glan môr yn ardal Aberystwyth, mae nifer helaeth o’r disgyblion sy’n penderfynu 

peidio mynychu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg wrth drosglwyddo yn hwyrddyfodiaid 

sy’n cyrraedd yr ysgolion yma mlynyddoedd 4,5 a 6. Bydd yr awdurdod yn cytuno ar 

dargedau cynnydd gyda’r ysgolion unigol perthnasol gan gynllunio ar gyfer hynny o fis 

Medi 2022 ymlaen. Bydd yr awdurdod hefyd yn adolygu ei thargedau ar gyfer 2026 hyd 

2032 yn sgil y cynnydd a wnaed yn erbyn y targedau blaenorol a nodwyd uchod.    

 

Targed  

Adeiladu ar y sail gadarn a osodwyd yn y cyfnod sylfaen fel bod disgyblion 7-11oed  

Ysgol Plascrug, Ysgol Padarn Sant, Ysgol Llwyn yr Eos, Ysgol Comins Coch ac Ysgol Cei 
Newydd yn medru parhau i ddatblygu eu medrau ieithyddol. Y nod yw sicrhau eu bod yn 
deall a siarad y Gymraeg yn hyderus yn unol â’r dyhead ym mhedwar diben Cwricwlwm i 
Gymru ac er mwyn cynnig y dewis iddynt o ran cyfrwng ieithyddol addysg uwchradd yn y 
dyfodol.         
 

Targed  

Cydweithio gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn sicrhau dilyniant ieithyddol o’r 

cynradd i’r uwchradd mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn Ysgol Penweddig (hyn i gyd-

fynd gyda chontinwwm ieithyddol Cwricwlwm i Gymru).   

 

Targed  

Cynyddu’r dilyniant ieithyddol o ran y meysydd sy’n cael eu cynnig a’u hasesu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn CA3 ar draws Ysgol Bro Pedr, Ysgol Henry Richard, Ysgol 
Uwchradd Penglais, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol 
Uwchradd Penweddig.  
 
Targed  

Ymgynghori gyda’r rhan-ddeiliaid perthnasol er mwyn cynllunio datblygiad a dilyniant 

ieithyddol Categori 3 yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 Ysgol Henry Richard (‘Categoreiddio 
ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ - Llywodraeth Cymru) gyda hynny’n 

weithredol yn rhan cyntaf y cynllun hwn.   

 
Targed  

Cynllunio cynnydd pendant yn nifer y disgyblion sy’n astudio ar gyfer cymwysterau ac sy’n 
cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws yr ysgolion uwchradd. Adeiladu ar hyder 
disgyblion CA3 drwy gefnogaeth hyfforddiant sirol, cefnogaeth allgyrsiol, cefnogaeth 

gwaith cartref (datblygiad ‘ap’ ar lefel sirol/genedlaethol), hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith 
i staff a disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ayyb) gyda chysywllt pendant yma gydag ymgyrch 

HYDER sirol.  
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Targed  

Yn unol â’r hyn a nodir yn arweiniad ‘Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru), ymgynghori gyda holl ran-ddeiliad Ysgol Uwchradd 

Penglais er mwyn cynllunio datblygiad ieithyddol dros gyfnod 10 mlynedd y cynllun hwn. Y 

nod yw sicrhau dilyniant ieithyddol o’r cynradd yn unol â gofynion y pedwar diben a 
Cwricwlwm i Gymru.        
 

Targed  

Sicrhau bod dogfen ‘Datblygu Addysg yng Ngheredigion 2022-32' yn alinio gyda CySGA 
2022/32 o ran sicrhau darpariaeth lawn CC ôl 16 yn y sir.  

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Dros y ddegawd nesaf, bwriedir ymgynghori yn unol â’r arweiniad yn ‘Categoreiddio 

ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ (Llywodraeth Cymru) gyda rhanddeiliaid yr 

ysgolion uwchradd canlynol: Ysgol Uwchradd Aberaeron, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol 

Henry Richard ac Ysgol Bro Pedr fel eu bod yn cwrdd â gofynion C3 i’r mwyafrif llethol o 

ddisgyblion erbyn 2032.  

  

(Bydd y rhaglen o ymgynghori uchod yn dechrau yn rhan gyntaf y cynllun hwn ar gyfer 

Ysgol Henry Richard, gyda’r ysgolion eraill uchod i ddilyn).   
    

Data Allweddol 

Nifer a chanran y disgyblion Blwyddyn 1-6 sydd yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg a 
chyfrwng Saesneg yn 2021/22 (PLASC 2022)   

 Blwyddyn 1  Blwyddyn 2  Blwyddyn 3  Blwyddyn 4  Blwyddyn 5  Blwyddyn 6  

Cyfrwng  
Cymraeg  

  

504 74% 524 76% 458 72% 499 75% 523 73% 510 74% 

Cyfrwng 

Saesneg  159 24% 161 24% 179 28% 170 25% 198 27% 181 26% 

Data Tracio Blwyddyn 7(Medi 2021) yn ôl ysgol uwchradd gan ddangos y ganran o 

ddisgyblion sy’n “aros” i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg   

Ardal yr 
Ysgol 

Gynradd 

Mintai 
Tracio 

Iaith Cynradd Iaith Uwchradd Canran 
“aros” 

Cymraeg 
Cymraeg Saesneg 

(neu D) 
Cymraeg Saesneg 

(neu D) 
Aberystwyth 328 171 157 142 186 83% 

Tregaron 33 32 1 31 2 97% 

Llambed 81 49 32 44 37 90% 
Aberaeron 110 98 12 89 21 91% 

Aberteifi 107 107 0 87 20 81% 
Llandysul 40 40 0 40 0 100% 

Ceredigion 699 497 202 433 266 87% 
Ar draws Ceredigion felly mae 87% (2021) o ddisgyblion yn “aros” mewn addysg cyfrwng Cymraeg wrth drosglwyddo o’r 

sector cynradd i’r uwchradd. I bwrpas y tabl ystyriwyd Ysgol Penglais fel ysgol cyfrwng Saesneg yn bennaf er bod cyfran 

o ddisgyblion yno yn dilyn cymhwyster Cymraeg Iaith Gyntaf.   
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Bydd yr awdurdod yn cytuno ar ac yn cynllunio ‘targedau cynnydd’ gyda’r ysgolion cynradd 

ac uwchradd perthnasol yn unigol law yn llaw â’r broses gategoreiddio darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg a hynny o fis Medi 2022 ymlaen.  
 

Ar sail y data yma gosodwyd y targedau isod er mwyn gweld cynnydd yn y ganran o 

ddisgyblion sy’n parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod 

(cynradd) i un arall (uwchradd). Bydd hyn yn digwydd law yn llaw gyda datblygiad yr 

ysgolion uwchradd yn unol â’r broses gategoreidio darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

 

Niferoedd a % y dysgwyr sy’n parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un 
cyfnod o’u haddysg statudol i un arall 

2022 - 2023  2023 - 2024  2024 - 2025  2025 - 2026  2026 - 2027  

  88%    88%    89%    89%    90%  

2027 - 2028  2028 - 2029  2029 - 2030  2030 - 2031  2031 - 2032  

  90%    90+%    90+%    90+%    90+%  
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Deilliant 4  

Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel 

pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 

Ble rydym ni nawr? 

Y Gymraeg fel pwnc Mae polisi iaith Ceredigion yn nodi dilyniant gref o ran astudio’r 

Gymraeg fel pwnc. Mae disgyblion sydd wedi mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg 

yn y cynradd neu sydd wedi treulio cyfnod allweddol cyfan yn astudio mamiaith yn 

dilyn yr un llwybr trwy’r cyfnodau allweddol uwchradd.    

Nifer a chanran y disgyblion sy’n astudio manyleb iaith gyntaf yn 2020/21  

CA3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN. 

CA4 - Yn Haf 2021 astudiodd 63.7% ar gyfer cymhwyster TGAU Iaith Gyntaf (445 o 

ddisgyblion).  

CA5 - Yn Haf 2021 astudiodd 7.7% o ddisgyblion Cymraeg Iaith Gyntaf fel pwnc 
safon uwch.  

 

Nifer a chanran disgyblion sy’n astudio manyleb ail iaith yn 2020/21  

CA3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4 - Yn Haf 2021 astudiodd 28.8% ar gyfer cymhwyster TGAU Ail Iaith (201 o 

ddisgyblion)  

CA5 - Yn Haf 2021, astudiodd 0.0% o ddisgyblion Cymraeg Ail Iaith fel pwnc safon 
uwch.  

 

PYNCIAU TRWY GYFRWNG Y GYMRAEG  

Ar hyn o bryd mae pob disgybl sy’n mynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn 

cael profiad o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg (CS) ac mae o leiaf 70% o’r 

addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn CA2.  

Anelir at addysgu 40% o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg yn y CS yn yr ysgolion 

cynradd ‘Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg’ a 30% 

ohono yn CA2.  

CA 3 - Oherwydd cyfyngiadau Covid mae’r data ar gyfer CA3 YN ANGHYFLAWN 

CA4 –Yn Haf 2021, roedd 66.4% o ddisgyblion Ceredigion wedi llwyddo i astudio 2 

neu fwy o gymwysterau TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg (o’r rheiny a astudiodd 

Cymraeg Iaith Gyntaf ac eithrio disgyblion Penglais).  

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym yn 
bwriadu cyrraedd yno? 

• Bydd angen sicrhau yr un cadernid o ran llwybr ieithyddol wrth arwain ysgolion 

drwy newid yn y system dynodiadau ysgolion.  
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• Bydd angen cefnogi ysgolion uwchradd wrth iddynt annog disgyblion i barhau 

gyda’u llwybr iaith gyntaf.  

• Targedu mwy o ddisgyblion o ysgolion cynradd Cymraeg i barhau gydag 

addysg cyfrwng yn enwedig yng nghylch Aberystwyth.  

• Darparu hyfforddiant Gloywi Iaith ar gyfer yr athrawon hynny sy’n ddi-hyder yn 

eu defnydd o’r iaith.  

• Bydd angen sicrhau hefyd bod ysgolion yn deall anghenion newydd 

cymwysterau TGAU yn sgil Cwricwlwm i Gymru.  

• Bydd angen cadarnhad pellach wedi ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar y 

cynnig bod Cymraeg TGAU yn gyfwerth ag un TGAU a hanner. Bydd 

canlyniad yr ymgynghoriad yn cael effaith ar y data a’n targedau.  

• Yn yr un modd bydd angen ystyried darpariaeth ysgolion o bynciau cyfrwng  

Cymraeg wrth eu gosod yn y dynodiad cywir. Bydd nifer o’n hysgolion yn 

syrthio rhwng dau gategori a bydd angen cefnogaeth pellach er mwyn symud 

ysgolion ar hyd y llwybr sy’n cynyddu canran y pynciau a gynigir, astudir ac 

asesir trwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
Pwnc 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

TGAU Iaith 

Gyntaf 
63.4 63.8 63.5 63.7 

Safon Uwch 

Iaith Gyntaf 
5.0 6.7 5.8 7.7 

Safon Uwch 

Ail Iaith 
0.0 0.8 1.0 0.0 

 

 

Targedau 2022 - 2026: Cymraeg Iaith Gyntaf TGAU a Safon Uwch 

Pwnc 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

 
TGAU  

Iaith 

Gyntaf  

64% 64% 65% 65% 66% 

Safon 

Uwch Iaith 

Gyntaf  

8% 8% 8.5% 9% 10% 

Safon 

Uwch ail 

iaith 

1% 1% 2% 2% 3% 

 

 
Mae ‘Canllawiau ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg’ yn 
nodi y “bydd categorïau eu hunain yn cael eu diffinio yn ôl faint o amser sy’n cael ei 
neilltuo i ddysgwyr ddysgu Cymraeg. Bydd hyn yn cynnwys yr amser a neilltuir i  
gyflwyno'r cwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â gweithgareddau eraill  
yn yr ysgol sy'n rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio a chyfoethogi eu defnydd o'r  
Gymraeg”. 

Tudalen 146



Remember to delete the blue text  
before submitting your Plan 

19 
 

Maent hefyd yn nodi “Un flaenoriaeth benodol yw sicrhau bod ysgolion dwyieithog yn 
cyflwyno cyfran uwch o'r cwricwlwm yn Gymraeg er mwyn rhoi sylfaen ieithyddol 
gadarn i ddysgwyr”. 
Yn sgil yr hyn a nodir hefyd yn y dogfen am ‘Mewnbwn’ ac ‘Allbwn’ yng nghyd-destun 
Ysgolion Uwchradd h.y.  
 

• Mewnbwn: Canran y Meysydd Dysgu a Phrofiad a’r gweithgareddau allgyrsiol 
a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Allbwn: Canran y disgyblion sy’n dilyn y Meysydd Dysgu a Phrofiad hynny 
drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at 16 oed. 

 

…bydd yr awdurdod yn cefnogi ysgolion Uwchradd i gymryd camau i gynyddu 
nifer y cymwysterau y gall dysgwyr eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg drwy:  

• Sicrhau bod darn penodol o waith yn rhan o swydd newydd y Cydlynydd 
Cwricwlaidd Uwchradd i fonitro’r ddarpariaeth a chasglu gwybodaeth ynghylch 
cyfradd astudio cyfrwng CA4 a CA5. Bydd y cydlynydd yn medru casglu data 
cyfredol o ba fwrdd arholi/cymwysterau mae ysgolion yn eu dewis e.e. ambell 
ysgol yn newid o ddysgu safon Uwch i ddarparu cwrs BTEC.   

• O fis Medi 2022 bydd yr awdurdod yn cynllunio ac yn gosod targedau 
blynyddol mewn partneriaeth â phob ysgol uwchradd yn unigol o safbwynt 
gweld cynnydd yng nghyfrwng y dysgu. Bydd y targedau yna’n ffurfio rhan o 
‘Gynllun Gweithredu Unigol’ ar gyfer pob ysgol dan bennawd ‘Canran y 
disgyblion sy’n dilyn y Meysydd Dysgu a Phrofiad drwy gyfrwng y Gymraeg 
hyd at 16 oed’. Bydd yr awdurdod a’r ysgolion yn cofnodi cynnydd yn erbyn 
targedau fesul blwyddyn ysgol er mwyn hwyluso’r monitro. Bydd yr awdurdod 
yn adrodd ar gynnydd yr ysgolion yna yn erbyn y targedau yn flynyddol a thrwy 
drafodaeth fonitro gyson gyda swyddogion y Llywodraeth. 

• Ymgynghori ar newid categori un ysgol uwchradd i ddynodiad 3.  
• Parhau i ddosrannu arian y Gymraeg er mwyn sicrhau dosbarthiadau pynciau 

cyfrwng Cymraeg yn CA4 – Monitro a chyfiawnhau’r gwariant hwn cyn, yn 
ystod ac ar ddiwedd y cyfnodau arian.   

• Dylid sicrhau adrodd ar y camau yma o ychwanegu at yr arlwy o bynciau 
cyfrwng Cymraeg yn flynyddol yn CDY pob ysgol.   

• Sefydlu pwyllgor a chyfarfodydd ar gyfer Llywodraethwyr sydd â chyfrifoldeb 
dros y Gymraeg er mwyn mireinio eu rôl a chryfhau atebolrwydd.  

• Defnyddio system e-sgol i gefnogi pynciau TGAU ac ehangu ar fwydlen 
eddysgu o ran pynciau cyfrwng Cymraeg safon Uwch.   

• Sicrhau bod pob disgybl sy’n astudio cymhwyster mamiaith yn cael ei asesu ar 
gyfer y Fagloriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.  

• Cefnogi’r athrawon hynny sy’n ddi-hyder yn ieithyddol i fynychu’r cwrs 
sabothol a darparu sesiynau gloywi ar eu cyfer yn fewnol. Cwrs 
Cymorthyddion (Pasg ‘21) ac athrawon yn barod (Medi ‘21). Bydd penodiad 
newydd o swyddog Cefnogi Gyrfa Gynnar athrawon hefyd yn helpu i 
flaenoriaethu targedau personol yr athrawon hyn a’u harwain at y cyrsiau 
perthnasol nid yn unig o fewn eu blwyddyn gyntaf ond y tu hwnt i hynny hefyd. 
Bydd yn gaffaeliad i baratoi’r gweithle ar gyfer medru darparu cymwysterau 
trwy gyfrwng y Gymraeg.  

• Casglu data cyfredol o ba fwrdd arholi/cymwysterau mae ysgolion yn eu dewis 
e.e. ambell ysgol yn newid o ddysgu safon Uwch i ddarparu cwrs BTEC.  
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• Cynnal Ffair Yrfaoedd/ Byd Gwaith – rhannu pwysigrwydd dwyieithrwydd – 
modd gwneud hyn trwy gyfres o ffilmiau byrion o brofiadau pobl go iawn. 
Ymgyrch Hyder (gweler Deilliant 5).  

• Cefnogi’r ysgolion gyda Cwricwlwm i Gymru – edrych ar is-bennawd y 4 diben 
- “Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn ddysgwyr 
uchelgeisiol, galluog sy’n ... gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol 
ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.” Defnyddio uned ‘Troi’r trai 
mewn trideg mlynedd’ y Coleg Cymraeg fel modiwl gyda’r holl ddisgyblion.  

• Cefnogi llysgenhadon ysgol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda’u gwaith.  
• Cefnogi ysgolion wrth gynllunio dilyniant addas ar hyd llwybr ieithyddol 

disgyblion o naill sector i’r llall yn unol â Chwricwlwm i Gymru.  
• Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg a Cered i barhau i fynychu nosweithiau 

agored ysgolion uwchradd a hyrwyddo astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a 
siarad Cymraeg. Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg o fewn Addysg a Cered i 
gydweithio ar amserlen a chynllun cefnogi’r Uwchradd.  

• Sefydlu perthynas a chynllun gyda Gyrfa Cymru er mwyn lledaenu negeseuon 
cadarnhaol.  

• Sicrhau bod prentisiaethau a swyddi’r sir yn nodi pwysigrwydd/ angen y 
Gymraeg.  

Sut byddwn ni’n cydweithio gydag ysgolion i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 

chynnig fel pwnc safon Uwch mewn ysgolion gan gefnogi ysgolion i gynnal 
dosbarthiadau llai os oes rhaid er mwyn diogeli’r pwnc?  

• Bydd modd rhannu arbenigedd rhwng ysgolion trwy e-sgol.  

• Hyrwyddo sesiynau meistr a gynhelir trwy gynllun Y Coleg Cymraeg a’r 

prifysgolion.  

• Cydweithio gyda phenaethiaid adrannau i adnabod darpar ddisgyblion Safon 

Uwch.  

• Ail sefydlu a chryfhau rhwydwaith penaethiaid adrannau er mwyn cyd             

weithio a chadw golwg fanylach ar y rhifau.  

Sut byddwn ni’n cydweithio ag ysgolion i hyrwyddo manteision astudio’r  

Gymraeg fel pwnc ymhlith disgyblion a rhieni/gofalwyr   

• Rhannu fideos LlC  - https://www.youtube.com/cymraeg ar gyfer nosweithiau 
opsiynau ac i’w hyrwyddo ymysg rhieni ac ar Cardi Iaith.  

• Creu fideos astudiaethau achos ein hunain yn olrhain gyrfa hyd yma 
disgyblion oedd wedi astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch.     

• Creu Fideo astudiaethau achos– Manteision dilyn llwybr aelod o staff sydd 
wedi astudio’r Gymraeg. Cydweithio gyda’n rhan-ddeiliaid, Y Coleg Cymraeg, 
Cered, Gyrfa Cymru a SAB. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

• Rydym yn disgwyl ar ddiwedd y cynllun 10 mlynedd y bydd 6 o’r 7 ysgol 

Uwchradd yn cwrdd â gofynion dynodiad 3 (Categoreiddio ysgolion yn ôl y 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg – LlC).  

• Rydym yn disgwyl gweld canran y cymwysterau a astudir trwy gyfrwng y 

Gymraeg yn codi’n raddol o bob blwyddyn.   

• Rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn hyder disgyblion a rhieni i ddewis addysg 

Gymraeg.  
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• Yn ystod cyfrifiad 2031 byddwn yn disgwyl gweld canran uwch o ddisgyblion 

rhwng 5 a 15 oed yn medru siarad Cymraeg.  

Data Allweddol 

 
 
Noder nad yw pob ysgol uwchradd yn cynnig yr un nifer o bynciau yn CA4, felly gall y data fod yn 
anodd i’w ddadansoddi. Mae Penglais yn cael ei chynnwys yn y tabl, sydd ddim yn cynnig unrhyw 
gymwysterau yn y Gymraeg gan ei bod yn ysgol Saesneg (ond mae tua 20% o’u disgyblion yn astudio 
Cymraeg Iaith Gyntaf). Mae’r ffigurau 1+, 2+ etc wedi eu seilio ar y cohort Cymraeg Iaith Gyntaf yn 
unig. 

 

Niferoedd a % y dysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a 
phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027 

CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ 

64% 62% 64% 63% 65% 64% 65% 65% 66% 66% 

2027 - 2028 2028 - 2029 2029 - 2030 2030 - 2031 2031 - 2032 

CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ CYM 2+ 

66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 68% 67% 68% 
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Deilliant 5  

Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn 

cyddestunau gwahanol yn yr ysgol   

Ble rydym ni nawr? 

Penodwyd Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg Mewn Addysg ym mis Medi 2020 i arwain 

ar waith y Siarter Iaith (cynradd ac uwchradd) ac i gydweithio gydag amryw o ran-

ddeiliaid gyda’r nod penodol o annog defnydd o’r Gymraeg yn anffurfiol ymysg 

disgyblion Ceredigion.  

  

Mae’r Adran Diwylliant bellach yn rhan o’r Adran Ysgolion yng Ngheredigion gan felly 
gynnig cyfleoedd pellach i gyd-weithio ar gyfleoedd allgyrsiol a chymdeithasol o ran y 
Gymraeg.    
  

Mae’r deilliant hwn yn cysylltu’n uniongyrchol â strategaeth hyrwyddo 5 mlynedd 

Ceredigion (sy’n ofyniad dan Safonau’r Gymraeg):   

  

Nod Strategol 1 - Cynnal a chynyddu sgiliau iaith Gymraeg trigolion Ceredigion.   

  

1.3 Amcanion - Sicrhau cyfleoedd digonol i bobl ifanc ac oedolion gaffael a datblygu 
eu sgiliau Cymraeg: yn y gweithle ac yn y gymuned.  
  

gan blethu hefyd gyda:  

  

Nod Strategol 2 - Cynnal a chynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
amrywiol gyd-destunau.  
  

2.1 - Cynnal a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol.  

 
Data CERED  

   2019-20.docx 

Data Theatr Felinfach  
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Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8 (Ysgol Penweddig yn 
ystod Tymor yr Hydref 2020)  
30 Tachwedd (blwyddyn 7) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn)  

1 Rhagfyr (blwyddyn 7) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn)  

7 Rhagfyr (blwyddyn 8) - 50 yn bresennol (dros 2 sesiwn)  

10 Rhagfyr -(blwyddyn 8) - 75 yn bresennol (dros 3 sesiwn)  

 

Data Siarter Iaith  

Llwyn yr Eos – tuag at yr Efydd, Padarn Sant – Efydd, Comins Coch – Arian, Cei 
Newydd – Arian, Plascrug – Arian.  (Cymraeg Campus)   
  

Efydd: Llanarth, Felinfach, Pontrhydfendigaid, Llangwyryfon, Cenarth, Bro Sion  

Cwilt, Ciliau Parc, Dihewyd, Y Dderi, Aberporth, Dyffryn Cledlyn, Craig yr Wylfa, 
Llanfarian, Penparc  
  

Tuag at ar yr arian: Aberaeron, Talybont, Rhydypennau, Rhos Helyg, Myfenydd,  

Mynach, Llanfihangel y Creuddyn, Bro Teifi, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Henry 
Richard  
  

Arian: Llanilar, Talgarreg, Syr John Rhys, Bro Pedr, Llanon, Llechryd, T Llew Jones  

  

Ysgolion Gydol Oed - Ysgol Bro Teifi (CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd)                                         

Ysgol Henry Richard (CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd)  
                                        Ysgol Bro Pedr ((CS a CA2: tuag at yr Arian, CA3 a CA4: Efydd)  

  

Uwchradd: Penweddig – Efydd, Penglais, Aberaeron, Aberteifi – tuag at yr Efydd   

 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym yn 
bwriadu cyrraedd yno? 

• Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg Mewn Addysg (benodwyd i’w swydd ym mis 

Medi 2020) i arwain ar waith y Siarter Iaith (cynradd ac uwchradd) ac i 

gydweithio gydag amrywiaeth o ran-ddeiliaid gyda’r nod penodol o annog 
defnydd o’r Gymraeg yn anffurfiol ymysg disgyblion Ceredigion.  

• YMGYRCH HYDER (Medi 2022 ymlaen) - Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg i 

gydweithio gyda’n ysgolion uwchradd yn benodol, Ceredigion Actif, Y 

Gwasanaeth Ieuenctid, Cered, Theatr Felinfach, Gwasanaeth Athrawon 
Cefnogi’r Gymraeg (hyfforddiant gloywi, datblygu medrau llafar uchel a 

soffistigedig yn null School21, targedu disgyblion Blwyddyn 7,8 a 9 ayyb ayyb). 

Y nod yw cael siaradwyr hyderus sy’n fwy tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg yn 
gymdeithasol mewn gwahanol gyd-destunau (yn enwedig os ydynt o gartrefi 

di-Gymraeg ac yn ddisgyblion sydd wedi ennyn ymdeimlad o berthyn ac 
integreiddio i'w cymunedau. Defnyddio tystiolaeth ymchwil o brosiect hyder 

ardal Bangor a Mentrau Iaith Cymru i gynyddu defnydd y Gymraeg ymysg 

siaradwyr di-hyder e.e. defnyddio technegau seicoleg iaith i ddarganfod a 
goresgyn rhwystrau’r unigolyn a llunio cynllun hyder unigol a rhoi cymorth 

iddynt i weithredu’n gadarnhaol.  
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• Llunio holiadur fel gwaelodlin i’r uchod i’w chwblhau gan ddisgyblion ysgolion 
uwchradd y sir o ran hyder a chanfyddiad.  

• Bod o mwyafrif helaeth (90%+) o glybiau ôl ysgol yn cynnig darpariaeth 

Cymraeg yn bennaf dros gyfnod y cynllun hwn.    

• Cydweithio o fis Medi 2022 ymlaen gydag Ysgol Henry Richard (yn benodol) 
gan ddefnyddio a rhannu tystiolaeth o brosiect ymchwil ‘Astudiaeth o allfudo a 
dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg’ i ddatblygu ymhellach ar agweddau 
cadarnhaol. 

• Llunio a dadansoddi holiadur y Gymraeg mewn addysg bob dwy flynedd er 

mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth am anghenion ysgolion, tueddiadau 
ieithyddol, rhwystrau, manylion y siarter ayyb. Bydd yr holiadur yn cynnig 
targedau gweithredu ymarferol dros gyfnod.  

• Sefydlu, o’r newydd, fforwm ar gyfer monitro gweithredu’r CySGA gyda sylw 

penodol i’r elfen o ddefnydd anffurfiol o’r Gymraeg.  

• Cydweithio gyda darparwyr cyfrwng Cymraeg er mwyn ehangu darpariaeth lle 
gall disgyblion cael mynediad i weithgareddau allgyrsiol cyfrwng Cymraeg e.e. 
Urdd Gobaith Cymru, CFFI, Theatr Felinfach (sydd wedi datblygu platfform 
digidol creadigol yn ystod cyfod COVID), Cered (hefyd wedi datblygu elfen 
ddigidol yn ystod COVID sef ‘Cica Corona’), Mudiad Meithrin, Cwmni Theatr 
Arad Goch, Gwasanaeth Ieuenctid, Ceredigion Actif. 

• Llunio ‘Cynllun Chwaraeon’ fydd yn weithredol o fis Medi 2021.   

Sefydlu fforwm i hyrwyddo’r Gymraeg ym maes Chwaraeon – i gynnwys 

cynrychiolaeth o wasanaethau hamdden Ceredigion, 1 Pennaeth Uwchradd, 2 

Athro Chwaraeon Uwchradd, 2 o dîm datblygu’r Gymraeg, Cered, Urdd a 

chlybiau lleol. Nod y cynllun fydd magu hyder staff a phobl ifanc i ddefnyddio’r 

Gymraeg yn gymdeithasol ac i glywed y Gymraeg yn iaith fyw. Mae gan 

hyfforddwyr / athrawon chwaraeon rôl flaenllaw ym mywydau plant a phobl 

ifanc a gallent ennyn diddordeb a dylanwadu. Trwy gydweithio’n draws 

adrannol mae modd ymledu’r neges am bwysigrwydd y Gymraeg a chyfleoedd 

i’n disgyblion i’w defnyddio o fewn gwersi nofio, dosbarthiadau ffitrwydd, 

clybiau cymunedol ayyb. Byddwn yn creu Ap y Gymraeg ym myd chwaraeon 

fydd ar gael i’w lawrlwytho er budd hyfforddwyr, disgyblion a staff. Bydd yn 

hyrwyddo’r defnydd o dermau a geirfa chwaraeon Cymraeg/ dwyieithog bydd o 

fudd wrth hyfforddi. Bydd hefyd yn cynorthwyo gyda’r geirfa allweddol ar gyfer 

disgyblion sy’n astudio TGAU/cymhwyster Addysg Gorfforol, yn cynnig 

templedi ar gyfer cyflwyno datganiadau i’r wasg yn Gymraeg, cymorth i 

gyhoeddi sylwebaeth/canlyniadau gemau ar y cyfryngau cymdeithasol yn 

Gymraeg ayyb.  

• O fewn 5 mlynedd, ein dymuniad yw gweld bod mwy o ddisgyblion yn astudio 

Addysg Gorfforol trwy gyfrwng y Gymraeg a bod holl staff  

• Gwasanaethau Hamdden y Sir ag hyder i ddysgu/hyfforddi yn ddwyieithog. 

Parhau gyda chyfarfodydd rhwydwaith ar gyfer arweinyddion y Siarter Iaith i 

rannu syniadau, rhannu rhwystredigaethau ac arfer dda, cynllunio ar y cyd 

ayyb (cyfarfod cyntaf 10fed o Ragfyr 2020).  

• Darparu gweithgareddau ar gyfer diwrnodau penodol i hyrwyddo’r Gymraeg 

megis Diwrnod Shwmae, Dydd Miwsig Cymru, Gŵyl Ddewi ayyb.   
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• Cardi-Iaith (@Cardiiaith): sefydlu tudalen Facebook i rannu gwybodaeth, 

cyflwyno sgiliau iaith, patrymau iaith, ymglymiad a chefnogaeth i rieni, 

hyrwyddo cyfleoedd Cymraeg o fewn y sir o fewn addysg a rhannu 

gweithgareddau sefydliadau/mudiadau Cymraeg eraill.   

• Prosiect Cerddoriaeth – Selar bach, gigs, hyrwyddo’r sîn roc Gymraeg drwy 

ledaenu gwybodaeth am a cherddoriaeth bandiau/artistiaid cyfoes, Jambori, a 

chynllun i gydweithio â Gwasanaeth Cerdd y Sir er sicrhau elfen gynyddol 

Gymreig yn y ddarpariaeth.  

• Darparu hyfforddiant ar lein fydd yn hyrwyddo elfennau o’r Gymraeg yn 

ddigidol e.e. Podlediadau, darparu adnoddau ayyb.  

• Cydweithio gyda phartneriaid y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol i weld yr 

hyn sy’n bosibl o ran y defnydd o gemau cyfrifiadurol, dylanwadau a 

dylanwadwyr (‘influencers’) y cyfryngau cymdeithasol ayyb drwy gyfrwng y 

Gymraeg.  

• Law yn llaw gyda phartneriaid allweddol byddwn yn parhau i ddiwygio’n map 

darpariaeth yn flynyddol fel cofnod o’r hyn sydd ar gael i blant oed ysgol er 

mwyn iddynt ddefnyddio’u medrau Cymraeg yn gymunedol a chymdeithasol.   

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

Dros deng mlynedd y cynllun, drwy’r gweithgareddau uchod, law yn llaw gyda 
datblygiad Cwricwlwm i Gymru ac elfennau o’r pedwar diben (h.y. Bydd ein holl 

blant a phobl ifanc yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd: yn gallu 
cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r 

Saesneg yn ogystal â Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn ddinasyddion 
egwyddorol, gwybodus sydd: yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu 
cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y gorffennol) rydym am weld hyder a balchder 

cynyddol ymysg disgyblion yn eu gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg ac 
mewn amlieithrwydd cyffredinol. Bydd sicrhau bod y Gymraeg yn berthnasol, yn 

fywiog, cyfoes a chynhwysol yn egwyddorion holl bwysig i lwyddiant y gweithredoedd 
hyn dros gyfnod y CySGA.   
  

Bydd holl ysgolion uwchradd Ceredigion wedi ymgysylltu’n llawn gyda nodau’r Siarter 
Iaith ac yn gynyddol ymateb i’r gofynion datblygol sydd yn yr amrywiol gamau.   
  

Bydd arlwy o weithgareddau allgyrsiol cymdeithasol wedi ei lunio ar y cyd gyda’n 
rhan-ddeiliaid er mwyn datblygu ymhellach y cyfleoedd sydd ar gael i ddisgyblion o 
bob oed defnyddio’u Cymraeg.     
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Deilliant 6  

Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag 

anghenion dysgu ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir 

gan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

2018) 

Ble rydym ni nawr? 

• Rydym yn gallu darparu’r rhan fwyaf o gefnogaeth ADY yn ddwyieithog. Yr 
unig fylchau, erbyn hyn, yw cefnogaeth ar gyfer dysgwyr gyda nam ar y clyw 

neu gydag amhariad aml-synhwyraidd. Mae’r awdurdod yn talu am 
wasanaeth athrawes arbenigol amhariad aml-synhwyraidd ar lefel 
ranbarthol ond does dim gwasanaeth ar gael trwy’r Gymraeg. Mae’r 
awdurdod yn cyflogi aelod staff sydd ag achrediad arbenigol nam ar y golwg 
sy’n gallu gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngheredigion.  

• Dros y tair blynedd ddiwethaf, rydym wedi cynllunio i benodi a hyfforddi 
athrawes ymgynghorol i allu darparu cefnogaeth ar gyfer dysgwyr gyda nam 
ar y golwg trwy’r iaith Gymraeg.  Apwyntiwyd aelod staff ac mae’r 
ddarpariaeth yma ar waith trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn hyn. 

• Mae pob aelod o’r tîm AAA canolog yn siarad Cymraeg oni bai am un 
athrawes ymgynghorol ar gyfer nam ar y clyw. Mae ein cydlynydd 

trawsnewid ADY wedi bod yn dysgu Cymraeg ers iddi gael ei phenodi.   

Mae cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal trwy’r iaith Gymraeg.  
• Mae’r holl hyfforddiant wyneb yn wyneb rydym yn ei gynnig i staff ysgolion 

yn gallu cael ei gyflwyno trwy’r Gymraeg.   

• Mae’r holl hyfforddiant digidol rydym wedi ei greu ar gyfer staff ysgolion ers 
y cyfnod clo ar gael yn ddwyieithog.  

• Prif iaith gweithredu ein canolfannau arbenigol (SRC) yw Saesneg ond 
maent i gyd yn addysgu’r Gymraeg fel ail iaith. Pan fo disgybl sydd angen y 
ddarpariaeth arbenigol trwy’r Gymraeg yn cael ei leoli yn un o’r SRC, rydym 
yn darparu hyn trwy sicrhau cefnogaeth agos cymhorthydd dysgu (CD) sydd 
yn siarad Cymraeg. 

• Mae bron pob athro/athrawes arweiniol ein canolfannau arbenigol yn gallu 
siarad Cymraeg. O ganlyniad i iaith cartref nifer o’n disgyblion, prif iaith 
gweithredu ein canolfannau arbenigol yw Saesneg, ond maent i gyd yn 
addysgu’r Gymraeg fel ail-iaith. Pan fo disgybl sydd angen y ddarpariaeth 
arbenigol trwy’r Gymraeg yn cael ei leoli yn un o’r Canolfannau arbenigol, 
rydym yn darparu hyn a hefyd yn sicrhau cefnogaeth gan cymhorthydd 
dysgu (CD) sydd yn siarad Cymraeg.  

• Mae pob ymyrraeth rydym yn ei gefnogi o fewn ein hysgolion yn gallu cael ei 
ddarparu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Iaith y dosbarth sydd yn cael ei 
flaenoriaethu ar gyfer rhaglenni ymyrraeth llythrennedd, rhifedd, sgiliau 
cydlynedd corfforol a chymdeithasol. Yr unig eithriad yw rhaglenni iaith a 
lleferydd sydd yn blaenoriaethu iaith y cartref gan mai polisi’r gwasanaeth 
iechyd yw targedu hyn fel datblygu sgil bywyd yn hytrach na sgil addysg.   

• Mae pob cydlynydd AA yn gallu siarad Cymraeg heblaw am ddwy. Mae hyn   

    yn golygu bod rhwydweithiau CAAA yn cael eu cyflwyno’n ddwyieithog.  
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• Mae mwyafrif helaeth ein lleoliadau cyn-ysgol yn cynnig darpariaeth trwy’r 
Gymraeg gyda lleiafrif yn cynnig darpariaeth trwy Saesneg.  

• Mae nifer o’n gwarchodwyr plant yn cynnig darpariaeth trwy’r Saesneg. Gall 

hyn fod yn anhawster wrth i blant drosglwyddo i ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

• Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn cael ei gofnodi fel sgil hanfodol yn y broses 

recriwtio ar gyfer pob swydd newydd o fewn y tîm AAA/ADY. Pan fo’ lefel yr 

arbenigedd yn golygu nad oes ymgeiswyr yn meddu ar y sgiliau iaith 

(Cymraeg) angenrheidiol, mae cynnig y swydd yn ddibynnol ar gytundeb i 

ddatblygu’r rhain o fewn dwy flynedd.  

• Mae pob ysgol yn sicrhau bod rhieni’n deall bod unrhyw ddarpariaeth ac 

ymyrraeth ar gael yn y Gymraeg a bod datblygu iaith y dosbarth yn 

flaenoriaeth dros ddatblygu iaith y cartref gyda’r ymyraethau ieithyddol 

(heblaw am raglenni iaith a lleferydd).  

• Mae rhieni’n derbyn y wybodaeth o ran opsiynau darpariaeth ieithyddol wrth 

ddewis ysgol a lleoliad arbenigol.  

• Mae’r holl adnoddau rydym yn eu creu er mwyn cefnogi ysgolion ar gael yn 

ddwyieithog. Mae’r rhain yn cael eu rhannu ar ‘Teams’. Pan mae’r 

adnoddau’n cyd-fynd gydag ymyrraeth sydd yn hybu datblygiad sgiliau iaith 

penodol, sicrheir cydraddoldeb ieithyddol o ran nifer ac ansawdd yr 

adnoddau.  

• Nid oes digon o asesiadau safonol ar gael trwy’r Gymraeg ond mae’r tîm 

seicolegwyr addysg yn gallu cyflwyno asesiadau safonol Saesneg trwy’r 

Gymraeg ar lafar. Y gwendid gyda hyn yw nad yw’r canlyniadau’n gallu cael 

eu cofnodi fel rhai safonol wedyn. Mae unrhyw ddatblygiad yn y maes yma 

yn fater cenedlaethol.  

• Rydym wedi cynnal awdit o’r adnoddau a’r asesiadau sydd ar gael yn 

Gymraeg ac wedi cyfieithu rhai Saesneg ble roedd yna fwlch. Mae bwlch 

mawr yn parhau o ran asesiadau seicometrig, ond mae defnyddio’r iaith 

Gymraeg wrth eu gweinyddu yn ddigon ymarferol – ond nid yw’n ddigonol.  

Mater cenedlaethol yw datblygu’r maes yma.  

• Gan mai dim ond un asesiad sillafu Cymraeg safonol sydd ar gael, a dydy 

hwnnw ddim yn ddigon addas ar gyfer cael ei ddefnyddio ar draws y 

cyfnodau allweddol, rydym wedi cydweithio er mwyn datblygu asesiad sillafu 

o fewn Ceredigion. Er nad yw’n asesiad safonol, mae’n cael ei ddefnyddio 

fel rhan o gynllun er mwyn adnabod a chryfhau gwendidau sillafu penodol. 

Mae unrhyw ddatblygiad yn y maes yma yn fater cenedlaethol. 

• Rydym yn edrych ar ail ysgrifennu ‘Strategaeth a Pholisi AAA Ceredigion’ i 

gyd-fynd gyda’r Ddeddf a’r Cod ADY newydd. Bydd y gwaith yma’n cael ei 

orffen pan fydd y Cod ADY yn cael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2021. 

Byddwn yn sicrhau bod yr holl ddogfennaeth, gan gynnwys y meini prawf, 

yn ddwyieithog. Cwblhawyd yr holl waith yma erbyn hyn. 

• Rydym wedi rhannu adnoddau hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd 

uchel gydag ALl o fewn y rhanbarth.  

• Rydym hefyd wedi cydweithio gyda’r rhanbarth wrth ddatblygu adnoddau 

hyfforddiant ADY dwyieithog o ansawdd uchel. 
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• Rydym wedi cyfieithu rhaglen asesu sgiliau iaith a lleferydd (Wellcomm) er 

mwyn iddo fod yn addas ar gyfer ei ddefnyddio o fewn Ceredigion 

• Rydym wedi addasu a chyfieithu rhestrau chwarae hyfforddiant a oedd wedi 

cael eu rhannu gan Sir Abertawe. 

• Mae’r cyfarfodydd ‘Cynllun Cyfeirio’ aml-asiantaethol yn cael eu cynnal 

trwy’r Gymraeg. 

• Pan rydym yn trefnu cynhadledd aml-asiantaethol, rydym yn darparu 

gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. 

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym 
yn bwriadu cyrraedd yno? 

• Parhau gyda’r sefyllfa bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn 
ein hysgolion ac adnoddau priodol i gefnogi hyn.  

• Datblygu’r sefyllfa o ran hyfforddiant gan greu cyflwyniadau digidol/rhithwir 
mwy arbenigol yn y ddwy iaith fel bod staff ysgolion yn gallu dewis yr iaith 
maent am ei defnyddio ar sail unigol. Mae hyn wedi ei gyflawni gan sicrhau 
bod yna ystod gyfoethog o hyfforddiant ADY ar gael yn y ddwy iaith erbyn 
hyn.  

• Rhoi darpariaeth trwy’r Gymraeg yn ei le ym mhob achos gan gynnwys 
mewnbwn gan yr athrawes ymgynghorol ar gyfer amhariad clyw trwy wneud 
addasiadau rhesymol e.e. sicrhau partneriaeth gyda Chymhorthydd Dysgu 
Cymraeg fel cyfieithydd a defnyddio therapydd iaith a lleferydd ble fo angen 
arwyddo.  

• Datblygu’r ddarpariaeth Cymraeg ar gyfer anghenion synhwyraidd trwy 
gynllunio i hyfforddi athrawes ymgynghorol fel athrawes arbenigol ar gyfer 
nam clyw. Mae’r ddarpariaeth arbenigol ar gyfer amhariad aml-synhwyraidd 
yn gyfrifoldeb rhanbarthol gan fod ALl y rhanbarth yn rhannu’r arbenigedd 
yma. Hysbysebwyd swydd athro/athrawes arbenigol ar gyfer nam clyw 
dwywaith ond dim ond un ymgeisydd oedd. Apwyntiwyd yr ymgeisydd gan 
fod ei brofiad a’i arbenigedd yn gryf er nad oedd yn siarad Cymraeg. Mae’r 
aelod staff wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg gyda hyn wedi ei nodi yn y 
cytundeb swydd. 

• Sicrhau fod unrhyw staff newydd sydd yn cael eu penodi yn gallu siarad  

Cymraeg a darparu mewnbwn trwy’r iaith Gymraeg. Ble nad yw hyn yn 
bosibl oherwydd arbenigedd y sgiliau proffesiynol, bod y staff yn ymrwymo i 
ddysgu Cymraeg o fewn dwy flynedd o gael eu hapwyntio.  

• Codi ymwybyddiaeth a disgwyliadau’r gweithlu blynyddoedd cynnar o ran 
datblygu sgiliau iaith Cymraeg a chyfeirio nhw at ddatblygiad proffesiynol 
sydd ar gael am ddim. Cynnwys y wybodaeth yma yn y gynhadledd 
flynyddol.  

• Datblygu ein systemau er mwyn gweithredu ar ofynion a goblygiadau’r  

Ddeddf a’r Cod ADY o fewn ein hysgolion yn ogystal â’n darpariaeth 
canolog.  

• Parhau i gydweithio a rhannu arfer dda gydag ALl eraill yn y rhanbarth er na 
fyddwn, fel sir, yn parhau i fod yn aelod o ERW.  

• Cydweithio gyda’r DECLO ac asiantaethau eraill o ran pwysigrwydd sgiliau 
iaith Cymraeg y gweithlu a’r ddarpariaeth.  
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• Cydweithio ar draws rhanbarth Hywel Dda ar effaith gadarnhaol y 
strategaeth blynyddoedd cynnar a’r system integreiddio ar ddatblygiad 
sgiliau’r Gymraeg. 

Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

• Cynllunio er mwyn sicrhau bod y tîm ADY canolog yn parhau i gynnwys ystod 
eang o sgiliau arbenigol yn ogystal â’r gallu i weithio a darparu gwasanaeth 
trwy’r Gymraeg wrth i nifer o aelodau’r tîm presennol gyrraedd oed ymddeol.  

Mae’r awdurdod eisoes wedi penodi athrawes ymgynghorol newydd, sy’n 
siaradwr Cymraeg, fel rhan o’r paratoadau yma. 

• Parhau gyda’r sefyllfa bresennol o ran sicrhau darpariaeth Cymraeg o fewn 
ein hysgolion ac adnoddau a hyfforddiant priodol i gefnogi hyn.  

• Cynnal awdit o anghenion dysgwyr yng Ngheredigion yn ogystal ag awdit o’r 

ddarpariaeth er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio ymlaen yn effeithiol. 

Rydym yn rhagweld y bydd angen cyrraedd diwedd y cyfnod trosglwyddo i’r 

system ADY cyn y bydd gweithredu awdit yn briodol. Bydd hyn debygol o 

ddigwydd yn ystod blwyddyn academaidd 2024-25. 

• Cydweithio yn amlasiantaethol yn y Gymraeg ble fo’n bosib ac yn briodol. 

Sicrhau bod LlC yn arwain ar ddatblygu mwy o adnoddau arbenigol, gan 

gynnwys cynllun sillafu Cymraeg strwythuredig ac asesiadau safonol, gan 

gynnwys prawf/profion sillafu Cymraeg safonol er mwyn cefnogi ALl ac 

ysgolion. 
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Deilliant 7  

Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel  

pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg 

Ble rydym ni nawr? 

Data diweddaraf am y gweithlu addysg yng Ngheredigion (Ionawr 2021) 
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Gweithlu addysg Ysgolion Uwchradd Ceredigion  

 

Nifer o athrawon yn ôl eu gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg  

 

Ysgolion 
Uwchradd 
ac 
Ysgolion  
Gydol 

Oed (o 

ddechrau 

CA3 

ymlaen)  

Dim  
sgiliau  

  

  

  

Lefel  
Mynediad  

Lefel 

Sylfaen  
Lefel  

Ganolradd  
Lefel  
Uwch  

Lefel 

Hyfedr  
Ni chafwyd 

gwybodaeth  
Cyfanswm  

  

  

21  

  

  

31  

  

  

22  

  

  

21  

  

  

46  

  

  

198  

  

  

15  

  

  

354  

 

Ysgolion 
Uwchradd 
ac 
Ysgolion  
Gydol 

Oed (o 

ddechrau 

CA3 

ymlaen)  

Addysgu/Gweithio 
drwy gyfrwng y  

Gymraeg  

Yn gallu 
addysgu/gweithio  
drwy gyfrwng y  
Gymraeg ond 

ddim yn gwneud  

Ddim yn gallu 
addysgu/gweithio  
drwy gyfrwng y  

Gymraeg  

Yn 
addysgu’r  
Gymraeg 

fel pwnc 

yn unig  

Cyfanswm  

  

  
229  

  

  
31  

  

  
90  

  

  
4  

  

  
354  

  

Ble rydym yn ceisio bod o fewn 5 mlynedd cyntaf y Cynllun hwn a sut rydym yn 
bwriadu cyrraedd yno? 

• Sicrhau llwybr gyrfa a chefnogaeth i’r athrawon/dirprwy brifathrawon/uwch 
athrawon hynny sy’n dymuno datblygu’n benaethiaid o fewn yr awdurdod ac sy’n 

arweinwyr yn y sector cyfrwng Cymraeg drwy e.e. gymhwyster CPCP.  

• Bydd adran Adnoddau Dynol yr awdurdod yn diwygio’i threfniadau ar gyfer 

cynllunio’r gweithlu addysg dros y cyfnod nesaf er mwyn sicrhau gweithlu digonol i 

ddiwallu’r galw yn y sector Gymraeg/dwyieithog. Bwriedir defnyddio dogfennaeth 

ddiweddar Llywodraeth Cymru – ‘Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg’, 

‘Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg: crynodeb o gynlluniau strategol 

Cymraeg mewn addysg’ a ‘Cynllun y gweithlu Cymraeg mewn addysg: 

dadansoddiad data’ fel sail i’r trefniadau yma. Bydd y gwaith cynllunio ar gyfer y 

system fewnol yn digwydd rhwng Mehefin ac Awst 2022 ac anelir iddi fod yn 

weithredol o fis Medi 2022 ymlaen. Bydd y system yn gofnod manwl o’r gweithlu 

addysg ac yn gosod targedau blynyddol dros oes y CSGA 10 mlynedd hwn ac yn 

cyflawni’r 4 nod y rhoddir sylw iddyn yn ‘Amcanion a chamau gweithredu 

allweddol’ y ddogfennaeth. Bydd sicrhau’r gallu i gael dadansoddiad data manwl a 

pherthnasol am sefyllfa’r gweithlu addysg (e.e., trawstoriad oedran a rhagamcan 

ymddeoliadau) a materion ieithyddol yn rhan greiddiol o’r system. Bydd modd i’r 

cyngor osod yn glir, ar ffurf targedau meintiol, sut y bydd yn cynyddu cyfran y 

gweithlu sydd â medrau iaith i allu addysgu yn y sector cyfrwng Cymraeg. Bydd 

Cyngor Sir Ceredigion yn cynllunio anghenion y gweithlu mewn partneriaeth 

gyda’i holl randdeiliaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 
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• Cydweithio gydag Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol Cymru er mwyn denu 
penaethiaid posibl i Geredigion pan bydd rhai o’r rhai presennol yn ymddeol.  

• Adnabod a sicrhau cefnogaeth lawn i’r gweithlu perthnasol fydd angen eu 
uwchsgilio drwy’r Cynllun Sabothol (yn enwedig yn ysgolion cylch Aberystwyth) 
dros gyfnod y cynllun.   

• Llunio rhaglen dreigl er mwyn cefnogi staff addysgu a chynorthwyol y sector 
uwchradd i ddysgu’r Gymraeg neu i ennyn hyder pellach ynddi (drwy'r Cynllun 
Sabothol). Adnabod o leiaf 3-4 o ymarferwyr yn flynyddol ar gyfer hyn.   

• Llunio ‘Polisi Iaith’ enghreifftiol at ddefnydd pob ysgol yn fewnol gan gynnwys e.e.  

• y disgwyliad pan yn recriwtio o safbwynt y Gymraeg, disgwyliad o ran defnydd o’r 
Gymraeg yn gyntaf, ymddygiad proffesiynol a’r Gymraeg ayyb.     

• Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn hyrwyddo manteision 
astudio’r Gymraeg fel pwnc ac ennill cymhwyster ar bob lefel ynddi e.e. defnyddio 
deunyddiau hyrwyddo yn nosweithiau agored a nosweithiau opsiynau’r ysgolion 
uwchradd, hyfforddi arweinwyr ysgol ar bob lefel am yr angen i hyrwyddo’r 
Gymraeg fel pwnc.    

• Cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Sefydliadau Hyfforddi 
Athrawon er mwyn annog disgyblion i ystyried a dilyn gyrfa yn y byd addysg (er 
mwyn addysgu yn y sector dwyieithog ac i addysgu’r Gymraeg fel pwnc).  

• Targedu, cysgodi a mentora disgyblion blwyddyn 10-13 er mwyn eu denu i weld 
addysgu yn y sector ddwyieithog fel gyrfa ddeniadol.     

• Mynychu ffeiriau addysg sefydliadau hyfforddi athrawon er mwyn ceisio denu 
unigolion i addysgu yn Ngheredigion (Bangor, Aberystwyth a Caerfyrddin yn 
bennaf).  

• Cydweithio gyda cholegau addysg bellach er mwyn annog myfyrwyr yno i 
fanteisio a gwella’u sgiliau iaith er mwyn ennill cyflogaeth yn ysgolion Ceredigion 
fel cymorthyddion dysgu. 

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin gyda’r bwriad o weld cynnydd yn nifer 
y dysgwyr sy’n ymgeisio am le ar Gwrs Prentisiaeth Lefel 3 y mudiad.  

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin gan hwyluso partneriaeth rhwng 
ysgolion uwchradd y sir â’r mudiad er mwyn darparu cyrsiau i ddisgyblion sy’n 
arwain at gymhwyster o fewn y gweithlu Gofal Plant. 

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin wrth rannu negeseuon cadarnhaol am 
y Gymraeg a chyfleoedd cyflogaeth e.e. o fewn ysgolion uwchradd y sir gan 
bwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg wrth weithio ym maes gofal plant yng 
Ngheredigion.  

• Cydweithio gyda Mudiad Ysgolion Meithrin ac ymgynghorwyr gyrfaoedd ysgolion 
uwchradd Ceredigion yn ogystal â hyfforddwyr yn y maes e.e. Coleg Ceredigion, 
er mwyn annog pobl ifanc y sir i ymgymryd â gyrfa ym maes y blynyddoedd 
cynnar a gofal plant gan eu gwneud yn ymwybodol o’r swyddi uwch a’r llwybr 
gyrfa posibl wrth weithio yn y sector.  

• Llunio cynllun o hyfforddiant blynyddol ar fethodoleg dysgu dwyieithog 
llwyddiannus. 

• Sicrhau hyfforddiant lefel uchel i athrawon ar ‘Maes Dysgu a Phrofiad - Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu’ yn ogystal â’r Gymraeg ar draws yr holl feysydd 
dysgu a phrofiad eraill.  
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Ble rydym yn disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun deng mlynedd? 

• Bod gweithlu addysg ALl Ceredigion yn gynyddol ei allu i addysgu drwy gyfrwng y 

Gymraeg ac i addysgu’r Gymraeg fel pwnc.  

• Bod cyflenwad o athrawon i allu addysgu’r pynciau presennol sy’n anodd i 
recriwtio ar eu cyfer e.e. Cymraeg, Gwyddoniaeth(-au), Mathemateg, Ieithoedd 
Modern, Dylunio a Thechnoleg.  

• Bod y gweithlu hwnnw yn ymwybodol o’i rôl wrth gynnig hyder i ddisgyblion i 

siarad a defnyddio’r Gymraeg yn academaidd (llafar, darllen ac ysgrifennu) ond 

hefyd yn gymdeithasol (yn siaradwyr hyderus sy’n teimlo’n rhan/wedi eu 

hintegreiddio i’w bröydd).  

• Bod y gweithlu cyfan yn ysgolion Ceredigion yn gweld y rôl bwysig sydd ganddynt 

wrth greu disgyblion sy’n siaradwyr hyderus ac sy’n gweld y Gymraeg fel iaith 

gynhwysol a pherthnasol mewn byd o ieithoedd pwysig eraill.     

 

Sut y byddwn yn gweithio gydag eraill i gyflawni ein gweledigaeth
  

Bydd y Fforwm yn cyfarfod i gynnig eu barn wrth gynllunio cychwynnol y ddogfen a 

hynny’n gyntaf ym mis Mai 2021. Unwaith y bydd y ddogfen yn cael ei chymeradwyo 

gan Lywodraeth Cymru bydd y fforwm yn cyfarfod unwaith bob tymor (ysgol) er mwyn 

goruchwylio ei weithredu a’i werthuso.   

  

Bydd oddeutu 10 aelod i’r fforwm gan gynnwys rhan-ddeiliaid y sectorau addysg 
perthnasol – un pennaeth cynradd ac uwchradd, aelodau o’r tîm addysg sirol, Swyddog 
Polisi’r Gymraeg a Chydraddoldeb, Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg a chynrychiolwyr o 

fudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg, y Mudiad Meithrin, Blynyddoedd Cynnar Cymru, 
Hyfforddiant Ceredigion, Coleg Ceredigion ac Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth.   
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1 
FERSIWN DERFYNOL 10-11-2017 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Ceredigion 2022-2032 
 

Maes 
gwasanaeth 

Ysgolion a Diwylliant 
Pennaeth y 
Gwasanaeth 

Meinir Ebbsworth 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Barry Rees 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Silyn Roberts E-bost silyn.roberts@ceredigion.gov.uk Ffôn 07890540487 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ledled Cymru a enwir yn y ddeddf weithio 
tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan gynnwys 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu'. Ceir hefyd sail statudol i'r system ar 
gyfer cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac i 
weithio tuag at gyflawni'r nodau llesiant. 
 
Cyhoeddwyd Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 ym mis Medi 2016, a'i nod yw llywio gwelliannau i economi a gwasanaethau cyhoeddus Cymru er 
mwyn creu Cymru sy'n ffyniannus a diogel, yn iach ac egnïol, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac sydd wedi'i huno a'i chysylltu. Mae'r ddogfen hon yn 
amlinellu blaenoriaethu'r Llywodraeth ar gyfer cyflawni'r gwelliannau hyn. Maent yn fesurau uchelgeisiol a fydd yn cael effaith ar bawb ar bob cam 
o'u bywyd. 
 
Mae hefyd yn nodi uchelgais Llywodraeth Cymru o ran cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a nifer y bobl sy'n ei siarad, yn ogystal â'i hymrwymiad i 
sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i barhau i annog mwy o bobl i ddefnyddio a siarad Cymraeg yn eu bywydau bob dydd. 
 
Cyhoeddwyd strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ym mis Awst 2017. Am y tro cyntaf, gosodwyd gweledigaeth ar gyfer Cymru lle mae 
ei hiaith yn ffynnu. Un o nodau allweddol y strategaeth yw creu system addysg statudol sy'n cynyddu nifer y siaradwyr hyderus. Er mwyn 
cyflawni'r nod hwn, rhaid i ni gynyddu nifer y disgyblion ysgol sy'n cael y cyfle i feithrin sgiliau Cymraeg yn yr ysgol a'r cyfle i ddefnyddio'r iaith yn 
eu bywydau bob dydd, a hynny'n sylweddol. Dyma'r sbardun ar gyfer dymuniad Llywodraeth Cymru i atgyfnerthu'r fframwaith deddfwriaethol sy'n 
cefnogi'r ffordd y caiff y Gymraeg a darpariaeth Cymraeg eu cynllunio yn ein system addysg statudol yng Nghymru. 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

2 
FERSIWN DERFYNOL 10-11-2017 

Cymraeg 2050 yw'r prif bolisi sy'n llywio'r newidiadau i'r broses statudol o gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. Yn ôl strategaeth Cymraeg 2050, 
addysg ymdrochi cyfrwng Cymraeg yw’r prif ddull o sicrhau bod plant yn gallu meithrin eu sgiliau Cymraeg, ac o greu siaradwyr newydd. Mae 
data ysgolion yn dweud wrthym faint o blant sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, Maent yn ddangosydd allweddol o ran y twf sy'n 
ofynnol ac yn dangos pwysigrwydd sicrhau ymrwymiad y system addysg i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Maent hefyd yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd y sector blynyddoedd cynnar fel pwynt mynediad cynnar i addysg ymdrochi, ac fel ffordd o gynyddu'r galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Bydd angen cynyddu nifer y dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg sy'n dysgu Cymraeg yn llwyddiannus drwy ddatblygu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn y cyfnod statudol hyd 7 oed. Bydd y Gymraeg hefyd yn rhan annatod o'r cwricwlwm newydd a fydd yn cynnwys un continwwm ar 
gyfer ei dysgu. Drwy gyflwyno'r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022 ymlaen, y nod yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n rhan o'r system 
addysg statudol a sicrhau bod pob dysgwr, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio'r Gymraeg ar ôl iddo adael yr ysgol. 
 
Bydd y cynnig yn sicrhau bod Sir Ceredigion yn gallu cyflawni ei dyletswyddau statudol mewn perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg drwy ei 
Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Y cynllun hwn yw'r adnodd cynllunio iaith hirdymor ar gyfer awdurdodau lleol ac mae’n pennu'r 
cyfeiriad strategol ar gyfer cynllunio ac ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn galluogi awdurdod lleol Ceredigion i gynllunio addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ei hardaloedd mewn ffordd sy'n cyflawni nodau Cymraeg 2050. 
 
Bydd targedau lleol mewn Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn seiliedig ar y targed hirdymor cyffredinol i sicrhau miliwn o siaradwyr. 
Mae Cymraeg 2050 yn amlinellu'r ymrwymiad i gynyddu cyfran y disgyblion ym mhob blwyddyn ysgol sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg o 22% i 
30% erbyn 2032, a bydd y cynnydd cenedlaethol hwn o 8% yn sail i dargedau pob awdurdod lleol yn ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg.  
 
Bydd y cynnig hefyd yn cyfrannu at wireddu tri nod strategol ‘Strategaeth Iaith Ceredigion’ sef: 
 
• Cynyddu sgiliau iaith trigolion Ceredigion 
• Cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion 
• Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu bydd hefyd yn cyfrannu’n gadarnhaol iawn tuag at nodau llesiant 
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Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

 
Bydd y cynnig yn cael effaith ar ddisgyblion o fewn oedran statudol addysg yn ysgolion Ceredigion. 
 
Bydd y cynnig hwn yn cael effaith gadarnhaol ar blant a phobl ifanc yng Ngheredigion drwy gynnig dewisiadau ychwanegol o ran addysg cyfrwng 
Cymraeg a dwyieithog a mwy o gyfleoedd a chymorth i bawb fanteisio arni. Yn ei dro, bydd hyn yn cynnig sgiliau Cymraeg i blant a phobl ifanc y 
gallant eu defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd ac, yn enwedig, pan fyddant yn gadael yr ysgol ac yn dechrau gweithio. Bydd hefyd yn rhoi mwy 
o gyfleoedd i'r rhai mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wella eu sgiliau Cymraeg. 
 
Bydd y cynnig hwn hefyd yn galluogi awdurdod lleol Ceredigion i gynyddu'r ddarpariaeth a gynigir, a'i gwella, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar 
blant a phobl ifanc ledled y sir, heb ystyried y gymdeithas y maent yn byw, eu cefndir nac iaith y teulu, gan sicrhau bod mwy a mwy o blant a 
phobl ifanc yn meithrin sgiliau Cymraeg y gallant eu defnyddio mewn bywyd bob dydd. 
 
Disgwyliwn i unrhyw effeithiau fod yn rhai cadarnhaol, a hynny oherwydd y canlynol: 
 
Bydd plant a phobl ifanc yn gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ni waeth ym mha gymuned y maent yn byw. 
 
Bydd nodau'r cynnig hwn yn cefnogi Cyngor Sir Ceredigion i gyflawni ei ymrwymiadau o ran y Gymraeg, siaradwyr Cymraeg a chymunedau sy'n 
siarad Cymraeg. 
 
Mae’r rhan fwyaf o athrawon a chymorthyddion ysgolion cynradd Ceredigion yn gallu siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg. Bydd cefnogaeth lawn 
yn cael ei gynnig i aelodau staff ysgolion wrth weld y cynnydd yn y ddarpariaeth o safbwynt y Gymraeg.   
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RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

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

Bydd hyn yn dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy ym mhob cam o’r broses o ddatblygu’r cynnig. Ydych chi wedi ystyried yr egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a’r nodau llesiant, a’u rhoi ar waith? 

Silyn Roberts Gweithdy Rhanddeiliaid 
Allweddol 

1 27.02.2020  

Silyn Roberts Cyfarfod:  
Grŵp Gorchwyl a Gorffen i 
drafod drafft cyntaf 
CySGA 2022 - 2032 

2 08.02.2021  

Silyn Roberts Cyfarfod Arbennig o’r 
Pwyllgor Iaith: i dderbyn 
sylwadau 

3 Dyddiad i’w 
drefnu 

 

Silyn Roberts Pwyllgor Craffu: er 
cymeradwyo’r drafft 
terfynol o’r ddogfen 

4 27.05.2021  

Silyn Roberts Cabinet: er trafod a 
chymeradwyo’r ddogfen a 
chaniatâd i ymgynghoriad 
cyhoeddus ffurfiol/statudol  

5 15.06.2021  

Silyn Roberts Cyfnod Ymgynghori 
Statudol yn dechrau 

5 Medi 2021 (8 
wythnos) 

 

Silyn Roberts Pwyllgor Iaith: i dderbyn 
sylwadau am unrhyw 
newidiadau i gynnwys y 
ddogfen yn sgil yr 
ymgynghoriad 

6 Rhagfyr 2021  

Silyn Roberts Cyflwyno’r ddogfen i 
Lywodraeth Cymru  

7 31.01.2022  

Silyn Roberts Cyflwyno ffurf derfynol y 
CySGA i’r Pwyllgor 
Craffu/Cabinet/Cyngor cyn 

8 Gwanwyn a Haf 
2022 
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ei gyhoeddi yn swyddogol 
ym mis Medi 2022 

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi 
 

Bydd Ceredigion yn awdurdod lleol bywiog gyda gweithlu hyblyg ac aml-fedrus. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu at aml-fedrusrwydd drwy sicrhau medrau iaith ac amlieithrwydd ymysg 
disgyblion a gweithlu’r dyfodol. Bydd y cynnig hefyd yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth ehangach i nifer 
gynyddol o drigolion Ceredigion yn y dyfodol. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Bydd Ceredigion yn parhau i fod yn gartref bywiog ar gyfer yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 
Bydd dysgwyr y Gymraeg yn y pendraw yn ennill y setiau sgiliau y mae eu hangen arnynt er mwyn bod yn 
weithwyr hyblyg, dwyieithog a gallu addasu i ofynion unrhyw ddarpar gyflogwr. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Bydd gan ddinasyddion o bob oed well ansawdd bywyd. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu at well ansawdd bywyd drwy ehangu ar gyfleoedd a chynyddu’r gallu i gyfrannu 
at gymuned a chymdeithas ddwyieithog. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Bydd cymunedau Ceredigion yn dangos gwell cydnerthedd wrth ddelio â heriau amgylcheddol a 
chymdeithasol. 
Bydd y cynnig yn cyfrannu tuag at feithrin ymdeimlad cynyddol o falchder yn ein cymunedau lle mae 
rhwydweithiau yn cydweithio i gefnogi ei gilydd a lle mae gwarchod a hyrwyddo’r Gymraeg a’r amgylchedd 
naturiol yn cael eu gwneud law yn llaw â’i gilydd a gyda’r un arddeliad.  

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 
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2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Bydd CySGA 2021-31 Sir Ceredigion yn 
ddogfen fydd yn nodi’r camau i gyflawni’r 
nod o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2031 o fewn y sir. Bydd targedau byr 
a hir dymor a chamau gweithredu pendant 
yn y byr a’r hir dymor wedi eu nodi dros y 
cyfnod o 10 mlynedd. 
 

Drwy adeiladu ar CySGA 
2014-17 a CySGA 2017-20 
bydd y CySGA 10 mlynedd 
hwn yn gosod amserlen 
bendant fydd yn gweithredol, 
ymarferol a chynaliadwy i 
gyflawni’r nod.  

Ni ragwelwn y bydd effeithiau negyddol i’r 
camau y byddwn yn eu cymryd. Bydd 
ymgysylltu’n gadarnhaol gyda’n holl 
bartneriaid a rhanddeiliaid, ar hyd y cyfnod, 
yn hynod bwysig wrth i ni weld y 
datblygiadau yn cael eu gweithredu.    

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Bydd cydweithio rhwng partneriaid a 
rhanddeiliaid yn greiddiol i’r cynllun. Y 
cydweithio pennaf fydd rhwng swyddogion 
yr awdurdod a’r ysgolion a’u cyrff 
llywodraethol yn ogystal â rhieni. 
 

Dyma hanfod y cynllun - 
bydd yr enghreifftiau o 
gydweithio wedi eu nodi 
drwyddo. 

I sicrhau cydweithio cadarnhaol, cyson a 
pharhaus drwy’r gweithredoedd fydd wedi 
eu nodi yn y cynllun.  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Bydd rhanddeiliaid a phartneriaid yn cael 
eu cynnwys ar hyd y cyfnod cynllunio ac 
ymgynghori. Cynhelir gweithdy  i’r rheiny 
sydd â diddordeb yn gynnar yn y broses 
(26 Chwefror 2020)er mwyn casglu barnau 
ac unrhyw faterion perthnasol. Bydd y 
wybodaeth a gesglir bryd hynny yn cael ei 
ddosbarthu i’r mynychwyr yn y pendraw, er 
sylwadau pellach. Bydd y broses 
ymgynghori (Hydref 2020) ei hun yn 
ymgysylltu â phobl â nodweddion 
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 drwy’r ymgynghoriad chyhoeddus 
statudol. Bydd cyfle i unrhyw aelod o’r 
cyhoedd i fynegi barn am y cynnig bryd 
hynny. Bydd prif randdeiliaid yn derbyn 

Bydd amserlen y cynnig a’r 
angen i ymateb i’r broses 
ddemocrataidd ar ei hyd yn 
sicrhau cynnwys barn 
partneriaid a rhanddeiliaid.   

Sicrhau bod y broses gynllunio ac ymateb 
yn dilyn ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer 
Ymgysylltu gyda’r Cyhoedd yng Nghymru’.    
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adroddiadau parhaus ar y cynllun ar hyd y 
cyfnod cynllunio (gweler yr amserlen), a 
hynny hefyd yn sgil unrhyw newidiadau 
posibl. Bydd y cynnig terfynol, i’w gyflwyno 
i Lywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2021 
wedi cynnwys barnau a syniadau 
rhanddeiliaid yn sgil cyflwyno copïau drafft 
o’r cynnig ac yn sgil yr yngynghoriad 
cyhoeddus.  
 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 

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

Nodir yr adnoddau fydd eu 
hangen i atal problemau rhag 
codi yn glir yn y 
gweithredoedd drwy’r 
cynllun.  
 

Ymateb i unrhyw bryderon a ddaw drwy 
ymgysylltu’n barhaus ac yn eglur gyda 
rhanddeiliaid a phartneriaid ar hyd y cyfnod 
cynllunio ac ymgynghori.   

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

Yn ei hanfod mae’r cynnig am gefnogi 
dyhead Cyngor Sir Ceredgion i gryfhau 
sefyllfa’r Gymraeg drwy ei Strategaeth 
Iaith. Mae’r cynnig hefyd yn cefnogi 
Amcanion Strategol y Cyngor a Strategaeth 
Miliwn Siaradwyr 2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae’r Gymraeg yn greiddiol i 
weithrediad Cyngor Sir 
Ceredigion ac yn ei 
amcanion strategol.  

Ni ragwelir y bydd yna effeithiau negyddol i’r 
cynnig.  

 
 

3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 

Nod hir dymor y cynnig yw cyfrannu at yr 
egwyddor o ddatblygu poblogaeth fedrus 
ac addysgedig mewn economi sy’n 
cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd 
cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar 
y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar 

Mae digon o dystiolaeth i 
ddangos manteision 
economaidd y Gymraeg, 
boed hynny ar lefel bersonol 
neu ar lefel fusnes a 
hyrwyddo.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig.  
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 waith addas. Mae’r Gymraeg yn hanfodol 
i’r egwyddor yma.  

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Ni fydd y cynnig hwn yn integreiddio 
bioamrywiaeth yn uniongyrchol. Fodd 
bynnag, mewn ffordd anuniongyrchol, 
bydd yn gwella'r modd y mae Cyngor Sir 
Ceredigion, drwy'r system addysg statudol, 
yn adlewyrchu ein cymunedau ac yn 
sicrhau bod y system yn cynrychioli 
blaenoriaethau a phrofiadau amrywiol pob 
cymuned. Gall y cynnig hwn helpu i ymdrin 
ag addysg mewn modd sy’n seiliedig ar 
leoedd. Darpariaeth gymunedol yw 
rhywfaint o'r ddarpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg y cyfeirir ati yn y cynnig hwn, er 
enghraifft canolfannau trochi Cymraeg. 
Defnyddir dull gweithredu sy'n seiliedig ar 
leoedd fel bod y plant sy'n mynychu'r 
ganolfan yn gallu meithrin eu sgiliau 
Cymraeg er mwyn iddynt allu integreiddio i 
mewn i system addysg yr awdurdod lleol 
yn ogystal ag i mewn i'r cymunedau sy'n 
siarad Cymraeg y maent yn rhan ohonynt. 

Bydd gweithredoedd y 
CySGA yn nodi hyn. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Nid oes effeithiau uniongyrchol a fydd yn 
effeithio ar iechyd yn y cynnig. Fodd 
bynnag, y mae’r gallu i fod yn rhan o 
gymuned, o ymdeimlad o berthyn a 
theimlo’r gallu i gyfrannu i’r gymuned 
honno yn bwysig o ran iechyd meddwl yr 
unigolyn. Mae’r cynnig yn nodi 
pwysigrwydd y Gymraeg yn hyn o beth. 
Mae cryn dystiolaeth bod amlieithrwydd yn 
ymestyn ar alluoedd ymenyddol yr 
unigolyn.   

Ymchwil rhyngwladol o’r hyn 
sy’n sicrhau llesiant 
meddyliol yr unigolyn.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Bydd y cynnig yn galluogi plant i gyflawni 
eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu 
eu hamgylchiadau. Bydd y cynnig yn 

Bydd ehangu darpariaeth y 
Gymraeg yn sicrhau y bydd 
mwy o blant yn caffael ar 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 

gyda’r cynnig. 
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Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

sicrhau bod bob plentyn yn cael mynediad 
llawn i ddysgu’r Gymraeg gan ehangu felly 
ar ei ddewis ac i’w rymuso ar lefel bersonol 
ac ar lefel economaidd yn y dyfodol. Bydd 
y cynnig yn sicrhau cydlynedd cymunedol 
drwy ehangu’r defnydd o’r Gymraeg a 
sicrhau ymglymiad cymuned ehangach 
iddi fel iaith leiafrifol.  

fedrau fydd yn eu galluogi, 
yn y dyfodol i fod yn aelodau 
llawn o’r gymuned maent yn 
byw ac yn gweithio ynddi. 
Bydd rhoi'r cynnig hwn ar 
waith yn galluogi Cyngor Sir 
Ceredigion i newid y ffordd y 
caiff darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ei chynllunio a'i 
chyflwyno, a fydd yn 
cynyddu nifer y plant a'r bobl 
ifanc sy'n meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn rhoi'r dewis 
iddynt fanteisio ar gyfleoedd 
diwylliannol cyfrwng 
Cymraeg.    

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Drwy gryfhau sefyllfa’r Gymraeg yng 
Ngheredigion a Chymru mi fydd yna 
gyfraniad cadarnhaol at fywyd diwylliannol 
a ieithyddol fyd-eang/rhyngwladol. Mae 
hyrwyddo defnydd o iaith leiafrifol fel y 
Gymraeg yn cael ei weld gan y 
Cenhedloedd Unedig fel nod holl bwysig. 
Mae amddiffyn iaith leiafrifol yn 
ddyletswydd o dan hawliau dynol ac yn ran 
greiddiol o lywodraethiant da. Mae’n fodd o  
greu cymdeithas sy’n gymdeithasol ac yn 
wleidyddol fwy cyfartal. 
 

Mae ieithoedd lleiafrifol, gan 
gynnwys y Gymraeg wedi eu 
gwarchod dan ddeddfwriaeth 
genedlaethol a rhyngwladol 
e.e. y CU a’r Undeb 
Ewropeaidd.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau negyddol 
gyda’r cynnig. 

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
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Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 
sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â'r 
cyfnod addysg statudol yn unig. 
  

Nododd Comisiynydd Plant 
Cymru fod y Gymraeg a 
darpariaeth gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg yn fater o 
hawliau, ac yn berthnasol i nifer 
o erthyglau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn. Hefyd, nododd 
y Comisiynydd fod cyswllt clir 
rhwng iaith a hunaniaeth, ac nad 
yw'n bosibl gwahanu unrhyw un 
o erthyglau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn oddi wrth 
ystyriaethau ieithyddol. 
 
 

Ymgynhorir gyda chynghorau 
ysgol (cynradd ac uwchradd) yn 
ystod datblygiad y cynnig. Bydd 
y cyhoedd yn gyffredinol yn cael 
eu gwahodd i fynegi barn yn 
ystod y cyfnod ymgynghori yn yr 
Hydref 2020.  
Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol ar hawliau plant na'u 
gallu i gymryd rhan ac arfer eu 
hawliau. Mae addysg cyfrwng 
Cymraeg yn agored i bawb, ac 
mae dyletswydd ar awdurdodau 
lleo, fel un Ceredigion, i 
hyrwyddo mynediad i bawb, yn 
ogystal â chynnig cymorth a 
chyfleoedd anffurfiol i'r rhai 
hynny sy'n dymuno manteisio 
arni. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Anabledd 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Bydd y cynnig hwn yn rhoi'r 
cyfle i blant a phobl ifanc 
ddysgu a meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn sicrhau eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 
drwy gydol eu taith addysg. 
 
Un o'r deilliannau yn y 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg yw gwella'r 
ddarpariaeth a'r cymorth ar 
gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol, gan alluogi mwy o'r 
rhai hynny y mae angen y 
cymorth penodol hwnnw arnynt i 
fanteisio arno drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Nodir y gweithredoedd fydd yn 
sicrhau cydraddoldeb i blant 
gydag ADY o dan un deilliant 
penodol yn y cynnig. 

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

 

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

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 

  

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

  

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol.    

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 
 

Crefydd neu ddim cred    

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

Bydd y cynnig hwn yn rhoi'r 
cyfle i blant a phobl ifanc 
ddysgu a meithrin sgiliau 
Cymraeg ac yn sicrhau eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 
drwy gydol eu taith addysg. 
Fel rhan o'r cynnig hwn, bydd 
Cyngor Sir Ceredigion yn 
sicrhau bod darpariaeth drochi 
ar gael i newydd-ddyfodiaid a 
hwyrddyfodiaid i addysg 
cyfrwng Cymraeg.  
Bydd y ddarpariaeth hon yn 
golygu bod pob plentyn a 
pherson ifanc yn gallu cael 
addysg cyfrwng Cymraeg, ac y 
bydd y cymorth angenrheidiol ar 
gael iddo os bydd yn dewis 
gwneud hynny.  
Bydd y ffocws cynyddol ar greu 
darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg yn rhoi mwy o 
ddewisiadau i bobl o bob hil o 
ran addysg eu plant, yn ogystal 
â'r opsiwn i integreiddio i mewn 
i gymunedau sy'n siarad 
Cymraeg. 

Mae canolfannau iaith/trochi 
Cyngor Sir Ceredigion eisoes 
yn darparu’r gefnogaeth yma.  

Ni ragwelir unrhyw effeithiau 
negyddol gyda’r cynnig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
 

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

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

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

 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud 
â'r cyfnod addysg statudol yn 
unig. 
 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

 

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 

3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 
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Bydd rhoi'r cynnig hwn ar waith drwy'r ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg’ yn sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn cael mynediad cyfartal i 
addysg cyfrwng Cymraeg yng Ngheredigion.Bydd yn cynyddu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n meithrin medrau Cymraeg ac yn rhoi'r dewis iddynt fanteisio ar 
gyfleoedd diwylliannol cyfrwng Cymraeg.  Bydd y cynnig yn annog Cyngor Sir Ceredigion i hybu'r Gymraeg drwy'r system addysg statudol, yn ogystal â helpu i 
feithrin sgiliau Cymraeg y gellir eu defnyddio yn y gweithle yn y dyfodol. O ganlyniad, mae'n bosibl y bydd y plant hynny'n gallu ymgeisio am swyddi lle mae'r 
Gymraeg yn ddymunol neu'n hanfodol, gan eu galluogi i fanteisio ar ran o'r farchnad lafur na fyddai fel arall wedi bod yn agored iddynt.Yn ei dro, bydd hyn yn 
cyfrannu at yr agenda trechu tlodi. Hefyd, bydd y cynnig hwn yn hyrwyddo'r Gymraeg a'r cyfleoedd diwylliannol sy'n gysylltiedig â hi, ac yn annog pob plentyn a 
pherson ifanc i fanteisio arnynt. 
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 

Bydd y cynnig yn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ni waeth beth fo'u cefndir, yn unol â'r nod llesiant o 
sicrhau Cymru fwy cyfartal. Bydd y cynnig hefyd yn sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i fwynhau'r iaith a'r cyfleoedd diwylliannol amrywiol y mae'r iaith yn 
eu cynnig yng Nghymru, a fydd hefyd yn cyfrannu at un o nodau Bil Cenedlaethau'r Dyfodol o weld pobl yng Nghymru yn cymryd rhan yn ein diwylliant a rennir 
lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Mae hyn hefyd yn gyson â'r nod llesiant o feithrin iaith, diwylliant a chymunedau gwydn. 
 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 

Drwy gynyddu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg, ochr yn ochr â gweithio i gynyddu lle'r Gymraeg yn ein cymunedau, gallai'r cynnig helpu i sicrhau 
cydlyniant cymunedol rhwng pobl o gefndiroedd ethnig, crefyddau a hiliau gwahanol. 
 
 

 

3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 
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A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Cyflwynir y ddogfen 
(CySGA) a’r holl papurau 
perthnasol yn y Gymraeg a’r 
Saesneg drwy’r cyfnod 
cynllunio a’r ymgynghori. 

Bydd gofynion y broses yn 
arwain hyn.  

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

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Nod y cynnig fydd cynyddu 
defnydd o’r Gymraeg ar 
draws y sector addysg a 
hynny yn y pendraw yn cael 
effaith gadarnhaol ar ei 
defnydd yn gymdeithasol ac 
yn gymunedol. Bydd yr holl 
ddeilliannau, sy’n greiddiol 
i’r cynllun, yn cyfrannu at y 
nod hwn.  

Mae'r system addysg yn 
allweddol i gyflawni'r targed o 
filiwn o siaradwyr Cymraeg a 
nodir yn Strategaeth 
Cymraeg 2050, ac mae'n 
hollbwysig ein bod yn creu 
system addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg hyderus. Mae'r 
cynnig hwn, sy'n ceisio 
atgyfnerthu'r broses statudol 
gyfredol a ddefnyddir gan 
awdurdod lleol Ceredigion i 
gynllunio addysg cyfrwng 
Cymraeg, yn rhan hollbwysig 
o'r broses hon, a bydd yn 
parhau felly drwy gydol y 
cyfnod hyd at 2050. 

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

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

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod addysg 
statudol yn unig. 
 
Effaith gadarnhaol fydd ar y 
Gymraeg gan fod y cynnig 
yn rhan bwysig o 
strategaeth Miliwn 
Siaradwyr 2050 
Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd Deilliant 6 y cynnig yn  
benodol yn cynllunio ar 

Bydd y cynnig yn nodi’r 
gwasanaethau sydd ar gael 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Bydd hefyd yn nodi’r 
gweithredoedd angenrheidiol 
fydd eu hangen i gryfhau 
unrhyw un o’r gwasanaethau 
fel bod modd eu cynnig drwy 
gyfrwng y Gymraeg.    

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 
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gyfer gwed cynnydd yn y 
ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg i 
ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol (“ADY”) 
(yn unol â'r dyletswyddau a 
bennir gan y Ddeddf 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a'r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018)   
 
 

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

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r cynnig hwn yn 
ymwneud â'r cyfnod addysg 
statudol yn unig. 

Holl bwrpas y cynnig yw i 
gynyddu defnydd y 
Gymraeg yn ysgolion 
Ceredigion. 

Bydd y cynnig yn nodi drwy’r 
gweithredoedd yn y saith 
deilliant a nodir sut y bydd y 
Gymraeg yn cael ei hyrwyddo 
a’i chryfhau. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 

   

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

Cadarn
haol 

 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae’r cynnig yn rhan o 
weledigaeth Llywodraeth 
Cymru a nodir yn 
strategaeth Cymraeg 2020. 
Mae’r welediagaeth yn 
dymuno gweld Cymru lle 
mae ei hiaith yn ffynnu. Un 
o nodau allweddol y 
strategaeth yw creu system 
addysg statudol sy'n 
cynyddu nifer y siaradwyr 
hyderus. Er mwyn cyflawni'r 
nod hwn, rhaid i ni gynyddu 
nifer y disgyblion ysgol sy'n 
cael y cyfle i feithrin sgiliau 
Cymraeg yn yr ysgol a'r 

Bydd y cynnig yn nodi drwy’r 
gweithredoedd yn y saith 
deilliant a nodir sut y bydd y 
Gymraeg yn cael ei 
gwarchod, ei chryfhau a’i 
hybu. 

Ni ragwelir y bydd unrhyw 
effeithiau negyddol. 
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cyfle i ddefnyddio'r iaith yn 
eu bywydau bob dydd, a 
hynny'n sylweddol. Mae’r  
cynnig yn annog awdurdod 
lleol Ceredigion i hybu'r 
Gymraeg drwy'r system 
addysg statudol, yn ogystal 
â helpu i feithrin sgiliau 
Cymraeg y gellir eu 
defnyddio yn y gweithle yn y 
dyfodol. Bydd y cynnig 
hefyd yn hyrwyddo'r 
Gymraeg a'r cyfleoedd 
diwylliannol sy'n gysylltiedig 
â hi, ac yn annog pob 
plentyn a pherson ifanc i 
fanteisio arnynt. 

 
 
 
 
 
 
 

      

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 

Amherthnasol    
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4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 

Gwelwn mai ychwanegu at y ddarpariaeth y bydd y cynnig hwn yn hytrach na chael unrhyw effaith negyddol.  
 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

Byddwn yn monitro'r ymgynghori a'r ymgysylltu am unrhyw effeithiau annisgwyl. 
 
Byddwn yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda rhanddeiliaid e.e. Fforwm y CySGA, Pwyllgor Iaith, trafodaethau oddi mewn i’r adran addysg (gan 
gynnwys penaethiaid cynradd ac uwchradd) ayyb.  
 
Cyflwynir adroddiad cynnydd blynyddol i Lywodraeth Cymru.  
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

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

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Bydd angen sicrhau cyllid a 
chapasiti staffio digonol er mwyn 
gwireddu’r cynllun yn llawn 

4 3 12 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Na  
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6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth Meinir Ebbsworth   

Pennaeth y Gwasanaeth Meinir Ebbsworth   

Y Cyfarwyddwr Strategol Barry Rees   

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Ellen ap Gwyn   
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