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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 11.1.2022 
  
Teitl: Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru  

 
Diben yr adroddiad: Er mwyn cael yr hawl i Gynghorau Sir Powys a 

Cheredigion gydweithio mewn partneriaeth - Partneriaeth 
Addysg Canolbarth Cymru  
 

Er:  
 

Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

 
Y Cynghorydd Catrin Miles 

 
 
1. Cefndir 
 
Nid yw Ceredigion bellach yn rhan o gonsortiwm Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). 
Dechreuodd ERW yn gynghrair o chwe awdurdod lleol a oedd yn darparu 
gwasanaethau gwella ysgolion.  Cyflwynodd Ceredigion hysbysiad o’r bwriad i adael 
ERW ym mis Mawrth 2020 a daeth hyn yn weithredol 12 mis yn ddiweddarach.  
 

 Oherwydd y sefyllfa newydd hon o ran gweithio’n rhanbarthol, mae’n hanfodol bod 
Awdurdod Lleol Ceredigion yn gweithio gyda phartneriaid priodol i sicrhau nad ydym 
yn ynysig a’n bod yn cynnig y cyfleoedd gorau posibl i’n hysgolion.   Er mwyn 
gweithio ochr yn ochr â’r rhanbarthau a’r partneriaethau eraill ledled Cymru a 
sicrhau’r deilliannau gorau posibl i’n hysgolion, mae’n angenrheidiol ymrwymo i fod 
yn gyfrannwr llawn, sy’n cymryd rhan weithredol ar draws ystod o feysydd a grwpiau 
sy’n ymwneud â gwella addysg.   
 

        Mae Ceredigion a Phowys yn rhannu nifer o bartneriaethau sy’n bodoli eisoes, yn 
benodol o safbwynt Bargen Twf Canolbarth Cymru ynghylch adfywio economaidd.  
Daeth Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i rym ym mis Ionawr 2021.  Mae 
adran 74 o’r Ddeddf yn cyfeirio at y swyddogaethau y gall y rheoliadau gyfeirio atynt.  
Roedd hyn yn cynnwys y swyddogaeth ”gwella addysg”.  Fodd bynnag, mae’r 
rheoliadau dilynol (fel y’u cyhoeddwyd hyd yma) yn datgan bod yn rhaid sefydlu 
Cydbwyllgorau Corfforaethol (CBC) ar gyfer y swyddogaethau canlynol: cynllunio 
strategol, trafnidiaeth a llesiant economaidd yn unig. O ganlyniad sefydlwyd CBC 
Canolbarth Cymru yn unol â’r rheoliadau.  Cyngor Sir Ceredigion, a Chyngor Sir 
Powys yw’r cynghorau (ynghyd â Awdurdod Parc Cendlaethaol Bannau Brycheiniog 
ar gyfer y cynllun datblygu yn unig).  Felly, nid yw gwella Addysg yn swyddogaeth y 
mae’n rhaid ei llywodraethu ar hyn o bryd gan CBC Canolbarth Cymru.  

 
 Mae llawer o bethau sy’n debyg rhwng Ceredigion a Phowys  ac mae ganddynt 
lawer o heriau cyffredin, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â’r ffaith bod y siroedd yn 
rhai gwledig.  Felly, mae hi’n naturiol bod Ceredigion a Phowys yn parhau i weithio’n 
agos ar yr agenda addysg.  Mae’r bartneriaeth arfaethedig - Partneriaeth Canolbarth 
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Cymru - yn wirfoddol, gan ddatblygu cydweithio mewn meysydd blaenoriaeth priodol 
ac addas ar gyfer y  ddau Awdurdod Lleol.  Mae’r ddau Awdurdod Lleol wedi 
cyflwyno cynlluniau manwl i Lywodraeth Cymru, gan amlinellu’r meysydd lle 
byddant yn cydweithio.  
 
Y bwriad yw bod y ddau awdurdod lleol yn cytuno ar feysydd blaenoriaeth, swyddi 
a swyddogion a fydd yn gweithio ar draws dwy sir y bartneriaeth er mwyn cydweithio 
ar ddatblygiadau lleol a chenedlaethol.   

  
 Sefydlodd Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru ddulliau gweithio cytûn ym mis 

Medi 2021.  Yn hytrach na gweithio yn awdurdodau ar wahân, cytunwyd i weithredu 
yn bartneriaeth gyda dim ond un swyddog ar gyfer pob ffrwd waith i gynrychioli 
Partneriaeth Canolbarth Cymru ar y cyd mewn cyfarfodydd gyda Llywodraeth 
Cymru a gweithgorau trawsranbarthol.  Byddai hyn yn sicrhau bod ysgolion 
Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yn cael eu cynrychioli mewn cyfarfodydd, 
gyda’r swyddog enwebedig yn gyfrifol am rannu’r holl wybodaeth cyn ac ar ôl 
cyfarfodydd.   Byddai’r system nodiadau briffio y cytunwyd arni yn sicrhau ar y naill 
law fod pob parti yn parhau i gael y wybodaeth, ond ar y llaw arall ni fyddai angen 
cymryd mwy nag un ‘sedd wrth y bwrdd’.   
 
 Ar hyn o bryd, mae’r cydweithio yn canolbwyntio ar y canlynol:  

 Datblygu arweinyddiaeth  
 Cymorth ar gyfer Ymsefydlu a Chychwyn Gyrfa    
 Dysgu Proffesiynol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu  
 Amddifadedd a thlodi gwledig  
 Cwricwlwm i Gymru  
 Gwella addysgeg  
 Ymchwilio ac ymholi  

 
 Pan ganiateir cydweithio, mae Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru wedi 

mwynhau’r cyfle i ymgysylltu ag amrywiol bartneriaid gan gynnwys rhanbarthau, 
partneriaethau eraill ac awdurdodau lleol unigol, er mwyn sicrhau profiadau dysgu 
proffesiynol teg, o ansawdd da i bob ysgol.  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar y 
cyd ar ystod eang o brosiectau cenedlaethol, gan gynnwys: Y Prosiect Ymholi 
Proffesiynol Cenedlaethol, y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac 
Ymholiad Addysgol, Y Prosiect Addysgeg Cenedlaethol,  Y Rhwydweithiau 
Cenedlaethol a Chynllun Cydweithredol Cymru ar gyfer Cynllunio Dysgu.  Mae 
Partneriaeth Canolbarth Cymru yn chwarae rhan weithredol yn y grwpiau hyn, gan 
gydlynu a hwyluso gwaith ymarferwyr, yn ogystal â chynhyrchu a darparu dysgu 
proffesiynol ar ran ystod o randdeiliaid.   

 
  Mae swyddogion Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yn cyfrannu’n llawn ac yn 

weithredol yn y grwpiau trawsranbarthol canlynol: Y grŵp ymsefydlu rhanbarthol, 
datblygu llwybr ar gychwyn gyrfa, dysgu proffesiynol digidol, Cwricwlwm i Gymru, 
asesu.  Er dechrau mis Rhagfyr, rhoddwyd addewid i Bartneriaeth Canolbarth 
Cymru y byddai’n cael mynediad llawn at yr adnoddau a’r cymwysiadau ar gyfer y 
llwybrau arweinyddiaeth rhanbarthol fel rhan o grŵp arweinyddiaeth y consortia 
rhanbarthol.   

 
 Gall Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru ddod â chapasiti ac arbenigedd 

ychwanegol at y rhwydweithiau trawsranbarthol sy’n bodoli eisoes.  Mae profiad 
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helaeth ar draws y bartneriaeth, gan gynnwys swyddogion sydd wedi gweithio ym 
maes gwella ysgolion ar lefel leol a rhanbarthol.  Mae llawer o’r swyddogion ym 
Mhartneriaeth Addysg Canolbarth Cymru wedi gweithio’n agos gyda chydweithwyr 
trawsranbarthol yn y gorffennol, yn datblygu adnoddau a rhaglenni i gefnogi dysgu 
proffesiynol.  Maent wedi darparu a hwyluso’r gwaith ar gyfer ystod eang o 
ymarferwyr, gan arfarnu effaith eu gwaith yn drylwyr.   
 
Mae swyddog o Gyngor Sir Ceredigion neu Gyngor Sir Powys yn cynrychioli’r 
Bartneriaeth mewn cyfarfodydd cenedlaethol.  Mae protocolau a threfniadau clir o 
ran rhannu gwybodaeth rhwng swyddogion y ddau awdurdod lleol ac mae’r 
swyddogion perthnasol wedi cael gwybod beth yw eu cyfrifoldebau os ydynt yn 
cynrychioli’r bartneriaeth.  Mae uwch-swyddogion Powys a Cheredigion yn cyfarfod 
bob pythefnos i barhau i ddatblygu cydweithio pellach yn y dyfodol.  Adlewyrchir y 
cydweithio hwn ar draws ystod o brosiectau a ffrydiau gwaith.   
 
Bydd y trefniant i weithio ar y cyd mewn meysydd blaenoriaeth sy’n briodol ac yn 
addas i’r ddau Awdurdod Lleol yn cael ei reoli drwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
y cytunir arno gan y ddau Awdurdod.   Ymysg y papurau cefndir isod, cyflwynir 
fersiwn ddrafft y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig?  
Os naddo, nodwch pam  
 

 

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

 
Argymhelliad/Argymhellion 
: 

Argymhellir cymeradwyo bod: 
1.    Powys a Cheredigion yn parhau i gydweithio yn 

Bartneriaeth Addysg Canolbarth Cymru   
2. Swyddogion ledled Partneriaeth Addysg 

Canolbarth Cymru yn cydweithio ar nifer o 
flaenoriaethau lleol a chenedlaethol y cytunwyd 
arnynt  

3. Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru yn cael 
ei chynrychioli ar ystod lawn y gweithgorau 
trawsranbarthol er mwyn sicrhau darpariaeth 
deg i ysgolion Powys a Cheredigion. 

4. Cyngor Sir Ceredigion yn llunio Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth gyda Chyngor Sir Powys   

 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Sicrhau bod y Cyngor yn rhan o drafodaethau 
rhanbarthol a chenedlaethol, ar y cyd â Chyngor Sir 
Powys   

 
Trosolwg a Chraffu:  

 

Fframwaith Polisi:  
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Blaenoriaethau 
Corfforaethol:  
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl  

Goblygiadau o ran Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim 

Goblygiadau Cyfreithiol: 
 
 

 

Goblygiadau o ran staffio: 
 

Dim ar hyn o bryd, ond wrth i’r bartneriaeth 
ddatblygu, efallai y bydd swyddi newydd ar y cyd 
mewn meysydd penodol sy’n ymwneud â gwella 
addysg.  Efallai y bydd staff presennol yr awdurdod 
lleol yn cydweithio gyda’u cymheiriaid ym Mhowys 
ac efallai y bydd hyn yn golygu gweithio’n 
uniongyrchol gydag ysgolion Ceredigion a Phowys.   
 

Goblygiadau o ran eiddo / 
asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Y perygl o beidio â bod ynghlwm wrth drafodaethau 
rhanbarthol a chenedlaethol heb gydweithrediad 
Powys.   
 

Pwerau statudol: 
 

Amherthnasol 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, Partneriaeth 
Addysg Canolbarth Cymru  
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 
 
 

Swyddog Adrodd:  
 

Dyddiad: 21.12.21 
 


