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Rhagair gan y Cadeirydd  

Annwyl gydweithiwr, 

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi’i sefydlu’n gadarn bellach ar ôl ailenwi Cyngor 

Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) gynt o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014.  

Un o’r newidiadau arwyddocaol a ysgogwyd gan y Ddeddf oedd penderfyniad Llywodraeth 

Cymru i ymestyn cofrestru proffesiynol a rheoleiddio i chwe grŵp ychwanegol yn y gweithlu 

addysg rhwng 2015 a 2017. Ymateb oedd hwn i’r newid i’r tirlun addysg a chyfansoddiad y 

gweithlu yng Nghymru, a’i nod oedd paratoi’r ffordd i sicrhau gwell dealltwriaeth a 

chydnabyddiaeth o’r rôl bwysig y mae pob ymarferydd yn ei chwarae wrth addysgu dysgwyr 

a datblygu eu potensial. 

Mae’n bleser gennyf adrodd bod y Cyngor wedi llwyddo i gyflawni gofynion Deddf 2014 a 

deddfwriaeth ddilynol. Gall Cymru ymfalchïo yn y gofrestr gyhoeddus ehangaf o addysg a 

hyfforddiant yn y byd, sy’n cynnwys oddeutu 80,000 o unigolion cofrestredig yn amrywio o 

ymarferwyr mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a lleoliadau gwaith 

ieuenctid. Mae’r model hwn yn denu diddordeb gan nifer o wledydd eraill ledled y byd. 

Ychwanegwyd 3,500 o ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid / cymorth 

ieuenctid at y Gofrestr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac fe’n tarwyd gan eu brwdfrydedd 

a’u hawydd i gael cofrestriad proffesiynol. Maen nhw’n amlwg yn ymarferwyr sydd wedi 

ymrwymo i safonau uchel a phroffesiynoldeb.  

A ninnau’n rheoleiddiwr, mae’n bwysig ein bod yn parhau i roi sicrwydd i’r cyhoedd a 

diogelu dysgwyr, rhieni, gwarcheidwaid a’r cyhoedd. Cwblhaodd y Cyngor fwy na 400 o 

achosion priodoldeb i ymarfer ac addasrwydd i gofrestru yn ystod y flwyddyn. Byddwn yn 

parhau i weld y niferoedd hyn yn codi gan fod holl grwpiau’r gweithlu wedi ymuno â’r 

Gofrestr erbyn hyn. Yn ogystal, gwiriwyd y Gofrestr gyhoeddus ar-lein fwy na 130,000 o 

weithiau yn ystod y flwyddyn, sef y nifer uchaf erioed. 

Cafodd y Cyngor bwerau statudol newydd ym mis Mawrth 2017 i achredu rhaglenni addysg 

gychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru a’u monitro’n barhaus i sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â meini prawf newydd Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn rhan o amcan 

Llywodraeth Cymru i godi safon AGA yng Nghymru. Penododd y Cyngor fwrdd achredu i 

arwain y gwaith hwn, wedi’i gadeirio gan yr Athro John Furlong, ac mae’r tîm eisoes wedi 

gwneud cynnydd da wrth asesu rhaglenni. Mae’r datblygiad hwn yng ngwaith a chylch 

gorchwyl y Cyngor yn rhoi iddo statws tebyg i gyrff proffesiynol eraill. 
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Mae gwaith y Cyngor i hyrwyddo proffesiynoldeb wedi bod yn amlwg eleni hefyd. Mae CGA 

yn falch o fod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol 

(PDP) blaengar ymhellach ar gyfer pob unigolyn cofrestredig. Cyflwynwyd y Pasbort 18 mis 

yn ôl yn unig, ac yn ystod y cyfnod byr hwnnw mae wedi cynyddu momentwm, wrth i fwy na 

12,000 o unigolion cofrestredig greu cyfrif a 500 o ddefnyddwyr newydd gofrestru bob mis. 

Mae’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon ysgol, addysg bellach a dysgu seiliedig 

ar waith wedi’u hymsefydlu yn y Pasbort a gall unigolion cofrestredig ddisgwyl ap PDP 

newydd yn fuan. 

Cynrychiolwyd y Cyngor mewn gweithgorau cenedlaethol ar faterion fel sefydlu Academi 

Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, diwygio safonau proffesiynol, diwygio’r cwricwlwm 

ac asesu, recriwtio a chadw a gwaith ieuenctid. Yn ogystal â chyhoeddi canlyniadau’r arolwg 

cyntaf o’r gweithlu addysg cenedlaethol ym mis Ebrill, defnyddiom ein data unigryw o’r 

Gofrestr i ddarparu tystiolaeth ffurfiol i nifer o adolygiadau gan bwyllgorau’r Cynulliad 

Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Cynhaliodd y Cyngor ddwy sesiwn briffio polisi yn ystod 

y flwyddyn ar arweinyddiaeth, a recriwtio a chadw. Fe’u mynychwyd gan lawer o bobl a 

byddwn yn sicrhau eu bod yn nodwedd reolaidd yng nghalendr addysg Cymru. 

Rhoddwyd pwyslais mawr ar ymgysylltu yn ystod y flwyddyn. Mae staff CGA wedi darparu 

oddeutu 400 o sesiynau cymorth / cyflwyniadau i’n hunigolion cofrestredig, darpar unigolion 

cofrestredig, cyflogwyr, undebau llafur, llywodraethwyr a grwpiau rhanddeiliaid eraill. Mae’r 

adborth a gawsom wedi cael ei groesawu ac mae’r galw am y sesiynau hyn yn parhau i fod 

yn uchel. Rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n hunigolion cofrestredig trwy 

negeseuon e-bost tymhorol. Mae mwy a mwy o bobl yn derbyn ein cylchlythyr rhanddeiliaid 

ac mae ein gwefan a’n ffrwd drydar yn parhau i fod yn fywiog. 

Rydym hefyd wedi cynyddu ein gwasanaethau i unigolion cofrestredig eleni. Mae’r rhain yn 

cynnwys ein sesiynau cymorth i unigolion cofrestredig, y Pasbort Dysgu Proffesiynol, 

mynediad at ymchwil ysgolheigaidd trwy EBSCO, canllawiau arfer da, a digwyddiadau rhad 

ac am ddim. Lansiwyd cynllun peilot gennym i ganiatáu i unigolion cofrestredig wneud cais 

am gyllid i gynnal ymchwil seiliedig ar ymholi, ac edrychwn ymlaen at gyhoeddi’r prosiectau 

a gwblhawyd yn ystod y misoedd i ddod. 

Mae incwm craidd y Cyngor yn cael ei gynhyrchu gan ffioedd cofrestru a osodir gan 

Lywodraeth Cymru. Mae’n bwysig bod y rhain yn aros ar lefel realistig ac, yn wir, maen 

nhw’n rhesymol a chymedrol iawn o gymharu â phroffesiynau eraill. Mae’n rhaid i ni gynnig 

gwerth am arian a gwasanaethau sy’n ddefnyddiol i unigolion cofrestredig.  

  



4 

 

 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi rhoi barn archwilio ddiamod ar gyfrifon 2016-17 ac 

mae ein rheolaethau mewnol wedi cael eu gwirio unwaith eto gan ein harchwilwyr mewnol, 

sydd wedi rhoi lefelau uchel o sicrwydd i ni am ansawdd ein systemau. Mae ein cylch o 

adolygiadau o bolisïau mewnol wedi sicrhau bod ein dulliau’n parhau i fod yn berthnasol ac 

yn gadarn. 

Gyda chryn falchder a phleser, cyflwynaf Adroddiad Blynyddol CGA i chi. 

Yn gywir, 

Angela Jardine  

Cadeirydd 
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Amdanom ni 

Cyflwyniad 

Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. O dan y 

Ddeddf, cafodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) ei ad-drefnu a’i ailenwi’n 

Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Daeth CGA i fodolaeth ar 1 Ebrill 2015. 

Ein gweledigaeth 

Bod yn rheoleiddiwr credadwy a phartner strategol dibynadwy yn y sector addysg yng 

Nghymru.  

Ein cenhadaeth 

Rydym yn rheoleiddiwr cenedlaethol, yn sicrhau proffesiynoldeb a safonau uchel yn y 

gweithlu addysg. 

Rydym yn rheoleiddio ar ran y cyhoedd ac yn cefnogi gweithwyr addysg proffesiynol mewn 

amrywiaeth o rolau, o’r Cyfnod Sylfaen i addysg bellach a thu hwnt. 

Rydym yn ffynhonnell gredadwy o ddata a gwybodaeth am y gweithlu addysg yng Nghymru.  

Ein rôl a’n cylch gwaith 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr annibynnol yng Nghymru ar gyfer 

athrawon mewn ysgolion a gynhelir, athrawon addysg bellach a staff cymorth dysgu mewn 

ysgolion a lleoliadau addysg bellach, yn ogystal â gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth 

ieuenctid a phobl sy’n ymwneud â dysgu seiliedig ar waith. 

O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, prif nodau a swyddogaethau’r Cyngor yw: 

Prif nodau 

 cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru; 

 cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon ac eraill sy’n 

cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru; 

 diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd, a chynnal ymddiriedaeth a hyder y 

cyhoedd yn y gweithlu addysg. 

Prif swyddogaethau 

 sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg; 

 cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg; 
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 ymchwilio i, a gwrando ar, honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, 
anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai fwrw 
amheuaeth ar briodoldeb ymarferydd cofrestredig i ymarfer; 
 

 achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA) a’u monitro i sicrhau eu bod 
yn cydymffurfio â meini prawf cenedlaethol; 

 rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ar faterion sy'n gysylltiedig â'r gweithlu 
addysg ac addysgu a dysgu; 

 monitro Sefydlu a gwrando ar apeliadau Sefydlu (lle y bo'n berthnasol) ar gyfer 
athrawon; 

 hyrwyddo gyrfaoedd yn y gweithlu addysg; 

 ymgymryd â gwaith penodol mewn perthynas ag addysgu a dysgu ar gais 
Llywodraeth Cymru. 

Ariennir CGA gan ffioedd cofrestru ymarferwyr, ond mae’n derbyn cyllid grant gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer y gweithgareddau canlynol y mae’n ymgymryd â nhw ar ei rhan: 

 gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC); 

 gweinyddu trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi ar gyfer Sefydlu, y Radd Meistr 

mewn Ymarfer Addysgol (MYA) a Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC); 

 datblygu a chynnal y Pasbort Dysgu Proffesiynol;  

 gwrando ar apeliadau Sefydlu a chyhoeddi tystysgrifau Sefydlu; ac 

 achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon. 

Strwythur 

Mae 14 aelod gan Gyngor y Gweithlu Addysg. Penodir saith aelod yn uniongyrchol trwy 

system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a phenodir saith aelod yn sgil cael eu 

henwebu gan amrywiaeth o randdeiliaid. Caiff aelodau’r cyngor eu penodi am gyfnod o 

bedair blynedd. Mae’r Cyngor yn gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer CGA ac yn gyfrifol am ei 

lywodraethu. Yn ogystal, penodir 36 aelod i baneli priodoldeb i ymarfer a 10 aelod i’r bwrdd 

achredu addysg gychwynnol athrawon. Yn ystod 2017-18 roedd CGA yn cyflogi 44 aelod o 

staff (gan gynnwys staff ar gytundebau tymor penodol a dros-dro).  

 

Amcanion strategol 

Byddwn yn gweithio i gyflawni ein nodau strategol drwy’r pedwar amcan canlynol. 
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Amcan 1 – Er budd y cyhoedd, cynnal safonau proffesiynol unigolion cofrestredig a sicrhau 

eu priodoldeb i ymarfer  

Amcan 2 – Hybu proffesiynoldeb a dysgu proffesiynol yn y gweithlu addysg  

Amcan 3 – Gweithio fel partner strategol ym maes addysg i helpu i wella polisi addysg a’i 

weithredu yng Nghymru  

Amcan 4 – Cynyddu gallu a chapasiti sefydliadol ar yr un pryd â sicrhau gwerth gorau i 

unigolion cofrestredig 
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Trosolwg  

Hoffai Cyngor y Gweithlu Addysg amlygu’r cyflawniadau allweddol canlynol yn 2017-18: 

Amcan 1 – Er budd y cyhoedd, cynnal safonau proffesiynol unigolion cofrestredig a sicrhau 

eu priodoldeb i ymarfer 

 gweithio’n agos gyda chyflogwyr, undebau a Llywodraeth Cymru i gofrestru dros 

2,500 o ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, a bron 1,000 o weithwyr ieuenctid a 

gweithwyr cymorth ieuenctid am y tro cyntaf 

 cofrestru dros 80,000 o ymarferwyr yn ystod y flwyddyn a phrosesu dros 11,000 o 

geisiadau newydd am gofrestru, sef 5.2% yn fwy na’r flwyddyn flaenorol 

 datblygu ac ymestyn y Gofrestr Ymarferwyr Addysg, gan ddenu dros 130,000 o 

chwiliadau ar-lein gan unigolion cofrestredig, cyflogwyr a’r cyhoedd, sef 5,000 yn fwy 

na’r flwyddyn flaenorol 

 cychwyn strategaeth ansawdd a chyflawnrwydd data ar raddfa fawr i ychwanegu 

gwerth at y data a ddelir ar y Gofrestr 

 cwblhau 410 o achosion priodoldeb i ymarfer yn effeithiol (55 priodoldeb i ymarfer, 

355 addasrwydd), sef 6.8% yn fwy na’r flwyddyn flaenorol 

 recriwtio aelodau newydd i’r panel priodoldeb i ymarfer yn y categorïau dysgu 

seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid 

 rhoi copi o’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol i bob unigolyn cofrestredig 

newydd a datblygu canllaw arfer da ar gyfer unigolion cofrestredig i gefnogi 

proffesiynoldeb wrth brofi, asesu, arholi a goruchwylio 

 rhoi tystysgrifau i 1,192 o bobl a gyflawnodd Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru 

a 952 o bobl a gyflawnodd safonau Athrawon wrth eu Gwaith yng Nghymru  

 ystyried 40 cais am Statws Athro Cymwysedig gan bobl a gymhwysodd yn athrawon 

mewn gwledydd eraill y Deyrnas Unedig neu yn Ewrop, gan roi 31 dyfarniad 

 

Amcan 2 – Hybu proffesiynoldeb a dysgu proffesiynol yn y gweithlu addysg 

 penodi’r bwrdd achredu addysg gychwynnol athrawon (AGA) cyntaf yng Nghymru, 

wedi’i gadeirio gan yr Athro John Furlong 

 cyflwyno gweithdrefnau achredu AGA newydd yn llwyddiannus a chynnal pedwar 

asesiad achredu a ystyriodd 16 rhaglen 

 cynorthwyo dros 2,800 o athrawon newydd, dros 1,100 o fentoriaid sefydlu, bron 
300 o ddilyswyr allanol, a dros 1,100 o ysgolion yn rhan o’r rhaglenni Sefydlu, DPC a 
MYA 

 datblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ymhellach ar ran Llywodraeth Cymru, gan 

gynyddu nifer y defnyddwyr i fwy na 12,000 o unigolion cofrestredig, a darparu 125 o 
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sesiynau hyfforddiant a chymorth ar gyfer ysgolion, colegau a sefydliadau cysylltiedig 

yn ystod y flwyddyn 

 buddsoddi ym mhecyn ffynhonnell addysg a chasgliad e-lyfrau EBSCO ar gyfer 

unigolion cofrestredig i gefnogi eu dysgu proffesiynol 

 lansio cynllun bwrsari ymchwil peilot ar gyfer unigolion cofrestredig yn llwyddiannus 

a ddenodd lawer o ddiddordeb gan yr holl grwpiau unigolion cofrestredig ac a 

arweiniodd at ariannu naw prosiect 

 

Amcan 3 – Gweithio fel partner strategol ym maes addysg i helpu i wella polisi addysg a’i 

weithredu yng Nghymru 

 cyhoeddi’r arolwg cyntaf o’r gweithlu cenedlaethol ar ran Llywodraeth Cymru  

 cynhyrchu crynodeb ystadegol blynyddol a oedd yn cynnwys data am y gweithlu 

addysg bellach a chynorthwywyr addysgu am y tro cyntaf, ac ymateb i 31 cais ad hoc 

am ddata gan ystod eang o randdeiliaid ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig 

 cwblhau prosiect mawr ar ran Llywodraeth Cymru ynglŷn â chydlynwyr anghenion 

addysgol arbennig, a darparu dadansoddiadau data cynhwysfawr i gefnogi cynllunio’r 

gweithlu 

 cynrychioli’r gweithlu ar ystod o weithgorau cenedlaethol, gan gynnwys sefydlu’r 

Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, diwygio a datblygu safonau 

proffesiynol, diwygio’r cwricwlwm ac asesu, recriwtio a chadw, diwygio Addysg a 

Hyfforddiant Ôl-orfodol a gwaith ieuenctid 

 ymateb i fwy nag 20 ymgynghoriad cenedlaethol / galwad am dystiolaeth gan 

ddefnyddio data unigryw a ddelir ar y gofrestr fel sylfaen dystiolaeth gadarn. 

Gwnaethom hefyd gyfrannu at sawl prosiect ymchwil proffil uchel ar faterion addysg 

amserol 

 manteisio ar yr arbenigedd yn ein Grŵp Ymgysylltu ag Ymchwil cenedlaethol i 

gynhyrchu deunydd sy’n canolbwyntio ar ymchwil i gefnogi ymchwil ymarferwyr 

 cynnal yr ail ddigwyddiad Siarad yn Broffesiynol cenedlaethol, a fynychwyd gan fwy 

na 200 o bobl. Gwnaethom hefyd gynnal dwy sesiwn briffio polisi lwyddiannus a 

noddwyd gan Aelodau’r Cynulliad, a fynychwyd gan fwy na 160 o bobl allweddol ym 

myd addysg  

 darparu oddeutu 400 o sesiynau cymorth / cyflwyniadau i’n hunigolion cofrestredig, 

darpar unigolion cofrestredig, cyflogwyr, undebau llafur, llywodraethwyr a grwpiau 

rhanddeiliaid eraill 

 denu bron 500,000 o ymweliadau â gwefan CGA a gweithio i gynyddu ein 

presenoldeb ar Twitter gyda 5,200 o ddilynwyr – sef 20% yn fwy na’r flwyddyn 

flaenorol. Gwnaethom gyhoeddi 13 blog ar y wefan a ysgrifennwyd gan bobl amlwg 

ym maes addysg ar ystod eang o bynciau 
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 anfon pum rhifyn o’n cylchlythyr, sef Addysg Cymru, at randdeiliaid. Gwnaethom 

hefyd gyfathrebu’n uniongyrchol ag unigolion cofrestredig trwy FyCGA – Newyddion, 

sef bwletin e-bost a gyhoeddir unwaith y tymor 

 cynhyrchu deg datganiad i’r wasg a denu cryn sylw yn y wasg yn ystod y flwyddyn, yn 

enwedig trwy ein gwaith priodoldeb i ymarfer. Rhoddodd Prif Weithredwr a 

Chadeirydd y Cyngor nifer o gyfweliadau radio a theledu ar faterion fel recriwtio a 

chadw athrawon ac arweinyddiaeth 

 

Amcan 4 – Cynyddu gallu a chapasiti sefydliadol ar yr un pryd â sicrhau gwerth gorau i 

unigolion cofrestredig 

 derbyn barn archwilio ddiamod ar gyfer cyfrifon blynyddol 2016-17 

 cychwyn adolygiad cynhwysfawr o brosesau mewnol i sicrhau ein bod yn 

cydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd a ddaw i rym ym mis Mai 

2018 

 darparu rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant i aelodau’r Cyngor, aelodau’r panel 

priodoldeb i ymarfer, aelodau’r bwrdd achredu Addysg Gychwynnol Athrawon a staff 

 cynnal cyfres gynhwysfawr o bolisïau Adnoddau Dynol ar gyfer staff 

 penodi aelodau’r panel priodoldeb i ymarfer i gynrychioli grwpiau o unigolion 

cofrestredig newydd, a chwblhau ymgyrch recriwtio lwyddiannus i wella aelodaeth 

paneli ar gyfer grwpiau presennol 

 ymuno â’r cynllun hyderus ynghylch anabledd, gan gyflawni statws ‘ymrwymedig’, a 

llofnodi’r addewid cyflogwr ynglŷn ag ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. 

Ychwanegwyd y cyfleuster ‘Pori’n Uchel’ at ein gwefan i sicrhau ei bod yn hygyrch i 

bobl â nam ar y golwg 

 sicrhau ein bod wedi cyflawni ein cyfrifoldebau statudol mewn perthynas â’r iaith 

Gymraeg a chydraddoldeb 

 

Risgiau a heriau allweddol 

Mae gan y Cyngor weithdrefnau cadarn ar waith i reoli risg sefydliadol, a chynhelir cofrestr 

risgiau i sicrhau bod y meysydd a amlygir yn cael eu harchwilio’n drylwyr a’u hadolygu’n 

rheolaidd gan reolwyr. Rhoddir mwy o wybodaeth yn yr adran ‘Cyfrifon Blynyddol’.  

Mae meysydd allweddol yn cynnwys: 

 monitro cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau cyfreithiol fel Safonau’r Gymraeg, y 

Cynllun Cydraddoldeb, y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a’r Rheoliad Diogelu Data 

Cyffredinol 

 parhau i gyflawni cyfrifoldebau statudol priodoldeb i ymarfer mewn modd priodol 



11 

 

 gweithredu’r prosesau achredu Addysg Gychwynnol Athrawon newydd yn unol â 

gofynion Llywodraeth Cymru. 

Yn y macro-amgylchedd, mae newidiadau deddfwriaethol a fydd yn cael effaith sylweddol ar 

y sefydliad, yn enwedig gweithredu’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ym mis Mai 2018. 

Mae llawer o waith wedi cael ei wneud i sicrhau bod y sefydliad yn gallu ymateb i’r 

newidiadau hyn ac yn cydymffurfio. Rhoddwyd hyfforddiant cynhwysfawr a chymorth 

wyneb yn wyneb i’r staff yn ystod y flwyddyn, cwblhawyd archwiliad data drwyddi draw o'r 

sefydliad. Bydd yn hollbwysig sicrhau bod y maes hwn yn cael ei fonitro’n ofalus a bod 

cymorth yn parhau i gael ei roi i’r staff.  

Mae materion seiber-ddiogelwch yn fygythiad byd-eang, ac mae sefydliadau’n agored i risg 

yn barhaus, ni waeth pa mor fawr yw’r busnes na pha fath o fusnes ydyw. Rydym wedi 

ymrwymo’n llwyr i sicrhau diogelwch ein rhwydwaith TG ac yn croesawu craffu allanol ar ein 

systemau i’n galluogi i wella. Gofynnom am werthusiad Hanfodion Seiber a Mwy a 

gynhaliwyd gan y Ganolfan Seiber-ddiogelwch Genedlaethol ym mis Rhagfyr 2017. Mae hyn 

wedi rhoi sicrwydd ychwanegol ynglŷn â chadernid ein systemau, sy’n helpu i leihau risgiau. 

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ardystiad Hanfodion Seiber. Ar y cyd â hyn, 

mae ein staff yn cael diweddariadau rheolaidd am ddiogelwch TG a chynhelir rhaglen o 

brofion gwe-rwydo ar hap gyda’r staff i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn effro i seiber-

fygythiadau posibl. Rydym wedi buddsoddi ymhellach yn Egress Switch, sy’n galluogi staff i 

anfon data personol a data a allai fod yn sensitif yn ddiogel trwy e-bost. 

Mae effaith Brexit wedi cael ei hystyried, yn enwedig o ran swyddogaeth graidd y Cyngor o 

gydnabod cymwysterau o’r Undeb Ewropeaidd. Er bod y sefyllfa bresennol yn awgrymu na 

fydd yn cael fawr o effaith, bydd yn hollbwysig adolygu hyn yn barhaus ochr yn ochr â 

thueddiadau recriwtio a chadw cyfredol, a sicrhau bod y data ar y gofrestr yn cael ei 

ddefnyddio i’w botensial llawn i gefnogi datblygiad polisi’r Deyrnas Unedig a Llywodraeth 

Cymru yn y maes hwn. 

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, cydnabyddir y gallai’r gweithgareddau a gefnogir 

gan gyllid Llywodraeth Cymru newid, ac mae’n hollbwysig ein bod yn craffu’n ddigonol ar y 

maes hwn i sicrhau nad yw’n cael effaith niweidiol ar y sefydliad neu’r gwasanaethau a 

ddarperir i unigolion cofrestredig. Bydd sicrhau hyblygrwydd staff a darparu hyfforddiant a 

chymorth parhaus yn allweddol bwysig. Mae hefyd yn bwysig cydnabod, er ein bod yn 

ymgymryd â gweithgareddau rheolaidd, penodol ar ran Llywodraeth Cymru, y gallwn gael 

ceisiadau i wneud gwaith wedi’i deilwra ar sail ad hoc, a gall hyn, yn ddieithriad, effeithio ar 

weithgarwch arall a gynlluniwyd ac adnoddau staff. Bydd angen adolygu’r maes hwn yn 

barhaus trwy gyfarfodydd y Cyngor ac uwch reolwyr i sicrhau bod y sefydliad yn parhau i 

ganolbwyntio ar weithgarwch sy’n cefnogi ein hamcanion strategol. 
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Dadansoddi Perfformiad 

Mae cynllun gweithredol y Cyngor yn amlinellu camau gweithredu a mesurau manwl ar 

gyfer pob un o’i amcanion strategol. Neilltuir y cyfrifoldeb am gyflawni’r amcanion i uwch 

swyddogion ac fe’i dirprwyir ymhellach i dimau fel y bo’n briodol. Caiff cynnydd ei fonitro 

gan y Cyngor a’r uwch dîm trwy brosesau misol a chwarterol. Rhoddir manylion isod. 

 

Amcan 1 – Er budd y cyhoedd, cynnal safonau proffesiynol unigolion cofrestredig a sicrhau 

eu priodoldeb i ymarfer 

Cofrestru 

 

Mae’r Gofrestr Ymarferwyr Addysg yn hanfodol i waith CGA i sicrhau bod safonau uchel o 

broffesiynoldeb yn cael eu cynnal yn y gweithlu.  

 

Yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18, gwnaed llawer o waith i gofrestru ymarferwyr dysgu 

seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid am y tro cyntaf. Erbyn hyn, mae gan CGA y gofrestr 

fwyaf cynhwysfawr o ymarferwyr addysg yn y byd, sy’n ein rhoi mewn sefyllfa gref iawn ar 

gyfer y dyfodol o ran cyfoeth y wybodaeth y gellir ei defnyddio i ddylanwadu ar bolisi a 

chynllunio’r gweithlu yng Nghymru. Ar 31 Mawrth 2018, roedd dros 80,000 o ymarferwyr 

addysg wedi’u cofrestru, a phroseswyd 11,000 o geisiadau newydd am gofrestru yn ystod y 

flwyddyn, sef dros bump y cant yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Er bod ceisiadau wedi cael 

eu prosesu o fewn y targedau amser ar y cyfan, bu’r galw’n arbennig o uchel ar adegau, sydd 

wedi effeithio ar ein gallu i gydymffurfio â’r targedau’n llawn. 

Mae’r gofrestr gyhoeddus sydd ar gael ar ein platfform ar-lein yn galluogi aelodau’r 

cyhoedd, cyflogwyr, a rhanddeiliaid allweddol i wirio ymarferwyr addysg ar y gofrestr, ac 

mae’n cyflawni swyddogaeth allweddol o ran diogelu dysgwyr. Gwnaed mwy na 130,000 o 

wiriadau ar-lein gan unigolion cofrestredig, cyflogwyr, a’r cyhoedd rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 

Mawrth 2018, sef dros 5,000 yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. 

Cynhaliwyd prosiect cynhwysfawr a oedd yn canolbwyntio ar sicrhau cyfanrwydd a 

chyflawnrwydd data yn ystod y flwyddyn. Bydd y gwaith hwn yn parhau drwy gydol 

2018/19. Cynhyrchwyd y crynodeb ystadegau blynyddol, a oedd yn cynnwys gwybodaeth 

am addysg bellach a chymorth dysgu am y tro cyntaf. Gwnaethom hefyd ddarparu data a 

dadansoddiadau i gynorthwyo Llywodraeth Cymru â hyfforddiant athrawon a chynllunio’r 

gweithlu. 

Statws Athro Cymwysedig (SAC) a Sefydlu statudol 
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Rhoddodd y Cyngor dystysgrifau i 1,192 o bobl a gyflawnodd Statws Athro Cymwysedig yng 

Nghymru trwy addysg gychwynnol athrawon a llwybrau cyflogaeth. Rhoddwyd 

cydnabyddiaeth i 30 o athrawon a chanddynt gymwysterau o wledydd yr Ardal Economaidd 

Ewropeaidd fel athrawon cymwysedig yng Nghymru. Rhoddwyd 952 o dystysgrifau i bobl a 

gyflawnodd eu cyfnod Sefydlu yn llwyddiannus. 

 

 

 

Priodoldeb i Ymarfer 

Mae gan CGA gyfrifoldeb statudol i ymchwilio i ac, os oes angen, gwrando ar achosion lle yr 

honnir bod unigolyn cofrestredig yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anallu 

proffesiynol difrifol a/neu gollfarn am drosedd berthnasol. Mae mwyafrif yr achosion a 

ystyrir gan y Cyngor yn cael eu hatgyfeirio i ni gan gyflogwyr ac asiantaethau cyflenwi yn 

unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Cwblhaodd y Cyngor 55 achos priodoldeb i 

ymarfer yn ystod y flwyddyn. 

Adolygwyd ein holl weithdrefnau a dogfennau mewnol ac allanol ynglŷn â phriodoldeb i 

ymarfer, ac fe’u diwygiwyd lle y bo’n briodol. Penodwyd a hyfforddwyd chwe aelod o’r 

panel ar gyfer y categorïau dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid. Yn dilyn adolygiad 

arall o gyfansoddiad y panel ym mis Rhagfyr, penderfynom recriwtio aelodau ychwanegol. 

Datblygwyd yr ymgyrch gyfathrebu i gefnogi’r gweithgarwch hwn i godi proffil gwaith 

gwerthfawr aelodau’r panel ac, o ganlyniad, denodd hyn gryn dipyn o sylw a chafwyd mwy 

na 70 o geisiadau.  

Lledaenodd y Cyngor ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg 

yn helaeth drwy gydol y flwyddyn. Derbyniodd pob unigolyn cofrestredig newydd gopi o’r 

Cod a rhoddodd swyddogion gyflwyniadau rheolaidd ynglŷn â’r Cod i gynulleidfaoedd 

allweddol fel unigolion cofrestredig, darpar unigolion cofrestredig, undebau llafur a 

llywodraethwyr. Gwnaed gwaith paratoi yn barod ar gyfer yr adolygiad llawn o’r Cod 

Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol a’r broses ymgynghori gysylltiedig, gyda’r bwriad o 

gyflwyno’r cod newydd yn 2019.  

I gyd-fynd â’r Cod, cyhoeddwyd canllaw arfer da ar brofi, asesu, arholi a goruchwylio ym mis 

Mehefin. Lluniwyd canllaw arfer da arall ynglŷn â ‘chyffyrddiad priodol’, trin, ac ataliaeth a 

ddosbarthwyd i randdeiliaid i wneud sylwadau arno ym mis Mawrth 2018, ac mae’n aros am 

gael ei gymeradwyo’n ffurfiol cyn ei ledaenu. 

Addasrwydd i gofrestru 
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Rhan o’n swyddogaethau craidd yw sicrhau addasrwydd unigolion cofrestredig i ymarfer. 

Gofynnir i bob ymarferydd addysg ddatgan ei hanes troseddol a disgyblu/rheoleiddiol yn 

rhan o’i gais am gofrestru. Rydym wedi ystyried yr holl ddatganiadau a dderbyniwyd yn unol 

â’r graddfeydd amser a’r safonau a amlinellir yn ein Rheolau Cofrestru. 

Rydym wedi cwblhau cyfanswm o 355 o geisiadau am gofrestru lle y datganwyd camau 

troseddol, disgyblu neu reoleiddiol cyfredol neu arfaethedig ynglŷn â’r ymgeisydd. Ym mhob 

achos, rydym wedi cadw at y graddfeydd amser a’r safonau a amlinellir yn ein Gweithdrefnau 

a Rheolau Disgyblu.  

Mae adroddiad blynyddol cynhwysfawr ar waith priodoldeb i ymarfer ac addasrwydd i 

gofrestru’r Cyngor, gan gynnwys canlyniadau, wedi cael ei lunio ar wahân a bydd ar gael ar-

lein.  

Apeliadau Sefydlu 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am wrando ar apeliadau gan athrawon ysgol newydd gymhwyso sy’n 

methu asesiad yn erbyn y safonau Athrawon wrth eu Gwaith, ond sy’n anfodlon ar y 

penderfyniad. Ni chafwyd apêl yn ystod y flwyddyn. 

 

  



15 

 

Amcan 2 – Hybu proffesiynoldeb a dysgu proffesiynol yn y gweithlu addysg 

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon 

Cafodd y Cyngor bwerau statudol newydd i achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon 

yng Nghymru, a’u monitro i sicrhau eu bod yn cydymffurfio, ym mis Mawrth 2017. 

Datblygodd y Cyngor gyfres gynhwysfawr o weithdrefnau a chanllawiau i ategu’r cyfrifoldeb 

hwn a hyrwyddodd y wybodaeth hon yn genedlaethol. 

Penodwyd cadeiryddion a dirprwyon i’r bwrdd achredu ym mis Mehefin, a phenodwyd 

gweddill aelodau’r bwrdd ym mis Awst. Cynhaliwyd pedwar asesiad achredu hyd yma, ac 

ystyriwyd 16 o raglenni. 

Dysgu proffesiynol 

Mae CGA yn gweinyddu trefniadau cyllido, cofnodi ac olrhain ar gyfer Sefydlu athrawon, 

Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC) a’r Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) ar ran 

Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol, consortia, 

mentoriaid, athrawon newydd gymhwyso a Llywodraeth Cymru. Roedd y gwaith hwn yn 

cynnwys: 

 cynorthwyo dros 2,800 o athrawon newydd, dros 1,100 o fentoriaid sefydlu, 

bron 300 o ddilyswyr allanol a dros 1,100 o ysgolion yn rhan o’r rhaglenni 

Sefydlu, DPC ac MYA 

 talu dros £2 filiwn o daliadau cyllido Sefydlu i ysgolion, sy’n cyfateb i fwy na 

3,600 o daliadau i’r rhai sy’n cymryd rhan mewn Sefydlu, DPC neu’r MYA 

 rhyddhau dros £1.7 miliwn i’r pedwar consortiwm rhanbarthol ar ran 

Llywodraeth Cymru i ddarparu’r rôl dilyswr allanol 

 talu dros £16,250 o daliadau cyllido i ysgolion ar gyfer Sefydlu allanol a 

mentoriaid MYA 

 talu dros £340,000 o daliadau mewn perthynas ag amser a chostau teithio 53 

mentor MYA ymgynghorol; darparu cymorth gweinyddol wedi’i deilwra i bob 

un o’r pedwar consortiwm rhanbarthol yn dibynnu ar eu trefniadau Sefydlu 

unigol, gan gynnwys arwain wrth baru mentoriaid Sefydlu allanol ag athrawon 

mewn dau o’r rhanbarthau 

 darparu gwasanaethau ar-lein, cyfleusterau desg gymorth ac arddangosiadau i 

bob ymarferydd cofrestredig sy’n cael at ei Basbort Dysgu Proffesiynol (PDP), 

dilyswyr allanol, consortia, awdurdodau lleol, ysgolion a darparwr y cwrs MYA. 

Parhaodd y Cyngor i ddatblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (e-bortffolio) blaengar ar gyfer 

ei unigolion cofrestredig. Mae tua 12,400 o unigolion cofrestredig wedi creu PDP i gynllunio, 

cofnodi a myfyrio ar eu dysgu proffesiynol ers iddo gael ei lansio. Bu cynnydd o fwy na 4,700 

o gyfrifon ers 31 Mawrth 2017. Cwblhawyd 125 o sesiynau hyfforddiant a chymorth wyneb 
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yn wyneb yn ystod y flwyddyn. Rhoddwyd cymorth parhaus i unigolion cofrestredig a 

chynhaliwyd gwaith datblygu’n barhaus wedi’i lywio gan adborth defnyddwyr.  

Rydym wedi gweithio i wella’r gwasanaethau a gynigir i unigolion cofrestredig ac wedi 

sicrhau bod pob ymarferydd cofrestredig yn cael mynediad rhad ac am ddim at becyn 

Ffynhonnell Addysg a chasgliad eLyfrau Addysg EBSCO. Ategwyd hyn gan weithgarwch 

cyfathrebu helaeth a pharhaus i godi ymwybyddiaeth o’r adnodd a chynorthwyo 

defnyddwyr. Bydd yr offeryn adrodd dadansoddol yn ein galluogi i fonitro tueddiadau 

defnydd yn llawn a chefnogi gweithgarwch cyfathrebu yn y dyfodol. 

Cefnogi ymchwil gan ymarferwyr 

Yn unol â’r strategaeth ymchwil, rhoddwyd pwyslais cryf eleni ar hyrwyddo a chefnogi 

ymchwil ar draws ein grwpiau unigolion cofrestredig. Cyfarfu’r Grŵp Ymgysylltu ag Ymchwil 

ddwywaith yn ystod y flwyddyn ac mae hyn wedi ein galluogi i fynd i’r afael â rhai o’r 

rhwystrau rhag ymchwil a datblygu rhywfaint o ddeunydd o ansawdd uchel i gefnogi 

gweithgarwch ymchwil ar y cyd ag aelodau. Lansiwyd y cynllun bwrsari ymchwil peilot ym 

mis Hydref 2017 gan ddenu dros 60 o geisiadau a gwblhawyd, ac arweiniodd at gyllido naw 

prosiect. Mae’r broses wedi helpu i ehangu ein dealltwriaeth o’r heriau ym maes addysg 

sy’n wynebu ymarferwyr sy’n ymgymryd ag ymchwil, ac mae hyn wedi rhoi llwyfan cadarn i 

ni ddatblygu deunydd cymorth yn y dyfodol a mireinio’r broses fwrsari ar gyfer y flwyddyn 

academaidd nesaf. 

Gan weithio gyda’r grŵp ymgysylltu ag ymchwil newydd ei sefydlu, rydym wedi ychwanegu 

ystod o ddeunydd at ein gwefan i gefnogi ymchwil gan ymarferwyr, gan gynnwys blogiau, 

deunydd fideo a mynediad at adnoddau ymchwil. Mae rhagor o waith tymor hir yn cael ei 

ddatblygu gyda sefydliadau addysg uwch i gyd-fynd â lansio ail gam y cynllun.  
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Amcan 3 – Gweithio fel partner strategol ym maes addysg i helpu i wella polisi addysg a’i 

weithredu yng Nghymru 

Gwaith Ymchwil a Dadansoddi 

Cyhoeddodd y Cyngor ei grynodeb ystadegau blynyddol ym mis Mehefin. Wrth i’r data ar y 

gofrestr ddod yn fwy cyfoethog, mae rhanddeiliaid allanol wedi dangos mwy o ddiddordeb 

yn y data unigryw a ddaliwn. Proseswyd 31 cais ad hoc am wybodaeth yn ystod y flwyddyn 

ynglŷn ag amrywiaeth o faterion amserol fel pynciau STEM, gweithwyr cymorth dysgu, yr 

iaith Gymraeg, athrawon cyflenwi, Ieithoedd Tramor Modern a cheisiadau o’r Undeb 

Ewropeaidd. Rydym hefyd wedi cyfrannu at ystod o brosiectau ymchwil proffil uchel, gan 

gynnwys ymchwil a gomisiynwyd gan y Gymdeithas Frenhinol / yr Academi Brydeinig i 

archwilio’r ffordd orau o greu’r amodau i alluogi ymchwil o ansawdd uchel i ffynnu, yn 

ogystal â phrosiectau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â materion fel mynediad 

staff cymorth at ddatblygiad proffesiynol parhaus, recriwtio a chadw athrawon ac 

atynioldeb addysgu fel gyrfa. 

Cynhaliwyd prosiect cynhwysfawr ar ran Llywodraeth Cymru ynglŷn â Chydlynwyr 

Anghenion Addysgol Arbennig a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r broses o weithredu’r 

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol.  

Cyhoeddodd y Cyngor yr Arolwg Cenedlaethol o’r Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2017, a 

gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. Dyma’r arolwg mwyaf cynhwysfawr o’r gweithlu 

addysg a gynhaliwyd hyd yma. Darparwyd dadansoddiadau  ystadegol ychwanegol o’r 

canlyniadau i gefnogi gwaith cynllunio a datblygu polisi Llywodraeth Cymru. 

Gwella statws y gweithlu 

Mae’r sefydliad wedi ymrwymo i gyfrannu at ddylanwadu ar bolisi er budd unigolion 

cofrestredig. Yn ystod y flwyddyn, fe’n cynrychiolwyd ar nifer o grwpiau cenedlaethol proffil 

uchel a oedd yn ymdrin ag amrywiaeth o feysydd polisi, fel sefydlu Academi Genedlaethol 

Arweinyddiaeth Addysgol, diwygio a datblygu safonau proffesiynol, diwygio’r cwricwlwm ac 

asesu, recriwtio a chadw athrawon, diwygio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a gwaith 

ieuenctid. Cymerir camau rhagweithiol i geisio cyfleoedd i sicrhau bod y gwaith hwn yn 

cynnwys ein holl grwpiau unigolion cofrestredig, lle y bo’n bosibl. 

Ymatebodd CGA i fwy nag 20 ymgynghoriad a chais am dystiolaeth yn ystod y flwyddyn 

ynglŷn ag ystod eang o bynciau perthnasol a chyfredol, gan gynnwys dysgu proffesiynol 

athrawon, tâl ac amodau, gwaith ieuenctid, diwygio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a 

goblygiadau Brexit. Rhoddwyd cyflwyniad cynhwysfawr i Bwyllgor Cynghori ar Ymfudo y 

Swyddfa Gartref hefyd. Mae’r data ar y Gofrestr yn parhau i ddarparu sylfaen dystiolaeth 

gref i gefnogi’r gwaith hwn. Mae hwn yn faes gwaith sy’n cynyddu i’r Cyngor a bydd yn 

debygol o barhau i arwain at oblygiadau i adnoddau staff yn y dyfodol. 
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Cyfathrebu ac ymgysylltu 

A ninnau’n gorff cymharol newydd, prif bwyslais ein strategaeth gyfathrebu fu codi 

ymwybyddiaeth o’n rôl a’n cylch gwaith ymhlith ein grwpiau unigolion cofrestredig a 

rhanddeiliaid allweddol. Defnyddiwyd amrywiaeth o gyfryngau i’w potensial eithaf. 

Cynhyrchwyd taflen ‘amdanom ni’ newydd ac fe’i lledaenwyd i unigolion allweddol, gan 

gynnwys Aelodau’r Cynulliad. Cynhyrchwyd taflen groeso hefyd a ledaenwyd i unigolion 

cofrestredig ym mis Mehefin i’w hysbysu am y gwasanaethau a gynigir iddynt a chynyddu eu 

hymwybyddiaeth ohonynt.  

Rhoddodd y Cyngor bwyslais mawr ar ymgysylltu wyneb yn wyneb, gan fynychu ystod eang 

o gyfarfodydd a rhoi mwy na 400 o gyflwyniadau a sesiynau cymorth i’n hunigolion 

cofrestredig, darpar unigolion cofrestredig, cyflogwyr, undebau llafur, llywodraethwyr, a 

grwpiau rhanddeiliaid eraill. Gan fod yr holl grwpiau newydd wedi’u cofrestru erbyn hyn, a 

gwnaed cryn ymdrech i ddatblygu perthynas dda ag unigolion cofrestredig newydd, bydd 

cyfleoedd i gwmpasu a datblygu dulliau eraill o ryngweithio â’n hunigolion cofrestredig yn 

ystod y flwyddyn i ddod. 

Rydym wedi parhau i weithio i wella proffil y sefydliad ymhlith y gymuned addysg a llunwyr 

polisi trwy drefnu digwyddiadau, cydweithio ag eraill a dangos gwerth y data a ddelir ar y 

Gofrestr. Cynhaliwyd y digwyddiad ‘Siarad yn Broffesiynol’ blynyddol ym mis Mai 2017 a 

gafodd ymateb cadarnhaol ac a fynychwyd gan fwy na 200 o bobl, gan gynnwys 

Ysgrifennydd y Cabinet. Cynhaliwyd dwy sesiwn briffio polisi lwyddiannus, a noddwyd gan 

Aelodau’r Cynulliad, a ganolbwyntiodd ar recriwtio a chadw athrawon, a phrifathrawiaeth ac 

arweinyddiaeth. Denodd y rhain gynulleidfa eang o bobl ddylanwadol o fyd addysg, ac roedd 

dros 80 o bobl yn bresennol yn y naill ddigwyddiad a’r llall. Rydym wedi ceisio gwneud mwy 

o waith partneriaeth eleni ac mae swyddogion wedi cynrychioli’r sefydliad yn Eisteddfod yr 

Urdd wrth ochr Estyn a Chymwysterau Cymru.  

Rydym wedi cynnal a datblygu ein gwefan drwy gydol y flwyddyn, gan gyflwyno deunydd 

newydd. Gwnaethom ddenu bron 500,000 o ymweliadau â’n gwefan yn ystod y flwyddyn a 

chynnal blog bywiog sy’n cynnwys cyfraniadau gan bobl amlwg ym maes addysg. Rydym 

wedi parhau i ddefnyddio Twitter i hyrwyddo negeseuon allweddol i’n rhanddeiliaid a 

datblygu’r dudalen Facebook ymhellach i hyrwyddo’r defnydd o’r Pasbort Dysgu 

Proffesiynol. Mae gennym ni 20% yn fwy o ddilynwyr Twitter na’r llynedd. 

Cynhyrchodd y Cyngor ddeg datganiad i’r wasg a phum rhifyn o ‘Addysg Cymru’, sef yr e-

gylchlythyr i randdeiliaid. Gwnaethom hefyd gyfathrebu’n uniongyrchol ag unigolion 

cofrestredig trwy FyCGA - Newyddion, sef bwletin e-bost a gyhoeddir unwaith y tymor. Mae 

CGA wedi ymddangos yn y cyfryngau mwy na 150 o weithiau, a dangoswyd diddordeb 

arbennig mewn achosion sy’n mynd trwy’r broses priodoldeb i ymarfer. 
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Amcan 4 - Cynyddu gallu a chapasiti sefydliadol ar yr un pryd â sicrhau gwerth gorau i 

unigolion cofrestredig 

Cyllid 

Cyflwynwyd adroddiad blynyddol a chyfrifon blynyddol CGA i’r Cynulliad Cenedlaethol ar 13 

Gorffennaf 2017. Cawsom farn archwilio ddiamod ac fe’n canmolwyd hefyd gan ein 

harchwilwyr mewnol am ansawdd ein prosesau ariannol a gweithredol. 

Adnoddau dynol a dyletswyddau deddfwriaethol 

Mae gan y Cyngor raglen gadarn ar waith i adolygu a diweddaru ei bolisïau a’i brosesau 

adnoddau dynol, ariannol, a gweithredol ar sail gylchol. Mae polisïau newydd wedi cael eu 

cyflwyno yn unol ag anghenion y sefydliad, a ategwyd gan hyfforddiant staff perthnasol. 

Mae polisïau a gyflwynwyd yn ystod y flwyddyn yn cynnwys polisi iaith Gymraeg, polisi 

camddefnyddio sylweddau, a pholisi iechyd meddwl a llesiant. Datblygwyd polisïau 

ychwanegol ar gam-drin domestig, a gwirfoddoli sy’n mynd trwy’r cam ymgynghori.  

Sicrhaodd y gwaith paratoi sylweddol a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol ein 

bod yn gallu trosglwyddo’n ddidrafferth i’r rhwymedigaethau newydd a amlinellir yn 

Safonau’r Gymraeg. Adolygwyd polisïau a gweithdrefnau, rhoddwyd hyfforddiant i staff a 

chynigiwyd cymorth dwysach i reolwyr llinell i sicrhau y deallir y gofynion ac y cydymffurfir â 

nhw. A ninnau’n gorff cyhoeddus bach, cydnabyddir bod y safonau’n cyflwyno her i ni, yn 

enwedig o ran recriwtio unigolion â sgiliau Cymraeg, ac o ystyried y gystadleuaeth ddwys am 

raddedigion Cymraeg eu hiaith. I liniaru hyn, gwnaed ymdrech barhaus i ddatblygu sgiliau’r 

staff presennol, ac rydym yn meincnodi’n rheolaidd yn erbyn sefydliadau tebyg i sicrhau ein 

bod yn parhau i fod yn gystadleuol.  

Rhoddwyd cyfle i’r holl staff mewnol ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau presennol. Mae 

17 aelod o staff wedi cofrestru ar gwrs Cymraeg ar-lein deg awr, sef ‘Croeso Cymraeg 

Gwaith’, i’w helpu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, ac mae staff eraill wedi dilyn 

sesiynau uwch yn y Gymraeg a gyflwynwyd gan Brifysgol Caerdydd. Darperir sesiynau 

hyfforddi ychwanegol yn barhaus. Trefnwyd cyfres o weithgareddau anffurfiol drwy gydol y 

flwyddyn i ysgogi’r defnydd o Gymraeg achlysurol yn y gweithle ac i ddatblygu ac ehangu 

geirfa Gymraeg, a dderbyniwyd yn dda. Mae adroddiad llawn yn cael ei baratoi ar gyfer 

Comisiynydd y Gymraeg ac fe’i cyhoeddir ar ein gwefan ym mis Medi 2018. 

Adroddir ar gynnydd tuag at ein hamcanion cydraddoldeb blynyddol trwy’r uwch dîm rheoli 

a Phwyllgor Gweithredol y Cyngor. Bodlonwyd yr holl amcanion, gan gynnwys cynnal ein 

harolwg staff blynyddol, hyfforddi aelodau paneli, a chyhoeddi data cydraddoldeb yn ein 

crynodeb ystadegau blynyddol. 
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Cydnabyddwn mai ein staff yw ein prif ased, ac felly canolbwyntiwyd ar sicrhau eu bod yn 

cael cyfleoedd hyfforddi a datblygu i’w galluogi i ffynnu. Mae gennym raglen hyfforddi staff 

gynhwysfawr yn unol ag amcanion sefydliadol. Rhoddwyd mwy o bwyslais ar hyrwyddo 

llesiant staff, a chyflwynwyd sesiynau ar reoli llwyth gwaith, ioga desg, ymwybyddiaeth o 

iechyd meddwl a llesiant, a chamddefnyddio sylweddau yn ystod y flwyddyn. Gwnaed 

gwaith ychwanegol i hyrwyddo llesiant staff, gan gynnwys ymwybyddiaeth o alcohol / 

Ionawr sych, ymwybyddiaeth o ganser, a ‘newidiadau bach’ i geisio hybu maeth da, 

hydradu, cwsg a ffordd egnïol o fyw. 

Rydym wedi ymuno â’r cynllun hyderus ynghylch anabledd, gan gyflawni statws 

‘ymrwymedig’, a llofnodi’r addewid cyflogwr ynglŷn ag ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. 

Ychwanegwyd y cyfleuster ‘Pori’n Uchel’ at ein gwefan i sicrhau ei bod yn hygyrch i bobl â 

nam ar y golwg. 

 

Cyfleusterau 

Rydym wedi buddsoddi mewn system ffôn newydd i wella effeithlonrwydd sefydliadol a 

darparu mwy o gyfleoedd i ddefnyddio cynadledda ffôn. 

Cefnogi aelodau 

Cafodd aelodau’r Cyngor hyfforddiant yng nghyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgor yn ystod y 

flwyddyn, a oedd yn cynnwys sesiynau ar weithwyr ieuenctid, dysgu seiliedig ar waith, 

addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, rheoleiddio proffesiynol, datganiadau ariannol a’r Pasbort 

Dysgu Proffesiynol. Cafwyd diweddariadau ar ddatblygiadau ym maes addysg Llywodraeth 

Cymru gan yr Ysgrifennydd Cabinet.  

Cynhaliwyd hyfforddiant blynyddol ar gyfer aelodau’r panel priodoldeb i ymarfer ym mis 

Mehefin, a recriwtiwyd a hyfforddwyd aelodau panel newydd ar gyfer dysgu seiliedig ar 

waith a gwaith ieuenctid o fis Mai ymlaen. Yn dilyn penodi’r bwrdd achredu addysg 

gychwynnol athrawon cyntaf yng Nghymru, darparwyd rhaglen lawn o hyfforddiant. 

Adolygu gweithgareddau a datblygiadau 

Ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2018, adroddodd y Cyngor warged o 

£1.027,000 (gwarged o £1,771,000 yn 2017-18) a chyfanswm asedau net o £3,570,000 

(£2,543,000 ar 31 Mawrth 2018).   

Materion amgylcheddol a chymunedol 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i leihau ei effaith ar yr amgylchedd gymaint â phosibl. A 

ninnau’n gorff bach, mae’r cyfleoedd yn gyfyngedig, ond mae’r Cyngor yn ceisio lleihau ei 

effaith lle bynnag y bo’n bosibl trwy’r camau canlynol: 
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 Defnyddio papur ac offer swyddfa: Anogir staff i argraffu dogfennau pan fydd 

angen yn unig, ac argraffu ar y ddwy ochr pryd bynnag y bo’n bosibl. Defnyddir 

cetris argraffu ailgylchadwy lle y bo’n ymarferol; ailddefnyddir ffeiliau modrwy a 

ffeiliau eraill fel y bo’n briodol. 

 Teithio: Mae swyddogion yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle y bo’n ymarferol. 

Anogir rhannu ceir fel y bo’n briodol, a phan fydd angen hurio car, dewisir cerbyd 

sy’n cynyddu effeithlonrwydd amgylcheddol i’r eithaf. Mae staff ac aelodau’r 

cyngor yn defnyddio fideo-gynadledda ar gyfer cyfarfodydd lle y bo’n bosibl ac yn 

annog rhanddeiliaid i ddefnyddio’r cyfleuster hwn er mwyn sicrhau gwerth am 

arian a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd gymaint â phosibl. 

 Ynni: A ninnau’n denant mewn adeilad a reolir, mae rhai swyddogaethau’n cael eu 

rheoli’n ganolog. Rheolir gwres trwy thermostat yn y swyddfa, a gweithredir 

mwyafrif y goleuadau yn y swyddfa trwy synhwyrydd symudiadau a byddant yn 

diffodd os na fyddant yn cael eu sbarduno gan symudiadau. Rhoddodd yr Asesiad 

Perfformiad Ynni radd C i’r adeilad (A yw’r mwyaf effeithlon o ran ynni a G yw’r 

lleiaf effeithlon); gosodwyd sticeri / posteri arbed ynni’r Ymddiriedolaeth Garbon 

mewn mannau strategol o amgylch y swyddfa i annog staff i ystyried yr amgylchedd 

trwy ddiffodd eitemau trydanol a goleuadau fel y bo’n briodol. Mae CGA wedi 

cyfrannu at gost amnewid ffenestri yn yr adeilad.  

 Gwaredu gwastraff: mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ailgylchu’r holl wastraff, yn 

amodol ar gyfyngiadau allanol, gan gynnwys gwaredu plastig, papur a gwastraff 

arall ar wahân. Disodlwyd cwpanau plastig tafladwy â rhai gwydr. Ailgylchwyd 

dodrefn swyddfa a amnewidiwyd yn ystod y flwyddyn trwy Track 2000, a rhoddwyd 

offer swyddfa bach i elusennau. 

 Cynyddwyd ymwybyddiaeth y staff o gynaliadwyedd yn rhan o’r gwaith hybu 

iechyd a llesiant rheolaidd. 

 Cyfathrebir ag unigolion cofrestredig a rhanddeiliaid trwy e-bost lle y bo’n bosibl i 

leihau’r angen i argraffu deunydd. 

Ymgynghori â chyflogeion a rhanddeiliaid 

Mae’r Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu â’i holl gyflogeion, a rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf iddynt am ddatblygiadau mewnol ac allanol. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd 

rheolaidd â’r holl staff, cyfarfodydd tîm a bwletinau e-bost ar ddatblygiadau gan yr uwch 

dîm rheoli, fel y bo’r angen. Anogir aelodau’r Cyngor a staff i gyfrannu at y broses cynllunio 

strategol trwy sesiynau gweithdy penodol. Mae hyn yn galluogi’r sefydliad i fanteisio ar 

gyfoeth gwybodaeth ein staff a’u hannog i gyfrannu at ddatblygu cyfeiriad strategol y 

sefydliad. 
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Rydym wedi cymryd camau penodol i annog rhanddeiliaid i gyfrannu at ddatblygu ein 

strategaeth gorfforaethol. Gwnaethom ymgynghori ar ein cynllun strategol a rhoi cyfle i 

unigolion cofrestredig fynegi eu barn ynglŷn â pha fath o wasanaethau y gallem eu datblygu 

i’w cynorthwyo wrth symud ymlaen. Denodd hyn nifer galonogol o ymatebwyr a bydd yn sail 

i ffurfio ein gwaith yn y dyfodol. 

Mae’r Cyngor yn ymgynghori â staff trwy fforymau cyflogeion, yn ymdrin â meysydd 

Personél (gan gynnwys ymgynghori ar ddatblygu polisïau Adnoddau Dynol). 

Polisi Cyflogaeth 

Mae’r Cyngor yn defnyddio dull cyfle cyfartal ar gyfer recriwtio, datblygu a dyrchafu staff. 

Adolygwyd prosesau recriwtio i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg. 

 
 
 

Hayden Llewellyn 

Prif Weithredwr 

3 Gorffennaf 2018 
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Adroddiad y Cyfarwyddwyr 

Y Cyngor 

Mae gan y Cyngor 14 o aelodau, yn cynnwys:  

o saith aelod a benodwyd gan Weinidogion Cymru o bobl a enwebwyd gan sefydliadau a 

nodir yn Atodlen 2 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 

2014; a  

o saith aelod a benodwyd yn uniongyrchol gan Weinidogion Cymru. 

Yr aelodau ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018 oedd: 

Angela Jardine, Cadeirydd Clare Jones (o 13 Tachwedd 2017)  

Paul Croke Mark Isherwood (tan 15 Mai 2017) 

Isobel Davies Helen O’Sullivan 

Roberto De Benedictis  Kevin Pascoe 

Joanne Gauden Hugh Pattrick 

John Griffiths Jane Setchfield 

James Harris Robert Townsend 

 Berni Tyler 

Yn ogystal â’r rhain, mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn cynnwys un aelod lleyg, sef 

Andrew Bellamy. 

Uwch swyddogion 

Yr uwch swyddogion ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018 oedd: 

Prif Weithredwr  Hayden Llewellyn  

Dirprwy Brif Weithredwr  

(Cymwysterau Athrawon, Cofrestru a Phriodoldeb i Ymarfer)  

Elizabeth Brimble  

 

Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Adnoddau Dynol a 

Gwasanaethau Corfforaethol)  

Julia Evans  

Mae’r Cyngor yn cynnal Cofrestr o Fuddiannau Aelodau - sydd ar gael ar wefan CGA - sy’n 

rhoi manylion unrhyw fuddiannau sy’n berthnasol i’w gwaith fel aelod o’r Cyngor, neu a allai 

fod yn berthnasol i hynny.  Mae’n ofynnol i uwch swyddogion beidio â dal unrhyw swydd y 

cânt gydnabyddiaeth ariannol am ei chyflawni a fyddai’n gwrthdaro â’u dyletswyddau ar 

gyfer y Cyngor, ac adroddir am unrhyw swyddi di-dâl eraill hefyd.  Datgelir manylion 

trafodiadau â phartïon perthnasol, gan gynnwys aelodau’r Cyngor ac uwch swyddogion, yn 

Nodyn 17 i’r Cyfrifon.  
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Datganiad o Gyfrifoldebau’r Cyngor a’r Prif Weithredwr 

O dan Baragraff 21 o Atodlen 1 Deddf Addysg (Cymru) 2014, mae’n ofynnol i’r Cyngor 

baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol, ar y ffurf a’r sail a nodir yn y 

Cyfarwyddyd Cyfrifon.  Caiff y cyfrifon eu paratoi ar sail croniadau ac mae’n rhaid iddynt roi 

darlun cywir a theg o gyflwr materion y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn a’i incwm a’i wariant 

a’i lifau arian parod ar gyfer y flwyddyn ariannol.  

 

Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol i’r Cyngor gydymffurfio â gofynion Llawlyfr 

Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, ac yn benodol i: 

 Ddilyn y Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys y 

gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol, a defnyddio polisïau cyfrifyddu addas yn 

gyson; 

 Gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon ar sail resymol; 

 Datgan a yw’r safonau cyfrifyddu perthnasol fel y’u nodir yn Llawlyfr Adroddiadau 

Ariannol y Llywodraeth wedi’u dilyn, a datgelu ac esbonio unrhyw wyriad o bwys yn y 

datganiadau ariannol; a 

 Pharatoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol. 

Mae cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr, gan gynnwys y cyfrifoldeb dros briodoldeb a 

rheoleidd-dra’r cyllid cyhoeddus y mae’r Prif Weithredwr yn atebol amdano, cadw 

cofnodion priodol a diogelu asedau’r Cyngor, wedi’u nodi yn “Rheoli Arian Cyhoeddus” a 

gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Fel Prif Weithredwr, rwy'n cadarnhau: 

o cyn belled ag y gwn, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw 

archwilwyr y Cyngor yn ymwybodol ohoni; 

 

o Rwyf wedi cymryd yr holl gamau y dylem fod wedi'u cymryd i wneud fy hun yn 

ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i gadarnhau bod 

archwilwyr y Cyngor yn ymwybodol o'r wybodaeth honno; ac 

 

o mae'r Adroddiad Blynyddol hwn a'r Cyfrifon yn gyffredinol yn deg, yn gytbwys ac yn 

ddealladwy ac rwy'n cymryd cyfrifoldeb personol am yr Adroddiad Blynyddol a'r 

Cyfrifon hwn a'r barnau sydd eu hangen i benderfynu ei bod yn deg, yn gytbwys ac 

yn ddealladwy. 
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Datganiad Llywodraethu Blynyddol  

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gyflawni safonau uchel o lywodraethu wrth gyflawni ei 

amcanion corfforaethol, gan gynnwys rheoli ei adnoddau yn briodol.  Mae’r datganiad hwn 

yn disgrifio’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y Cyngor yn 2017-18 a fframwaith risg a 

rheoli’r Cyngor, gan gloi gydag asesiad o’u heffeithiolrwydd yn ystod y flwyddyn. 

Swyddogaeth Cyngor y Gweithlu Addysg  

Prif nodau’r Cyngor yw cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu, cynnal a 

gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon ac eraill sy’n cefnogi dysgu ac 

addysgu yng Nghymru, a diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ffydd a 

hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg. 

Fframwaith Llywodraethu 

Mae’r fframwaith llywodraethu yn cynnwys y systemau a’r prosesau a ddefnyddir i gyflawni 

ei weithgareddau, ac mae’n seiliedig ar genhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd y Cyngor. 

Mae’n galluogi’r Cyngor i fonitro a rheoli ei weithrediadau.  

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn gorff corfforaethol, a sefydlwyd gan Ddeddf Addysg 

(Cymru) 2014 a Rheoliadau amrywiol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Rheoliadau Cyngor y 

Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015.  Mae’r Cyngor yn cynnwys 14 o 

aelodau, gan gynnwys saith aelod a benodir yn uniongyrchol trwy system benodiadau 

cyhoeddus Llywodraeth Cymru a saith o aelodau a benodir yn dilyn enwebiadau gan 

amrywiaeth o gyfranddeiliaid.  Mae’n ofynnol i Aelodau gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad a’r 

Arferion Gorau ar gyfer Aelodau.  

Mae aelodau yn perthyn i dri o bwyllgorau Sefydlog y Cyngor: y Pwyllgor Gweithredol, y 

Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio, a’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu.  Bydd y Cyngor yn 

cyfarfod dair gwaith y flwyddyn, ac fel arfer bydd pob pwyllgor hefyd yn cyfarfod dair gwaith 

y flwyddyn, ac adroddir busnes y pwyllgor i gyfarfod nesaf y Cyngor.  Yn ogystal, mae’r 

Cyngor wedi sefydlu Pwyllgor Adolygu Perfformiad, yn cynnwys y Cadeirydd a dau aelod 

arall, sy’n cytuno ar yr asesiad o berfformiad, yn cadarnhau dyfarnu unrhyw ychwanegiadau 

ac yn gosod yr amcanion ar gyfer y flwyddyn nesaf.   

Caiff y fframwaith llywodraethu ei ffurfioli drwy Orchmynion Sefydlog y Cyngor, sy’n nodi 

sut y mae’r Cyngor a’r Pwyllgorau yn gweithredu.  I gefnogi hynny, ceir cyfres o bolisïau a 

gweithdrefnau sy’n nodi sut y mae’r Cyngor yn gweithredu a’r broses ar gyfer cyflawni 

amcanion corfforaethol.  Y rhain sy’n ffurfio system reoli fewnol y Cyngor. 
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Y Cadeirydd sy’n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol effeithiol ar faterion fel 

ffurfio strategaeth y Cyngor ar gyfer cyflawni ei ddyletswyddau statudol; annog safonau 

uchel o briodoldeb, a hybu defnydd effeithlon ac effeithiol o staff ac adnoddau eraill ym 

mhob rhan o’r Cyngor; a sicrhau bod y Cyngor, wrth wneud penderfyniadau, yn rhoi 

ystyriaeth briodol i gyfrifoldebau statudol y Cyngor.   

Mae swyddogaethau’r aelodau yn strategol ac maent yn cynnwys canolbwyntio ar 

strategaeth gorfforaethol, amcanion a thargedau strategol allweddol, cymeradwyo 

dogfennau polisi o bwys a phenderfyniadau o bwys sy’n cynnwys defnyddio adnoddau 

ariannol ac adnoddau eraill.  O dan y Gorchmynion Sefydlog, caiff y Cyngor ddirprwyo 

cyfrifoldebau am faterion penodol i bwyllgorau’r Cyngor, y Cadeirydd neu’r Prif Weithredwr.  

Mae gan aelodau a swyddogion y Cyngor gyfrifoldebau sy’n ategu ei gilydd o ran ffurfio a 

gweithredu polisïau’r Cyngor. 

Mae’r cyfrifoldeb am reolaeth bob dydd wedi’i ddirprwyo i’r Prif Weithredwr a’i uwch staff, 

o fewn fframwaith rheoli strategol clir gan yr aelodau. Y Prif Weithredwr sydd â’r 

cyfrifoldeb, o dan y Cyngor, am brosesau trefnu, rheoli a staffio cyffredinol y Cyngor, gan 

gynnwys ymddygiad a disgyblaeth y staff; sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio a’r holl 

ddeddfwriaeth berthnasol; ac am fonitro cydymffurfiaeth â rheoliadau a pholisïau mewnol y 

Cyngor.  Y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am lywodraethu corfforaethol priodol y Cyngor, 

rheoli ei swyddogion gweithredol yn effeithiol, rheoli ariannol a chyfathrebu â rhanddeiliaid. 

Rhoddir trefniadau dirprwyo sefydledig ar waith yn absenoldeb y Prif Weithredwr. 

Cefnogir y Prif Weithredwr gan ei Uwch Dîm Rheoli (UDRh) gan gynnwys dau Ddirprwy Brif 

Weithredwr (Uwch Swyddogion, a restrir yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr), a’r Rheolwr Polisi, 

Cynllunio a Chyfathrebu.  Mae’r UDRh yn cyfarfod yn fisol.  Ei gylch gwaith yw cynghori’r Prif 

Weithredwr ar gynnydd o’i gymharu â’i brif weithgareddau, cadarnhau dyraniad adnoddau, 

monitro a rheoli cyfrifon rheoli yn seiliedig ar gyllidebau y cytunwyd arnynt, adolygu a 

diwygio’r Gofrestr Risg, ac adolygu a chymeradwyo polisïau newydd a diwygiedig sy’n 

effeithio ar bob agwedd ar weithrediadau’r Cyngor.   

Yn 2017-18, ymrwymodd y Cyngor i bedwar amcan corfforaethol, sef:  

 Er budd y cyhoedd, cynnal safonau proffesiynol unigolion cofrestredig a sicrhau eu 

priodoldeb i ymarfer; 

 Hybu proffesiynoldeb a dysgu proffesiynol yn y gweithlu addysg; 

 Gweithio fel partner strategol ym maes addysg i helpu i wella polisi addysg a’i weithredu 

yng Nghymru; a  

 Cynyddu gallu a chapasiti sefydliadol ar yr un pryd â sicrhau gwerth gorau i unigolion 

cofrestredig.  
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Dehonglir amcanion yn weithgareddau drwy’r Cynllun Strategol tair blynedd a’r Cynllun 

Gweithredol blynyddol.  Goruchwylir perfformiad gweithredol ac ariannol gan y Pwyllgor 

Gweithredol drwy Adolygiadau Chwarterol, sy’n adrodd ar gyflawniadau o’u cymharu ag 

amcanion ar gyfer y cyfnod adrodd.  Cyflawnir atebolrwydd ariannol drwy’r prosesau pennu 

cyllideb flynyddol - yn seiliedig ar gynlluniau sydd wedi eu cymeradwyo - a chynhyrchir 

cyfrifon rheoli misol, y mae’r Uwch Dîm Rheoli yn craffu arnynt.  Pennir fformat y cyfrifon 

blynyddol gan y Cyfarwyddyd Cyfrifon, a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru ac sy’n seiliedig ar 

Lawlyfr Adroddiadau Ariannol y Trysorlys.  Mae hyn yn sicrhau eglurder ynghylch datgelu 

perfformiad ariannol.  Yna, caiff y Cyfrifon hyn - a’r systemau ariannol ategol - eu 

harchwilio’n allanol, i gadarnhau eu bod yn gywir a’u bod yn cydymffurfio â gofynion 

datgelu, a rheoleidd-dra trafodiadau ariannol. 

Fframwaith risg a rheoli 

Mae’r fframwaith risg a rheoli yn seiliedig ar y Polisi Rheoli Risg sy’n ffurfio haen allweddol o 

drefniadau rheoli mewnol a llywodraethu corfforaethol y Cyngor.  Mae’r polisi’n cydnabod 

nad yw’n bosibl dileu pob risg ond drwy’r Gofrestr Risg, mae’n cofnodi’r prosesau a 

ddefnyddir i leihau risg i lefel dderbyniol.  Mae hefyd yn nodi bod yr holl staff yn chwarae 

rhan mewn nodi risgiau posibl newydd, er mai’r UDRh sy’n gyfrifol am reoli’r risgiau.   

Mae’r Gofrestr Risg yn rhoi manylion yr holl fygythiadau allweddol i gyflawni’r amcanion 

corfforaethol, y cytunwyd arnynt yn y Cynllun Strategol a’r Cynllun Gweithredu.  Rhoddir 

sgôr i bob risg allweddol yn seiliedig ar ei heffaith bosibl ar fusnes y Cyngor a’r tebygolrwydd 

y bydd yn digwydd.  Mae’r strategaeth reoli yn cynnwys derbyn, osgoi, lleihau neu 

drosglwyddo risgiau mewn ymateb i hynny.  Mae camau penodol sy’n ofynnol yn cael eu 

hamlygu, eu dyrannu i uwch reolwr a’u gweithredu yn unol â therfynau amser penodol.  

Mae’r Gofrestr Risg yn cynnwys gwerthusiad o lefel y “risg weddilliol” ar ôl gweithredu’r dull 

rheoli.  Caiff risgiau agoriadol a gweddilliol eu cynrychioli drwy ddefnyddio system rybuddio 

goleuadau traffig, ac mae iddynt liw sy’n unol â hynny (Coch/ Melyn / Gwyrdd).  Ystyriwyd yr 

holl risgiau ar adeg yr adolygiad chwarterol. 

Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd y Gofrestr Risg yn cynnwys y prif risgiau canlynol: 

 Methu â chofrestru a rheoleiddio unigolion cofrestredig yn unol â deddfwriaeth 

Llywodraeth Cymru, ar ôl cofrestru’r grwpiau newydd olaf; 

 Bod gweithgareddau gweithredol yn golygu bod gwariant y Cyngor yn fwy na’r incwm o 

ffioedd cofrestru; a 

 Niwed i enw da yn sgil penderfyniad amhriodol gan Bwyllgor Priodoldeb i Ymarfer, neu 

pe byddai apêl i’r Uchel Lys. 

Lliniarwyd yr holl risgiau i ryw raddau gan y dulliau rheoli a nodwyd.  
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Caiff y Gofrestr Risg ei hadolygu bob chwarter gan uwch swyddogion, ac mewn cyfarfodydd 

o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu, sydd â chylch gwaith i oruchwylio polisi Rheoli Risg y 

Cyngor.  Adroddir ar y cynnydd a nodir risgiau a dulliau rheoli newydd yn ystod yr adolygiad 

rheolaidd gan yr Uwch Dîm Rheoli. Bydd y Cyngor yn gweld ac yn ystyried y Gofrestr Risg 

unwaith y flwyddyn hefyd, pan fydd aelodau’n cadarnhau bod yr asesiad cyffredinol yn 

gyson ag agwedd gyffredinol y Cyngor tuag at risg.  Ystyrir bod y Cyngor yn wrth-risg ar hyn 

o bryd. 

   

Caiff risgiau ariannol eu rheoli gan Lawlyfr Ariannol manwl sy’n nodi’r gweithdrefnau 

ariannol ac yn pennu cyfrifoldebau a lefelau dirprwyo.  Mae cydymffurfio â’r llawlyfr hwn yn 

hyrwyddo safonau uchel o lywodraethu da. 

Mae’r Cyngor yn benderfynol o sicrhau na chaiff twyll ei dderbyn na’i oddef. Mae nifer o 

gamau ar waith i sicrhau bod twyll yn cael ei atal, gan gynnwys gwahanu’r swyddogaethau a 

nodir yn y Llawlyfr Ariannol, cysoni a monitro ariannol rheolaidd, Cod Ymddygiad Staff sy’n 

disgrifio’r safonau a ddisgwylir gan swyddogion CGA, systemau rheoli llinell clir a Pholisi 

Chwythu’r Chwiban. Ni fu unrhyw achosion o chwythu’r chwiban yn ystod y flwyddyn, ac ni 

fu unrhyw honiadau o gamymddwyn fel arall.   

Mae’r system reoli fewnol wedi’i chynllunio i reoli risg i lefel resymol – yn hytrach nag i 

ddileu’r risg o fethu – â chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; felly, dim ond sicrwydd 

rhesymol o effeithiolrwydd y gall ei ddarparu, nid sicrwydd llwyr. Mae’r system reoli fewnol 

yn seiliedig ar broses barhaus sydd wedi ei chynllunio i nodi a blaenoriaethu’r risgiau i 

gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor, i werthuso’r tebygolrwydd o wireddu’r 

risgiau hynny, a’r effaith pe byddent yn cael eu gwireddu, ac i’w rheoli yn effeithiol, yn 

effeithlon ac yn ddarbodus.  Mae’r system reoli fewnol wedi bod ar waith yn y Cyngor yn 

ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r 

adroddiad a’r cyfrifon blynyddol, ac mae’n cydymffurfio â chanllawiau’r Trysorlys.   

Mae Cynllun Parhad Busnes ac Adfer yn sgil Trychineb y Cyngor yn ymdrin â’r risgiau 

allweddol i’r Cyngor pe byddai bygythiad i barhad y busnes o ran adeiladau neu systemau 

gwybodaeth. Mae hyn yn cynnwys cynnal profion blynyddol ar y cynllun, ac roedd senario 

eleni wedi’i seilio ar aflonyddu gweinyddol sylweddol o ganlyniad i brinder staff a chynnydd 

annisgwyl yn y llwyth gwaith, tân yn ystafell y gweinydd, ymosodiad hacio posibl a chwynion 

am wasanaethau Cymraeg y Cyngor.  Ailadroddir prawf senario bob blwyddyn. 

Mae’r Cyngor yn sefydliad sydd â llawer iawn o ddata ar y gweithlu addysg yng Nghymru.  

Caiff y data ei gynnwys yng nghronfeydd data y Cyngor ond caiff ei rannu ag unigolion 

cofrestredig unigol, a chaiff gwybodaeth benodol ei rhannu â chyflogwyr neu ddarpar 

gyflogwyr o bryd i’w gilydd.  Cedwir data mewnol arall yn ddiogel hefyd. Ni fu unrhyw 

achosion o golli data personol yn ystod y flwyddyn, fel y cadarnhawyd mewn cyfarfodydd 

misol o’r Uwch Dîm Rheoli. 
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Caiff diogelwch gwybodaeth ei ategu drwy gadw data’r Cyngor bob nos ar wasanaeth cadw 

data wrth gefn mewn cwmwl.  Mae cynlluniau’n cael eu datblygu ar hyn o bryd i symud i 

drefniant cadw data wrth gefn mewn cwmwl oddi ar y safle. 

 

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi dogfen Safonau Gwasanaeth sydd â system ac amserlen ar 

gyfer ymdrin â chwynion.  Ni chafwyd unrhyw gwynion drwy’r broses hon yn ystod y 

flwyddyn. 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i ddefnyddio adnoddau dynol i hybu llywodraethu 

corfforaethol cryf.  Mae wedi ymrwymo i ddatblygu pobl gymwys sydd wedi derbyn llawer o 

hyfforddiant i gyflawni swyddogaethau amrywiol y Cyngor a swyddogion gweithredol.  Yn 

ystod y flwyddyn, parhawyd â rhaglen hyfforddi’r holl staff – sy’n ymdrin â phynciau 

penodol a chyffredinol – ac mae’n ofynnol i’r holl staff dderbyn yr hyfforddiant.  Mae hyn yn 

ychwanegol at ddarpariaeth hyfforddiant a nodwyd ar gyfer unigolion, gan gynnwys 

cymorth i astudio tuag at gymwysterau proffesiynol perthnasol. 

Yn ystod y flwyddyn, darparwyd cyfres o sesiynau briffio ar gyfer yr aelodau, gan gynnwys, 

er enghraifft, gwaith ieuenctid, dysgu seiliedig ar waith, PCET, rheoleiddio proffesiynol, 

datganiadau ariannol a gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru – rheoleiddiwr arall. Rhoddodd 

Ysgrifennydd y Cabinet anerchiad i’r aelodau ar ddatblygiadau Llywodraeth Cymru ym maes 

addysg hefyd.  

Mae gan y Cyngor ei raglen Adolygu Perfformiad a Datblygiad blynyddol ei hun, sy’n asesu 

perfformiad swyddogion yn ystod y flwyddyn flaenorol ac yn nodi amcanion penodol ac 

anghenion hyfforddi ar gyfer y flwyddyn ddilynol.   

Mae’n rhaid i’r holl swyddogion gydymffurfio â Chod Ymddygiad Swyddogion y Cyngor.  Mae 

gan y Cyngor amrywiaeth o bolisïau adnoddau dynol i sicrhau bod lefelau cymorth a 

disgwyliadau cyson ar waith.  Mae Polisi Chwythu’r Chwiban ac aelodau penodedig o’r 

Cyngor ar gael i’r staff pe byddai angen yn codi. Ni chodwyd unrhyw faterion yn ystod 2017-

18. 

Adolygu effeithiolrwydd y Cyngor 

Nodir presenoldeb aelodau mewn cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod 2017-18 yn y tabl 

canlynol:  
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Aelod 

Presenoldeb 

yn y Cyngor 

(mae’r 

cyfanswm 

posibl mewn 

cromfachau) 

Presenoldeb mewn Pwyllgorau Sefydlog  

(mae’r cyfanswm posibl mewn 

cromfachau) 

  Gweithredol  Cofrestru a 

Rheoleiddio 

Archwilio a 

Chraffu  

Angela Jardine 4 (4) 3 (3)   

Paul Croke 1 (4) 3 (3)   

Isobel Davies 3 (4) 3 (3)   

Roberto De Benedictis*  2 (4)   2 (3) 

Joanne Gauden 1 (4)  2 (3)  

John Griffiths 3 (4)   1 (3) 

James Harris 4 (4)   2 (3) 

Mark Isherwood  

(hyd at 15 Mai 2017)  

1 (1)    

Clare Jones  

(o 13 Tachwedd 2017) 

1 (1)   1 (1) 

Helen O’Sullivan 3 (4)  3 (3)  

Kevin Pascoe 3 (4) 2 (3)   

Hugh Pattrick 3 (4)  2 (3)  

Jane Setchfield 4 (4)  3 (3)  

Robert Townsend 3 (4) 2 (3)   

Berni Tyler 4 (4)  2 (3)  

 

*Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu 

Mae’r aelodau yn cymryd rhan mewn Proses Adolygu Aelodau flynyddol – sy’n cynnwys 

hunanasesiad blynyddol o berfformiad gan yr aelodau eu hunain, a hefyd asesiad o 
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berfformiad yr holl aelodau gan y Cadeirydd.  Mae hyn wedi ei gwblhau’n ddiweddar ar 

gyfer y flwyddyn 2017-18, ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus iawn. 

Caiff cyflawniadau o’u cymharu ag amcanion gweithredol eu hadrodd a’u hadolygu’n 

rheolaidd trwy gydol y flwyddyn drwy Adolygiadau Chwarterol.  Mae’r adolygiadau hyn yn 

nodi cyflawniad o ran canlyniadau tymor byr, ac yn amlygu unrhyw gamau gweithredu sy’n 

weddill.  Ystyrir y ddogfen gan y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli a chaiff ei goruchwylio 

gan y Pwyllgor Gweithredol.  Ceir crynodeb o gyflawniad amcanion y Cyngor yn ystod 2017-

18 yng Nghrynodeb Gweithredol yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol. 

Yn ogystal â hyn, o ran gweithgareddau a ariennir yn gyhoeddus, cynhelir cyfarfodydd 

rheolaidd â swyddogion Llywodraeth Cymru i fonitro cyflawniad yr amcanion gweithredu 

penodol hynny.  Cyflawnwyd yr holl dargedau gweithredu. 

Pwyllgor Archwilio a Chraffu 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn chwarae rhan bwysig yn y strwythur llywodraethu 

corfforaethol, a thrwy ei adolygiadau, mae’n cynghori’r Prif Weithredwr ar effeithiolrwydd 

polisïau, systemau a gweithdrefnau.  Mae ei Gylch Gwaith wedi’i gynnwys yng 

Ngorchmynion Sefydlog y Cyngor. 

Yn ystod y flwyddyn, mae wedi cael ac adolygu amryw adroddiadau gan archwilwyr mewnol 

ac allanol, wedi cwblhau asesiad o berfformiad archwilwyr mewnol ac allanol, wedi 

cymeradwyo’r Llawlyfr Ariannol diwygiedig ac wedi adolygu’r Gofrestr Risg ym mhob 

cyfarfod.  Mae’r pwyllgor hefyd wedi cael adroddiad blynyddol ar gydymffurfio â’r Ddeddf 

Rhyddid Gwybodaeth a’r Ddeddf Diogelu Data, yn ogystal â chynnydd tuag at gydymffurfio 

â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.  Mae datblygiadau yn ystod y flwyddyn wedi cynnwys 

cais am adolygiad blynyddol o’r gwasanaeth TG, gan gynnwys ymdrin ag unrhyw fygythiadau 

diogelwch posibl, a bydd yr adroddiad cyntaf yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor yn ei gyfarfod 

ym mis Mehefin 2018.   

Mae holl weithgareddau’r pwyllgor wedi cefnogi asesiad cadarnhaol o drefniadau 

llywodraethu’r Cyngor. 

Archwilio mewnol 

Mae Deloitte LLP yn gweithredu fel archwilwyr mewnol.  O fewn cynllun tair blynedd 

cyffredinol sy’n sicrhau bod pob maes yn cael sylw yn ei dro, cytunir ar raglen waith 

flynyddol cyn y flwyddyn ariannol.  Wrth i adolygiadau gael eu cynnal yn ystod y flwyddyn, 

cyflwynir adroddiadau i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu.  Yna, caiff canlyniadau’r flwyddyn eu 

crynhoi mewn Adroddiad Blynyddol.  

Lluniwyd cyfanswm o bedwar adroddiad yn ystod 2017-18, gan gynnwys trefniadau Pensiwn 

y Gwasanaeth Sifil; dulliau rheoli cyffredinol TG ac adolygiadau llywodraethu corfforaethol a 
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rheoli risg; y broses gofrestru; a’r systemau ariannol gan gynnwys rheoli’r gyllideb, prynu a 

thalu, a’r gyflogres.  Mae’r tabl canlynol yn crynhoi lefel y sicrwydd, ac argymhellion o bob 

adolygiad: 

 

Maes Sicrwydd Argymhellion: Blaenoriaeth 

  Uchel Canolig Isel 

Trefniadau Pensiwn y 

Gwasanaeth Sifil 

 

Sylweddol 

 

- 

 

- 

 

- 

Llywodraethu 

corfforaethol/ Rheoli 

risg 

 

Sylweddol 

 

- 

 

- 

 

- 

Tystysgrifau Sefydlu a 

Statws Athro 

Cymwysedig 

 

Sylweddol 

 

- 

 

- 

 

- 

Cyllid: 

Cyfriflyfr cyffredinol 

Bancio a rheoli arian 

parod 

 

Sylweddol  

Sylweddol 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Daeth yr Adroddiad Blynyddol i’r casgliad “…fod gan y Cyngor system gadarn o reoli mewnol 

yn y bôn, a ddylai roi sicrwydd sylweddol ynghylch cyflawni amcanion Cyngor y Gweithlu 

Addysg”.   

Archwilio allanol 

Mae asesu effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu hefyd ymhlyg yng nghanfyddiadau ac 

adroddiadau’r archwiliad ariannol.  Archwilydd Cyffredinol Cymru yw archwilydd allanol 

statudol Cyngor y Gweithlu Addysg, a benodwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014.  

Cwblhawyd yr archwiliad o Gyfrifon Blynyddol 2016-17 ar ei ran gan Swyddfa Archwilio 

Cymru. 

Roedd sylwadau'r archwiliad o Gyfrifon Blynyddol 2016-17 yn gadarnhaol - a chyflwynodd 

Archwilydd Cyffredinol Cymru farn archwilio ddiamod yn cadarnhau nad oedd unrhyw 
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faterion o bwys wedi codi o ganlyniad i brofion yr archwiliad, a nodwyd nad oedd yr 

archwilwyr wedi dod o hyd i unrhyw achosion o bwys lle na ddefnyddiwyd a chyfrifwyd 

adnoddau yn briodol.   

Materion llywodraethu o bwys 

Nid yw’r Cyngor wedi nodi unrhyw faterion llywodraethu o bwys yn ystod y flwyddyn.  Ni 

nodwyd ychwaith unrhyw feysydd sy’n peri pryder y mae angen eu cryfhau neu eu gwella. 

Bu fy mhwyslais gweithredu ar:  

(a) gofrestru’r grwpiau gweithlu newydd olaf (ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, 

gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid), fel sy’n ofynnol dan 

ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru; 

 

(b) rheoleiddio pob un o’r saith grŵp o unigolion cofrestredig a amlinellir yn y 

ddeddfwriaeth; 

 

(c) cyflwyno’r swyddogaeth achredu newydd ar gyfer addysg gychwynnol athrawon, gan 

sicrhau bod trefniadau llywodraethu cryf ar waith; 

(ch) sicrhau bod CGA yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygu polisi yng Nghymru; a 

(d) chyfathrebu a lledaenu gwaith CGA i unigolion cofrestredig, darpar unigolion 

cofrestredig a rhanddeiliaid. 

Ni fu unrhyw golledion na thaliadau arbennig yn ystod y flwyddyn. 
 
Ni chafodd y swyddogion unrhyw gwynion ychwaith, ac ni fu unrhyw atgyfeiriadau i’r 
Comisiynydd Gwybodaeth o ran y gweithgareddau yn ystod y flwyddyn. 
 

Datganiad gan y Prif Weithredwr 
I grynhoi, rwy’n fodlon bod fframwaith llywodraethu’r Cyngor yn ystod y flwyddyn wedi bod 

yn effeithiol, gan roi sicrwydd ei fod wedi stiwardio adnoddau’n briodol wrth gyflawni ei 

amcanion.   

 

 

Hayden Llewellyn 

Prif Weithredwr 

3 Gorffennaf 2018 
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Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol a Staff 

 

 

 

 

Y polisi cydnabyddiaeth ariannol       37 

 

 

 

Cydnabyddiaeth ariannol yr aelodau      38 

 

 

 

Cydnabyddiaeth ariannol uwch staff      39 

 

 

 

Adroddiad staff         45 
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Y polisi cydnabyddiaeth ariannol 

Mae’r Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol a Staff yn nodi manylion yr arferion 

cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer aelodau a staff y Cyngor: 

Contractau gwasanaeth 

Penodir staff yn unol â pholisi Recriwtio a Dethol y Cyngor, sy’n mynnu bod penodiadau’n 

cael eu gwneud ar sail teilyngdod drwy gystadleuaeth deg ac agored, ond mae hefyd yn 

cynnwys yr amgylchiadau pan fo’n bosibl penodi mewn modd arall. 

Mae penodiadau’r uwch staff a nodir yn yr adroddiad hwn yn rhai penagored.  Pe byddai’r 

swydd yn cael ei dirwyn i ben yn gynnar, ac eithrio o ganlyniad i gamymddwyn, byddai’r 

unigolyn yn cael ei ddigolledu fel y nodir yng Nghynllun Digolledu y Gwasanaeth Sifil.  

Ac eithrio’r Prif Weithredwr, mae cyflogau’r holl staff wedi’u seilio ar raddfeydd cyflog 

Llywodraeth Cymru.  Mae cydnabyddiaeth ariannol y Prif Weithredwr wedi’i seilio ar raddfa 

gynyddrannol, a chaiff unrhyw gynnydd ei gymeradwyo gan y Cadeirydd a’i gadarnhau gan y 

Pwyllgor Adolygu Perfformiad.  Nid yw unrhyw daliadau bonws yn daladwy. 
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Cydnabyddiaeth ariannol yr aelodau* 

Y Cadeirydd yw’r unig aelod o’r Cyngor y ceir rhoi cydnabyddiaeth ariannol iddo; nid oes gan 

ddeiliad y swydd yr hawl i fod yn aelod o gynllun pensiwn y Cyngor.   

Yn ystod y flwyddyn, parhaodd Angela Jardine fel Cadeirydd y Cyngor ar ôl cael ei hailethol i 

wasanaethu am y cyfnod hyd at fis Mawrth 2019.  Gan ei bod yn athrawes weithredol, caiff 

y swydd hon ei thrin fel secondiad ac ad-delir cyfran o’i chyflog i’w chyflogwr.  Ni chafodd 

Mrs Jardine unrhyw gydnabyddiaeth ariannol uniongyrchol nac unrhyw fuddiannau 

cyfatebol.  Amcangyfrifir mai dau ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd yw ymrwymiad y 

Cadeirydd. 

Telir treuliau holl aelodau eraill y Cyngor, gan gynnwys ad-dalu’r costau a ysgwyddwyd wrth 

deithio i gyfarfodydd a thalu costau staff cyflenwi neu’r costau cyfatebol i’w cyflogwyr, fel 

sy’n briodol.  Adroddir y gwariant hwn fel costau Aelodau yn Nodyn 2 (Costau uniongyrchol 

y rhaglen). 

 2017-18  

£000’s 

2016-17  

£000’s 

 

Ad-dalu costau i’r cyflogwr – Cadeirydd:  

Angela Jardine  

 

20 

 

19 

*Mae'r wybodaeth hon yn ddarostyngedig i archwilio. 
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Cydnabyddiaeth ariannol uwch staff* 

Roedd cyflog, hawliau pensiwn a gwerth unrhyw fuddion cyfatebol trethadwy swyddogion 

uchaf y Cyngor fel a ganlyn: 

Un ffigur cyfanswm y gydnabyddiaeth ariannol* 

 
Cyflog          

(£’000) 

Taliadau 

bonws (£’000) 

Buddion 

pensiwn 

(£’000)1 

Cyfanswm           

(£’000) 

 2017-

18 

2016-

17 

2017-

18 

2016-

17 

2017-

18 

2016-

17 

2017-

18 

2016-

17 

 

Hayden Llewellyn (G) 

Prif Weithredwr  

 

90-95 

 

85-90 

 

- 

 

- 

 

58 

 

54 

 

150-

155 

 

140-

145 

 

Julia Evans (B) 

Dirprwy Brif Weithredwr  

(Cyllid, Adnoddau Dynol a 

Gwasanaethau Corfforaethol)  

 

 

70-75 

 

65-70 

 

- 

 

- 

 

10 

 

8 

 

80-85 

 

75-80 

 

Elizabeth Brimble (B) 

Dirprwy Brif Weithredwr  

(Cymwysterau Athrawon, 

Cofrestru a Safonau Proffesiynol)  

 

65-70 

 

60-65 

 

- 

 

- 

 

31 

 

33 

 

95-100 

 

95-100 

 

Cyflog 

Mae ‘cyflog’ yn cynnwys cyflog gros; goramser; hawliau neilltuedig i bwysoliad Llundain neu 

lwfansau Llundain; lwfansau recriwtio a chadw; lwfansau swyddfa breifat ac unrhyw lwfans 

arall i’r graddau y mae’n destun trethi’r DU.  Mae’r adroddiad hwn wedi’i seilio ar daliadau a 

wnaed gan y Cyngor ac a gofnodir felly yn y cyfrifon hyn. 

Nid oes bonws o unrhyw fath yn daladwy gan y Cyngor.  

                                                
1 Cyfrifir gwerth buddion pensiwn a gronnwyd yn ystod y flwyddyn fel (y cynnydd gwirioneddol yn y pensiwn wedi’i luosi ag 20) a (y 
cynnydd gwirioneddol mewn unrhyw gyfandaliad) gan dynnu (y cyfraniadau a wnaethpwyd gan yr unigolyn).  Nid yw’r cynnydd 
gwirioneddol yn cynnwys cynnydd o ganlyniad i chwyddiant nac unrhyw gynnydd neu ostyngiad o ganlyniad i drosglwyddo hawliau 
pensiwn. 
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*Mae'r wybodaeth hon yn ddarostyngedig i archwilio. 

 

Cymarebau cyflog* 

Mae’n ofynnol i gyrff sy’n adrodd ddatgelu’r berthynas rhwng cydnabyddiaeth ariannol y 

cyfarwyddwr â’r cyflog uchaf yn eu sefydliadau a chydnabyddiaeth ariannol ganolrifol 

gweithlu’r sefydliad. 

 2017-18  2016-17 

Band yr unigolyn sydd â’r 

gydnabyddiaeth ariannol 

uchaf (£’000) 

90-95 Band yr unigolyn sydd â’r 

gydnabyddiaeth ariannol 

uchaf (£’000) 

85-90 

Cyfanswm canolrifol 27,400 Cyfanswm canolrifol 26,400 

    

Cymhareb 3.4 Cymhareb 3.3 

Y gydnabyddiaeth ariannol wedi’i fandio ar gyfer y cyfarwyddwr â’r cyflog uchaf yn y Cyngor 

yn ystod y flwyddyn ariannol 2017-18 oedd £90,000 - £95,000 (2016-17, £85,000 - £90,000).  

Roedd hwn 3.4 gwaith (2016-17, 3.3) yn fwy na chydnabyddiaeth ariannol ganolrifol y 

gweithlu, sef £27,400 (2016-17, £26,400).  

Yn 2017-18, ni chafodd unrhyw gyflogeion (2016-17, dim) gydnabyddiaeth ariannol a oedd 

yn fwy na’r cyfarwyddwr â’r cyflog uchaf (y Prif Weithredwr).  Roedd y gydnabyddiaeth 

ariannol yn amrywio rhwng £17,200 i £93,950 (2016-17, £17,200 i £88,032).  

Mae’r canolrif wedi cynyddu o ganlyniad i ddyfarniad cyflog mis Ebrill 2017.  Fel arall, mae’r 

cynnydd bach yn y gymhareb yn adlewyrchu nifer o ffactorau, gan gynnwys swyddog 

Cymorth Tîm cyfnod penodol ychwanegol; parhaodd trosiant staff i fod yn isel – dim ond 

10% yn 2017-18 (21% yn 2016-17) – ond yn dilyn newidiadau i’r staff yn 2016-17, roedd llai 

o swyddogion a fu yn eu swyddi ers cyfnod hir ar bwynt uchaf eu graddfeydd cyflog, a 

chyfran uwch ar bwynt dechreuol eu graddfeydd.  Cynyddodd cyflog y Prif Weithredwr yn 

unol â’r raddfa gyflog gynyddrannol.   

Mae cyfanswm cydnabyddiaeth ariannol yn cynnwys cyflog, tâl sy’n gysylltiedig â 

pherfformiad anghyfunol a buddion cyfatebol.  Nid yw’n cynnwys cyfraniadau pensiwn 

cyflogwyr na gwerthoedd trosglwyddo sy'n gyfwerth ag arian parod pensiynau. 
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Buddion cyfatebol 

Mae gwerth ariannol buddion cyfatebol yn cynnwys unrhyw fuddion a ddarparwyd gan y 

Cyngor ac y mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn eu trin fel enillion trethadwy. Ni thalwyd 

unrhyw fuddion cyfatebol yn ystod y flwyddyn. 

 

Buddion pensiwn* 

 
Pensiwn a 
gronnwyd 
ar oedran 

pensiwn ar 
31/3/18 a’r 
cyfandaliad 
perthnasol 

Cynnydd 
gwirionedd

ol yn y 
pensiwn a’r 
cyfandaliad 
perthnasol 
ar oedran 
pensiwn 

Gwerthoedd 

Trosglwyddo 

sy'n Gyfwerth 

ag Arian Parod 

ar 31/3/18 

 

 

Gwerthoedd 

Trosglwyddo 

sy'n 

Gyfwerth ag 

Arian Parod 

ar 31/3/17 

 

 

Cynnydd 

gwirioneddol 

mewn 

Gwerthoedd 

Trosglwyddo 

sy'n 

Gyfwerth ag 

Arian Parod 

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

 

Hayden Llewellyn (G) 

Prif Weithredwr  

 

30-35            

a 

chyfandaliad 

o                      

75-80 

 

2.5-5.0               

a 

chyfandaliad 

o                    

2.5-5.0 

 

545 

 

478 

 

34 

 

Julia Evans (B) 

Dirprwy Brif Weithredwr  

(Cyllid, Adnoddau Dynol a 

Gwasanaethau Corfforaethol)  

 

30-35               

a 

chyfandaliad 

o                    

90-95 

 

0-2.5             

a 

chyfandaliad 

o                    

0-2.5 

 

665 

 

615 

 

9 

 

Elizabeth Brimble (B) 

Dirprwy Brif Weithredwr  

(Cymwysterau Athrawon, 

Cofrestru a Safonau Proffesiynol)  

 

15-20 

 

0-2.5 

 

272 

 

236 

 

18 

 

Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil  

Darperir buddion pensiwn drwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  Ar 1 Ebrill 2015, 

cyflwynwyd cynllun pensiwn newydd i weithwyr sifil – Cynllun Pensiwn y Gweision Sifil ac 



42 

 

Eraill neu alpha, sy’n darparu buddion ar sail cyfartaledd gyrfa gydag oedran pensiwn arferol 

yn gyfartal i Oedran Pensiwn y Wladwriaeth yr aelod (neu 65 os yw’n uwch).  O’r dyddiad 

hwnnw, ymunodd yr holl weision sifil newydd eu penodi a mwyafrif y rhai hynny a oedd 

eisoes yn y gwasanaeth ag alpha.  Cyn y dyddiad hwnnw, roedd gweision sifil yn cymryd 

rhan ym Mhrif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS).  Mae pedair rhan i’r PCSPS:  tair 

sy’n darparu buddion ar sail cyflog terfynol (clasurol, premiwm neu glasurol plws) gydag 

oedran ymddeol arferol o 60; ac un sy’n darparu buddion ar sail gyrfa gyfan (nuvos) gydag 

oedran pensiwn arferol o 65. 

 

Ni ariennir y trefniadau statudol hyn. Caiff costau’r buddion eu talu gan arian a bleidleisir 

gan y Senedd bob blwyddyn.  Cynyddir pensiynau sy’n daladwy o dan y rhannau clasurol, 

premiwm, clasurol plws, nuvos ac alpha yn flynyddol yn unol â deddfwriaeth Cynyddu 

Pensiynau.  Arhosodd aelodau presennol y PCSPS a oedd o fewn 10 mlynedd i’w hoedran 

pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 yn y PCSPS ar ôl 1 Ebrill 2015.  Bydd y rhai hynny a oedd 

rhwng 10 mlynedd a 13 mlynedd a 5 mis o’u hoedran pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 yn 

trosglwyddo i alpha rywbryd rhwng 1 Mehefin 2015 ac 1 Chwefror 2022.  Bydd buddion 

PCSPS yr holl aelodau sy’n trosglwyddo i alpha yn cael eu ‘bancio’, a bydd y rhai hynny â 

buddion cynharach yn un o rannau cyflog terfynol PCSPS yn cael y buddion hynny ar sail eu 

cyflog terfynol pan fyddant yn gadael alpha. (Mae’r ffigurau pensiwn a ddyfynnir ar gyfer 

swyddogion yn dangos pensiwn a enillwyd yn PCSPS neu alpha – fel y bo’n briodol.  Pan fo 

gan y swyddog fuddion yn PCSPS ac alpha, mae’r ffigur a ddyfynnir yn dangos gwerth 

cyfunol ei fuddion yn y ddau gynllun.)  Caiff aelodau sy’n ymuno o fis Hydref 2002 ymlaen 

ddewis naill ai’r trefniant buddion diffiniedig priodol neu bensiwn cyfranddeiliad ‘prynu 

arian’ â chyfraniad gan y cyflogwr (cyfrif pensiwn partneriaeth). 

 

Mae cyfraniadau cyflogeion yn gysylltiedig â chyflog ac maent yn amrywio rhwng 4.6% ac 

8.05% o’u henillion pensiynadwy ar gyfer aelodau clasurol, premiwm, clasurol plws, nuvos 

ac alpha. Mae buddion clasurol yn cronni ar gyfradd o 1/80 o’r enillion pensiynadwy 

terfynol ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth.  Yn ogystal â hyn, mae cyfandaliad sy’n cyfateb 

i dair blynedd o bensiwn cychwynnol yn daladwy ar adeg ymddeol. Ar gyfer premiwm, mae 

buddion yn cronni ar gyfradd o 1/60 o’r enillion pensiynadwy terfynol ar gyfer pob blwyddyn 

o wasanaeth. Yn annhebyg i glasurol, nid oes cyfandaliad awtomatig. Mae clasurol plws yn 

ei hanfod yn gyfuniad o fuddion ar gyfer gwasanaeth cyn 1 Hydref 2002 wedi eu cyfrifo yn 

fras fel clasurol a buddion ar gyfer gwasanaeth o fis Hydref 2002 ymlaen wedi eu cyfrifo fel 

premiwm. Yn nuvos, mae aelod yn cronni pensiwn ar sail ei enillion pensiynadwy yn ystod 

cyfnod ei aelodaeth o’r cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth) caiff y cyfrif 

pensiwn y mae’r aelod wedi ei gronni ei gredydu â 2.3% o’i enillion pensiynadwy ym 

mlwyddyn y cynllun hwnnw a chaiff cyfradd y pensiwn a gronnwyd ei gynyddu yn unol â 

deddfwriaeth Cynyddu Pensiynau.  Mae buddion yn alpha yn cronni mewn modd tebyg i 

nuvos, heblaw mai 2.32% yw’r gyfradd cronni.  Ym mhob achos, caiff aelodau ddewis ildio 
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(gohirio) pensiwn yn gyfnewid am gyfandaliad hyd at y terfynau a bennir gan Ddeddf Cyllid 

2004. 

 

Mae’r cyfrif pensiwn partneriaeth yn drefniant pensiwn cyfranddeiliaid.  Mae’r cyflogwr yn 

rhoi cyfraniad sylfaenol rhwng 8% a 14.75% (yn dibynnu ar oedran yr aelod) i gynnyrch 

pensiwn cyfranddeiliaid a ddewisir gan y cyflogai o banel o ddarparwyr. Nid oes rhaid i’r 

cyflogai gyfrannu, ond pan fydd yn gwneud cyfraniadau, bydd y cyflogwr yn eu cyfateb hyd 

at derfyn o 3% o’r cyflog pensiynadwy (yn ogystal â chyfraniad sylfaenol y cyflogwr).  Bydd 

cyflogwyr hefyd yn cyfrannu 0.5% arall o gyflog pensiynadwy i dalu’r gost o yswiriant 

buddion risg a ddarperir yn ganolog (marwolaeth mewn swydd ac ymddeoliad o ganlyniad i 

salwch). 

 

Y pensiwn cronedig a ddyfynnir yw’r pensiwn y mae gan yr aelod yr hawl i’w dderbyn pan 

fydd yn cyrraedd oedran ymddeol, neu ar unwaith ar ôl peidio â bod yn aelod gweithredol 

o’r cynllun, os yw eisoes wedi cyrraedd oedran pensiwn neu’n hŷn na hynny.  60 yw’r 

oedran pensiwn ar gyfer aelodau clasurol, premiwm a chlasurol plws, 65 ar gyfer aelodau 

nuvos, ac Oedran Pensiwn y Wladwriaeth neu 65, pa un bynnag yw’r uchaf, ar gyfer aelodau 

alpha.  (Mae’r ffigurau pensiwn a ddyfynnir ar gyfer swyddogion yn dangos y pensiwn a 

gronnwyd yn y PCSPS neu alpha – fel y bo’n briodol.  Pan fo gan y swyddog fuddion yn y 

PCSPS ac alpha, mae’r ffigur a ddyfynnir yn gyfuniad o werth ei fuddion yn y ddau gynllun, 

ond sylwer y gallai rhan o’r pensiwn hwnnw fod yn daladwy o wahanol oedrannau.) 

Ceir rhagor o fanylion am drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar y wefan 

www.civilservicepensionscheme.org.uk 

 

Gwerthoedd Trosglwyddo sy'n Gyfwerth ag Arian Parod 

Gwerth Trosglwyddo sy'n Gyfwerth ag Arian Parod (CETV) yw gwerth cyfalaf a aseswyd yn 

actiwaraidd y buddion cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol.  Y buddion a 

gaiff eu prisio yw’r buddion y mae’r aelod wedi eu cronni ac unrhyw bensiwn gŵr neu wraig 

ddibynnol sy’n daladwy o’r cynllun.  CETV yw taliad a wneir gan gynllun neu drefniant 

pensiwn i sicrhau buddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd yr 

aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r buddion a gronnwyd yn ei gynllun 

blaenorol. Mae’r ffigurau pensiwn yn dangos y buddion y mae’r unigolyn wedi eu cronni o 

ganlyniad i gyfanswm ei aelodaeth o’r cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn 

swyddogaeth uwch y mae’r datgeliad yn berthnasol iddo. 

 

Mae’r ffigurau yn cynnwys gwerth unrhyw fuddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant 

arall y mae’r aelod wedi ei drosglwyddo i drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  Maent 

hefyd yn cynnwys unrhyw fuddion pensiwn ychwanegol a gronnwyd gan yr aelod o 

http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/
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ganlyniad i brynu buddion pensiwn ychwanegol ar ei gost ei hun.  Cyfrifir CETV yn unol â 

Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygio) 2008 

ac nid ydynt yn ystyried unrhyw ostyngiad gwirioneddol neu bosibl i fuddion o ganlyniad i’r 

Dreth Lwfans Gydol Oes a allai fod yn ddyledus pan gymerir buddion pensiwn. 

 

Cynnydd gwirioneddol mewn CETV 

Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn CETV a gyllidir gan y cyflogwr.  Nid yw’n cynnwys y 

cynnydd mewn pensiwn cronedig oherwydd chwyddiant, cyfraniadau a delir gan y cyflogai 

(gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a gaiff eu trosglwyddo o gynllun neu drefniant 

pensiwn arall) ac mae’n defnyddio ffactorau prisio’r farchnad gyffredin ar gyfer dechrau a 

diwedd y cyfnod. 

 

Digolledu am golli swydd  

Ni wnaethpwyd unrhyw daliadau digolledu am golli swydd yn ystod y flwyddyn i’r staff 

hynny sydd wedi eu cynnwys yn yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol a Staff hwn, nac 

unrhyw gyflogeion eraill.   
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Adroddiad staff 

Nifer y bobl a gyflogir yn ôl y math o gyflogaeth* 

Yn ystod 2017-18, cyflogodd y Cyngor gyfartaledd o 38.9 o staff * (35, 2016-17) (gan 

gynnwys swyddogion ar absenoldeb mamolaeth), fel a ganlyn: 

 

 CGA LlC  CYFANSWM 2016-17 

Contract parhaol 22.9 10.8 33.8 30 

Contract tymor penodol 2.2 0.8 3.0 3 

Dros dro  1.7 0.4 2.1 2 

Cyfanswm 26.8 12.1 38.9 35 

*Staff cyfwerth llawn amser 

 

Roedd cyfansoddiad y staff yn ôl rhyw ar ddiwedd y flwyddyn ariannol fel a ganlyn: 

Yn ôl rhyw 31 Mawrth 2018 31 Mawrth 2017 

Staff Gwryw Benyw CYFANSWM Gwryw Benyw CYFANSWM 

Uwch 1 2 3 1 2 3 

Cyffredinol  12 26 38 11 21 32 

Dros dro  1 2 3 - - - 

Cyfanswm 14 30 44 12 23 35 

Oedran cyfartalog staff y Cyngor ar 31 Mawrth 2018 oedd 39 oed (37 oed ar 31 Mawrth 

2017). 

Absenoldeb oherwydd salwch 

Mae’r Cyngor yn monitro absenoldeb oherwydd salwch yn barhaus, gan adolygu absenoldeb 

cronnol a hirdymor.  Yn 2017-18, adroddodd y cyflogeion gyfanswm o 174 o ddiwrnodau o 

absenoldeb oherwydd salwch (129 o ddiwrnodau, 2016-17) ac roedd 51% o’r rhain yn 

salwch hirdymor (56%, 2016-17).  Mae absenoldeb oherwydd salwch yn isel, sef cyfartaledd 
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o 4.3 diwrnod fesul cyflogai (4.2 diwrnod, 2016-17), sy’n cyfateb i’r cyfartaledd cenedlaethol 

mwyaf diweddar a adroddwyd, sef 4.3 diwrnod fesul cyflogai (ONS, 2017). 

Ni fu unrhyw ymddeoliadau o ganlyniad i salwch.  

Costau staff 

 
 Y Cyngor Gweithgareddau LlC CYFANSWM CYFANSWM 
 Staff 

parhaol 
Staff 
eraill 

Staff 
parhaol 

Staff 
eraill  

2017-18 
 

2016-17 
 

       
 £000 £000 £000 £000 £000 £000 
Cyflogau  776 58 384 21 1,239 1,032 
Costau 
Nawdd 
Cymdeithasol 

84 2 40 2 128     105 

Costau 
pensiwn
  

163 11 79 4 257       210 

       
Cyfanswm 1,023 71 503 27 1,624      1,347 
Costau 
asiantaeth 

 60  4 64        62 

Cyfanswm 1,023 131 503 31 1,688  1,409 
 
Wrth i ni ddatblygu ein gweithgarwch eleni, defnyddiodd y Cyngor staff asiantaeth 

ychwanegol hefyd, a daeth y gwariant i gyfanswm o £62,682 (2016-17, £62,421). 

 

Cynllun budd diffiniedig aml-gyflogwr nad yw’n cael ei gyllido yw Prif Gynllun Pensiwn y 

Gwasanaeth Sifil (PCSPS) a Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ac Eraill (CSOPS) - sy’n cael 

ei alw’n ‘alpha’ – ond ni all y Cyngor nodi ei gyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau 

sylfaenol.  Cynhaliwyd prisiad gan actiwari’r cynllun ar 31 Mawrth 2012.  Ceir manylion yng 

nghyfrifon adnoddau Swyddfa’r Cabinet: Pensiynau Sifil yma 

(www.civilservicepensionscheme.org.uk/about-us/resource-accounts). 

 

Ar gyfer 2017-18, roedd cyfraniadau cyflogwr o £257,245 yn daladwy i’r PCSPS (2016-17, 

£209,668) ar un o bedair cyfradd yn yr ystod rhwng 20.0% a 24.5% o gyflogau pensiynadwy, 

ar sail bandiau cyflog.  Fel arfer, mae Actiwari’r Cynllun yn adolygu cyfraniadau cyflogwyr 

bob pedair blynedd yn dilyn gwerthusiad o’r cynllun cyfan.  Caiff y cyfraddau cyfraniadau eu 

gosod i dalu costau’r buddion sy’n cronni yn ystod 2017-18 i’w talu pan fydd yr aelod yn 

ymddeol, ac nid y buddion sy’n cael eu talu yn ystod y cyfnod hwn i bensiynwyr presennol. 

 

http://yma/
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Gall cyflogeion ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, sef pensiwn cyfranddeiliaid gyda 

chyfraniad gan y cyflogwr.  Ni ddewiswyd yr opsiwn hwn gan yr un o gyflogeion y Cyngor, ac 

felly ni wnaed unrhyw gyfraniadau cyflogwr.   

 

Trefniadau oddi ar y gyflogres 

Ni wnaethpwyd unrhyw daliadau o dan drefniadau oddi ar y gyflogres yn ystod y flwyddyn 

(2016-17, dim). 

 

Pecynnau ymadael  

Ni fu unrhyw ddiswyddiadau na chostau ymadael eraill yn ystod y flwyddyn (2016-17, £dim).   

 

Mae’r wybodaeth uchod yn amodol ar archwiliad. 

 

 

 

 

Hayden Llewellyn 

Prif Weithredwr 

3 Gorffennaf 2018 
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Adroddiad Archwilio 

Tystysgrif ac adroddiad archwilydd annibynnol Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru 

Adroddiad ar archwilio’r datganiadau ariannol 

Barn 

Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 o dan Baragraff 21 Atodlen 1 Deddf 
Addysg (Cymru) 2014. Mae’r rhain yn cynnwys y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr, y 
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol, y Datganiad o Lifau Arian Parod a’r Datganiad o Newidiadau i 
Ecwiti Trethdalwyr a’r nodiadau cysylltiedig. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn o dan y 
polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio’r wybodaeth yn yr Adroddiad 
ar Gydnabyddiaeth Ariannol y nodir yn yr adroddiad hwnnw ei bod wedi cael ei harchwilio. 

Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd i’w paratoi yw’r gyfraith gymwys a Llawlyfr 
Adroddiadau Ariannol Trysorlys EM yn seiliedig ar y Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 
(IFRSs).   

Yn fy marn i, mae’r datganiadau ariannol yn:  

rhoi darlun cywir a theg o gyflwr materion CGA ar 31 Mawrth 2018 a’i warged, enillion a 
cholledion cydnabyddedig a llifau arian parod, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd 
hynny; ac 

maent wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â chyfarwyddyd Gweinidogion Cymru o dan 
Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. 

 

Y sail i’r farn 

Cynhaliais fy archwiliad yn unol â’r gyfraith gymwys a’r Safonau Archwilio Rhyngwladol yn y 
DU (ISAs (UK)). Disgrifir fy nghyfrifoldebau o dan y safonau hynny ymhellach yn y rhan o’m 
hadroddiad sy’n ymdrin â chyfrifoldebau’r archwilydd wrth archwilio datganiadau ariannol. 
Rwyf yn annibynnol ar y corff yn unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol i’m harchwiliad 
o’r datganiadau ariannol yn y DU, gan gynnwys Safonau Moesegol y Cyngor Adrodd 
Ariannol, ac rwyf wedi cyflawni fy nghyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn. 
Credaf fod y dystiolaeth archwilio a gafwyd gennyf yn ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail 
i’m barn. 

 

Casgliadau ynglŷn â busnes gweithredol 

Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd mewn perthynas â’r  materion canlynol y mae ISAs 
(UK) yn mynnu fy mod yn adrodd i chi arnynt: 
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lle nad yw’n briodol cyfrifyddu ar sail busnes gweithredol wrth baratoi’r datganiadau 
ariannol; neu 

lle nad yw’r Swyddog Cyfrifyddu wedi datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd 
perthnasol a amlygwyd a allai godi amheuon sylweddol ynglŷn â gallu’r corff i barhau i 
gyfrifyddu ar sail weithredol am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r dyddiad yr awdurdodwyd 
cyhoeddi’r datganiadau ariannol. 

 

Gwybodaeth arall 

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu’n gyfrifol am y wybodaeth arall yn yr adroddiad a’r cyfrifon 
blynyddol. Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr 
adroddiad blynyddol heblaw am y datganiadau ariannol a’m hadroddiad archwilio arnynt. 
Nid yw fy marn am y datganiadau ariannol yn ymdrin â’r wybodaeth arall ac, oni bai y nodir 
fel arall yn benodol yn fy adroddiad, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad ynglŷn â 
sicrwydd y wybodaeth honno. 

O ran archwilio’r datganiadau ariannol, fy nghyfrifoldeb yw darllen y wybodaeth arall i 
amlygu anghysondebau o bwys â’r datganiadau ariannol a archwiliwyd ac amlygu unrhyw 
wybodaeth sy’n ymddangos yn anghywir yn seiliedig ar y wybodaeth a gafwyd gennyf wrth 
gynnal yr archwiliad, neu sy’n anghyson â’r wybodaeth honno. Os deuaf yn ymwybodol o 
unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau o bwys, ystyriaf y goblygiadau i’m 
hadroddiad. 

 

Barn ar reoleidd-dra 

Yn fy marn i, ym mhob agwedd o bwys, mae gwariant ac incwm yn y datganiadau ariannol 
wedi eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae’r 
trafodiadau ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau 
sy’n eu llywodraethu. 

 

Adroddiad ar ofynion eraill 

Barn ar faterion eraill 

Yn fy marn i:  

mae’r rhan o’r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol sydd i’w harchwilio wedi ei pharatoi’n 
briodol yn unol â chyfarwyddyd Gweinidogion Cymru a wneir o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 
2014.  

mae’r wybodaeth yn yr Adroddiad ar Berfformiad a’r Adroddiad Atebolrwydd ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 yn gyson â’r datganiadau ariannol ac wedi cael 
ei pharatoi yn unol â FReM. 
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Materion yr wyf yn adrodd arnynt drwy eithriad 

Yng ngoleuni’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth ynglŷn â’r corff a’i amgylchedd a gafwyd wrth 
gynnal yr archwiliad, nid wyf wedi amlygu camddatganiadau o bwys yn yr Adroddiad ar 
Berfformiad na’r Adroddiad Atebolrwydd (sy’n cynnwys y Datganiad Llywodraethu). 

Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd ynghylch y materion canlynol yr wyf yn eu hadrodd i 
chi os, yn fy marn i: 

nad oes cofnodion cyfrifyddu priodol wedi eu cadw; 

nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhan o’r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol sydd i’w 
harchwilio yn cyd-fynd â’r cofnodion cyfrifyddu a’r ffurflenni cyllid; 

nad yw’r wybodaeth a nodwyd gan Weinidogion Cymru am gydnabyddiaeth ariannol a 
thrafodiadau eraill wedi ei datgelu; neu 

nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r esboniadau sy’n ofynnol ar gyfer fy archwiliad. 

 

Adroddiad 

Nid oes gennyf unrhyw arsylwadau i’w nodi ynghylch y datganiadau ariannol hyn.  

 

Cyfrifoldebau 

Cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr am y datganiadau ariannol 

Fel yr esbonnir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Cyngor a’r Prif Weithredwr, 
mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol, yn unol â Deddf Addysg 
(Cymru) 2014 a chyfarwyddyd Gweinidogion Cymru a nodir yno, er mwyn bod yn fodlon eu 
bod yn cyfleu darlun gwir a theg ac i sicrhau’r gyfryw reolaeth fewnol ag y mae’r Prif 
Weithredwr yn penderfynu ei bod yn angenrheidiol i allu paratoi datganiadau ariannol sy’n 
rhydd rhag camddatganiadau o bwys, boed hynny o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am asesu gallu’r corff 
i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu materion sy’n ymwneud â busnes 
gweithredol, fel y bo’n berthnasol, a chyfrifyddu ar sail busnes gweithredol oni bai y bernir 
bod hynny’n amhriodol. 

 

Cyfrifoldebau’r Archwilydd am archwilio’r datganiadau ariannol 

Fy amcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynglŷn â ph’un a yw’r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd yn rhydd rhag camddatganiadau o bwys, boed hynny o ganlyniad i dwyll neu 
gamgymeriad, a chyhoeddi adroddiad archwilydd sy’n cynnwys fy marn. Mae sicrwydd 
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rhesymol yn rhoi sicrwydd lefel uchel, ond nid yw’n warant y bydd archwiliad a gynhaliwyd 
yn unol ag ISAs (UK) bob amser yn canfod camddatganiad o bwys pan fydd yn bodoli. Gall 
camddatganiadau godi o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad ac ystyrir eu bod o bwys os 
gellid disgwyl yn rhesymol y gallent, yn unigol neu gyda’i gilydd, ddylanwadu ar 
benderfyniadau economaidd defnyddwyr o’u hystyried ar sail y datganiadau ariannol hyn. 

Mae disgrifiad manylach o gyfrifoldebau’r archwilydd wrth archwilio datganiadau ariannol ar 
gael ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r 
disgrifiad hwn yn rhan o’m hadroddiad archwilydd. 

 

Cyfrifoldebau am reoleidd-dra 

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am sicrhau rheoleidd-dra trafodiadau ariannol. 

Rwyf innau’n casglu digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y gwariant a’r incwm 
wedi cael eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a bod 
y trafodiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu. 

 

 

Huw Vaughan Thomas     24 Heol y Gadeirlan  

Archwilydd Cyffredinol Cymru    Caerdydd  

10 Gorffennaf 2018      CF11 9LJ 

 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio ac adrodd ar y cyfrifon hyn yn y ffurf y 
cawsant eu drafftio’n wreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw’r fersiwn 
hwn. Cyngor y Gweithlu Addysg sy'n gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd 
Cyffredinol.  
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Datganiad o Incwm Cynhwysfawr 

  ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 

 
     
 Nodyn  2017-18 2016-17 

  £000     £000    
INCWM     
Grant gan Lywodraeth Cymru        6,122  6,156 

 
Ffioedd cofrestru  2,543  3,313 

     

Incwm arall  6  6 
     

Cyfanswm incwm  8,671  9,475 
     
GWARIANT     

     
Costau staff * 1,688  1,409 
Costau rhaglen uniongyrchol 2 1,083  746 
Costau rhaglenni Sefydlu, DPC a’r MYA 3 4,410  5,125 
Costau gweithredu eraill 4 338  344 
Dibrisiad 6 43  18 
Amorteiddiad 7 99  65 
     

Cyfanswm gwariant  7,661  7,707 
     

Gwarged/ (Diffyg) ar weithgareddau arferol  1,010  1,768 
     
Llog derbyniadwy 5 17  3 
     

Incwm net ar gyfer y flwyddyn a 
drosglwyddwyd i gronfeydd wrth gefn 

 1,027  1,771 

     
 
Mae’r holl weithgareddau a ariennir gan y Cyngor yn parhau.   
 
* Mae dadansoddiad o gostau staff wedi'i gynnwys yn yr Adroddiad Staff (gweler, tudalen 
45). 
 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 56 – 68 yn ffurfio rhan o’r Cyfrifon hyn. 
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Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol 
ar 31 Mawrth 2018 

 Nodyn 31 Mawrth 
2018 

31 Mawrth 
2017 

ASEDAU ANGHYFREDOL  £000 £000 
Eiddo, offer trwm a chyfarpar 6 108 105 
Asedau anniriaethol 7 290 185 

CYFANSWM YR ASEDAU 
ANGHYFREDOL 

 398 290 

    

ASEDAU CYFREDOL 
Buddsoddiadau tymor byr 

  
             2,500                             

 
                   -  

Masnach a symiau derbyniadwy eraill 8 919 481 
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i 
arian parod 

9 1,869 3,687 

CYFANSWM YR ASEDAU CYFREDOL  5,288 4,168 
    

CYFANSWM YR ASEDAU  5,686 4,458 
    

RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL    
Masnach a symiau taladwy eraill 10 (1,949) (1,787) 
Darpariaeth ar gyfer 
rhwymedigaethau tymor hir a 
threuliau 

11 30 (50) 

CYFANSWM Y RHWYMEDIGAETHAU 
CYFREDOL 

 (1,979) (1,837) 

    

ASEDAU ANGHYFREDOL +/- 
ASEDAU/RHWYMEDIGAETHAU 
CYFREDOL NET 

 3,707 2,621 

    

RHWYMEDIGAETHAU ANGHYFREDOL    
Incwm grant gohiriedig 10 (130) (67) 
Credydwr gohiriedig 10 (7) (11) 
CYFANSWM RHWYMEDIGAETHAU 
ANGHYFREDOL                                                              

 
                     

             (137)                          
 

              (78) 

ASEDAU HEB GYNNWYS 
RHWYMEDIGAETHAU  

 3,570 2,543 

    

ARIANNWYD GAN:    
ECWITI TRETHDALWYR    
    

Cronfa wrth gefn gyffredinol  2,770 1,943 
Cronfa wrth gefn y gronfa ddata 13 200 150 
Cronfa wrth gefn Priodoldeb i Ymarfer 13 300 250 
Cronfe wrth gefn llety 13 300 200 
    

CYFANSWM CYFALAF A 
CHRONFEYDD WRTH GEFN 

 3,570 2,543 

Hayden Llewellyn 
Prif Weithredwr 
3 Gorffennaf 2018 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 56 – 68 yn ffurfio rhan o’r Cyfrifon hyn. 
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                                                    Datganiad o Lifau Arian Parod 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 

 
 

  2017-18 2016-17 
 Nodyn £000 £000 
    
Llifau arian parod o weithgareddau 
gweithredol 

12 915 2,426 

    
Llifau arian parod o weithgareddau 
buddsoddi 

   

Llog a dderbyniwyd 5 17 3 
Prynu eiddo, offer trwm a chyfarpar 6 (46) (97) 
Prynu asedau anniriaethol  
Prynu buddsoddiadau tymor byr                                   

7 (204) 
(2,500) 

(142) 
 

    

Cynnydd / (Gostyngiad) net mewn 
arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian 
parod 

 1,818 2,190 

    

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian 
parod ar 1 Ebrill  
 

 3,687 1,497 

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian 
parod ar 31 Mawrth 
 

 1,869 3,687 

  
 

Datganiad o Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 

 
 Cronfa wrth 

gefn 
gyffredinol 

Cronfeydd 
wrth gefn 
penodedig 

Cyfanswm 2016-17 

Balans ar 1 Ebrill 
 

1,943 600 2,543 772 

Gwarged ar gyfer y flwyddyn 
 

1,027 - 1,027 1,771 

Trosglwyddiadau i/ (o) 
gronfeydd wrth gefn 
penodedig (Nodyn 13) 

(200) 200 - - 

Balans ar 31 Mawrth 
 

2,770 800 3,570 2,543 

 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 56 – 68 yn ffurfio rhan o’r Cyfrifon hyn. 
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Nodiadau i’r Cyfrifon 

1. Polisïau cyfrifyddu 

1.1 Confensiwn Cyfrifyddu 

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y 

Llywodraeth (FReM) 2017-18, a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM. Mae’r polisïau cyfrifyddu a 

gynhwysir yn y FReM yn cymhwyso Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) fel y cânt 

eu haddasu neu eu dehongli ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus. Lle bydd y FReM yn 

caniatáu dewis o bolisi cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu y bernir mai ef yw’r mwyaf 

priodol i amgylchiadau penodol Cyngor y Gweithlu Addysg (y Cyngor) er mwyn rhoi darlun 

cywir a theg. Caiff y polisïau penodol a fabwysiadwyd gan y Cyngor eu disgrifio isod. Maent 

wedi’u cymhwyso’n gyson wrth ddelio ag eitemau a gaiff eu hystyried yn berthnasol i’r 

cyfrifon. 

Safonau cyfrifyddu a gyhoeddwyd, nad ydynt yn effeithiol eto: 

Ym mis Ionawr 2016, cyflwynwyd Prydlesi IFRS 16, ac mae'n effeithiol ar gyfer cyfnodau 

blynyddol sy'n dechrau ar neu ar ôl 1 Ionawr 2019. Bydd y safon gyfrifyddu hon yn 

berthnasol o 2019-20 ac nid oes modd ei amcangyfrif yn rhesymol ar hyn o bryd. 

 

1.2 Incwm ffioedd cofrestru 

Mae’r flwyddyn gofrestru yn rhedeg rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth bob blwyddyn, gyda’r ffi’n 

ddyledus ar 1 Ebrill bob blwyddyn. Gofynnir i’r ffi gael ei thalu’n llawn, waeth ar ba ddyddiad 

y mae athro/athrawes yn cofrestru gyda’r Cyngor – ni roddir gostyngiad am gofrestru am 

ran o’r flwyddyn.  

Cafodd incwm ffioedd ei gredydu i’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr ar sail gronnol, gydag 

unrhyw ffioedd a dderbyniwyd ymlaen llaw ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol yn cael eu 

trin fel incwm wedi’i dalu ymlaen llaw a’u cofnodi yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol fel 

rhwymedigaeth.    

Mae’r incwm ffioedd cofrestru a adroddwyd yn 2017-18 yn ymddangos yn is, ond fe’i 

hystumiwyd gan newid yn y broses o dalu cymhorthdal ffioedd i’r Cyngor. Yn y gorffennol, 

roedd unigolion cofrestredig a oedd yn athrawon ysgol yn cael cymhorthdal tuag at gost 

cofrestru ond yn talu ffi uwch, gan felly drosglwyddo’r cymhorthdal i’r Cyngor. Adroddwyd 

cyfanswm y taliadau gan athrawon ysgol fel incwm ffioedd cofrestru. Roedd Llywodraeth 

Cymru’n talu cymhorthdal uniongyrchol i’r Cyngor hefyd i gefnogi grwpiau eraill o unigolion 

cofrestredig, ac fe’i hadroddwyd fel incwm grant. O 2017-18 ymlaen, telir dwy ran y 
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cymhorthdal ffioedd yn uniongyrchol i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru, ac felly fe’i 

hadroddir yn gyfan gwbl fel incwm grant.   

1.3 Gwariant ar Sefydlu a Datblygiad Proffesiynol Cynnar (DPC) a'r Radd Meistr mewn 

Ymarfer Addysgol (MYA) 

Caiff gwariant ar y rhaglen Sefydlu a DPC ei gydnabod ar sail y tymor academaidd pan 

gwblhawyd y gweithgaredd hyfforddi. Caiff gwariant ac incwm grant sy’n ddyledus ar gyfer 

tymor y Gwanwyn ei gynnwys o dan Groniadau (gwariant grant sy’n ddyledus i ysgolion) a 

symiau sy’n dderbyniadwy (grant sy’n ddyledus gan Lywodraeth Cymru) gan ddibynnu ar 

amser y taliad a derbyn grantiau perthnasol.    

Mabwysiadir ymagwedd debyg ar gyfer talu taliadau mentoriaid yr MYA, a rhoddwyd cyfrif 

llawn am yr holl daliadau rhaglen yn ôl tymor academaidd.  

 

1.4 Asedau Anghyfredol 

Diffinnir asedau anghyfredol fel unrhyw ddarn unigol o offer sy’n costio mwy na £1,000 (gan 

gynnwys TAW) sydd ag oes economaidd/weithredol amcangyfrifedig o fwy na blwyddyn. Lle 

y bo’n fwy cyffredin ystyried cydrannau unigol fel grŵp, caiff y rhain eu trin fel asedau cyhyd 

â bod eu gwerth at ei gilydd yn fwy na’r trothwy cyfalafu.  

Mae asedau anghyfredol wedi’u prisio ar sail cost hanesyddol ar ddiwedd y flwyddyn gan 

nad yw unrhyw addasiadau ailbrisio’n berthnasol ym marn y Cyngor.   

 

1.5 Dibrisiad 

Darperir dibrisiad ar bob ased anghyfredol ar gyfraddau sydd wedi’u cyfrifo i ddileu’r gost, 

llai gwerth gweddilliol amcangyfrifedig pob ased, yn gyfartal dros ei oes ddefnyddiol 

ddisgwyliedig fel a ganlyn:  

 Caiff yr holl offer trydanol, gan gynnwys cyfrifiaduron ac offer swyddfa, ei ddibrisio ar 

sail linol dros dair blynedd; a  

 Chaiff dodrefn a gosodiadau a ffitiadau eu dibrisio ar sail linol dros bum mlynedd.  

Ym mhob achos, bydd dibrisiad yn dechrau o'r mis ar ôl prynu. 

1.6 Asedau Anniriaethol 

Cyfalafir gwaith datblygu meddalwedd a thrwyddedau sy’n costio mwy na £1,000 (gan 

gynnwys TAW) ac sydd ag oes economaidd/weithredol amcangyfrifedig o fwy na blwyddyn.  
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Darperir amorteiddiad ar asedau anniriaethol ar gyfraddau a gyfrifir i ddileu cost pob ased 

dros ei oes ddefnyddiol ddisgwyliedig:  

 Caiff y gwaith o ddatblygu'r gronfa ddata ei amorteiddio ar sail linol dros dair blynedd; a 

 Chaiff trwyddedau meddalwedd eu hamorteiddio ar sail linol dros eu hoes. 

Yn y ddau achos, bydd yr amorteiddio'n dechrau o’r mis ar ôl prynu.  

1.7 Grantiau’r Llywodraeth 

Mae’r Cyngor yn cael incwm grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweinyddu’r rhaglen 

Sefydlu a DPC a rhaglen ariannu’r MYA, i gefnogi dyfarniad Statws Athro Cymwysedig, 

gweinyddu Apeliadau Sefydlu a chyflwyno tystysgrifau Sefydlu. Yn ogystal â hyn, mae grant 

yn dderbyniadwy ar gyfer gweinyddu, cynnal a datblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol, 

gweinyddu a hysbysu am achrediad addysg gychwynnol athrawon, a gwaith pellach a 

gomisiynwyd i gipio a dadansoddi data. Caiff y grantiau a dderbynnir eu credydu i'r 

Datganiad o Incwm Cynhwysfawr yn y flwyddyn y maent yn dod i law (ar sail croniadau), a 

chaiff unrhyw falansau sy'n weddill eu credydu i incwm cronedig neu ohiriedig ar ddiwedd y 

flwyddyn yn unol â hynny.  

Lle ceir cyllid o ran prynu asedau anghyfredol ac anniriaethol, ymdrinnir ag incwm grant fel 

incwm gohiriedig (Rhwymedigaeth Hirdymor) ac fe'i rhyddheir yn gymesur â gwerth yr ased 

a ddefnyddir bob blwyddyn.  

 

1.8 Costau pensiwn 

Mae cyflogeion blaenorol a phresennol yn cael eu cynnwys yn narpariaethau Cynlluniau 

Pensiwn y Gwasanaeth Sifil a ddisgrifir yn yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol a Staff. 

Nid yw elfennau buddion diffiniedig y cynlluniau’n cael eu hariannu. Mae’r Cyngor yn 

cydnabod costau disgwyliedig yr elfennau hyn ar sail systematig a rhesymegol dros y cyfnod 

y mae’n elwa ar wasanaethau cyflogeion drwy dalu symiau i Brif Gynlluniau Pensiwn y 

Gwasanaeth Sifil (PCSPS) a gyfrifir ar sail croniadau. Rhwymedigaeth y PCSPS a Chynllun 

Pensiwn y Gwasanaeth Sifil ac Eraill (CSOPS) yw talu unrhyw fuddion yn y dyfodol. O ran 

elfennau cyfraniadau diffiniedig y cynlluniau, mae’r Cyngor yn cydnabod y cyfraniadau sy’n 

daladwy am y flwyddyn. 

 

1.9 Treth ar Werth (TAW) 

Nid yw’r Cyngor wedi’i gofrestru ar gyfer TAW. Nodir yr holl wariant a’r pryniadau asedau 

anghyfredol ac anniriaethol yn y cyfrifon gan gynnwys TAW, gan na ellir adennill TAW. 
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1.10 Prydlesi Gweithredu 

Telir gwariant ar brydlesi eiddo o’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr ar sail linol, gan 

ymestyn cyfanswm cost oes-gyfan y brydles yn gyfartal dros dymor y brydles. Mae prydlesi 

gweithredu rhentu offer yn cael eu talu o’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr mewn symiau 

cyfartal dros dymor y brydles. 

1.11 Rhagdaliadau 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu trothwy de minimis o £1,200 (cost sy’n gyfwerth â £100 

bob mis) ar gyfer cydnabod rhagdaliadau. Ac eithrio ar gyfer rhagdaliadau mis llawn, bydd y 

tâl a amlinellwyd yn dechrau o’r mis ar ôl y taliad. 

 

1.12 Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 

Mae’r Cyngor yn darparu ar gyfer yr holl oblygiadau cyfreithiol neu ffurfiannol na ellir eu 

rhagnodi o ran amser na swm ar ddyddiad y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar sail yr 

amcangyfrif gorau o’r gwariant y mae ei angen i setlo’r goblygiad. Yn unol ag IAS 37, 

cydnabyddir darpariaethau dim ond lle bydd mantais economaidd yn debygol o gael ei 

throsglwyddo, a lle gellir amcangyfrif y swm yn rhesymol.   

 

1.13 Buddsoddiadau tymor byr 

Yn unol â'i bolisi Rheoli Arian Parod, mae'r Cyngor yn cynnal buddsoddiadau tymor byr - am 

hyd at 12 mis - ar ôl adneuo gydag un o brif fanciau'r Stryd Fawr. 

1.14 Buddion gweithwyr 

Yn ôl y gofyn, mae’r Cyngor yn cydnabod cost buddion gweithwyr, gan gynnwys:  

 Buddion gweithwyr tymor-byr, sef “cost” gwyliau blynyddol heb eu cymryd erbyn 

diwedd y flwyddyn; a  

 Buddion ôl-gyflogaeth, o ran buddion terfynu. 

 

1.15 Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 

Mae swyddogaethau craidd y Cyngor yn cael eu cyllido gan incwm o ffioedd cofrestru 

blynyddol statudol ymarferwyr, ac mae gweithgareddau eraill a gwblheir ar ran Llywodraeth 

Cymru yn cael eu cyllido gan grant. Derbynnir incwm ffioedd ymlaen llaw bob blwyddyn a 
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chaiff cymorth grant ei dynnu i lawr bob tri mis ac yna bob mis, yn ôl yr angen. Oherwydd 

natur anfasnachol y gweithgareddau hyn a'r ffynonellau cyllid hyn, nid yw'r Cyngor yn 

agored i unrhyw risg ariannol.  

Cedwir ei falansau arian mewn cyfrifon banc masnachol: felly mae’r Cyngor yn agored i gyn 

lleied o risg â phosibl o ran cyfraddau llog. Er bod y Cyngor yn gallu benthyg arian, ni fu 

angen iddo wneud hynny yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  

 

1.16 Cyfnewid tramor 

Mae trafodion mewn arian tramor yn cael eu newid i sterling ar y gyfradd gyfnewid ar 

ddyddiad y trafodyn.   

 
 

2. Costau rhaglen uniongyrchol 
 

 2017-18 2016-17 
 £000 £000 £000  
 Cyngor LlC CYFANSWM £000 
     
Costau aelodau  28 1 29 7 
Costau aelodau paneli 307 - 307 233 
Costau’r bwrdd achredu AGA  67 67  
Cynnal a datblygu’r gronfa 
ddata                                                           

16 3 19 14 

Ffioedd cyfreithiol a 
phroffesiynol  

565 - 
565 438 

Costau cyfieithu 5 6 11 6 
Costau argraffu, postio a 
deunydd hyrwyddo 

84 1 85 48 

     

Cyfanswm 1,005 78 1,083 746 
 

Mae costau rhaglen uniongyrchol yn cynnwys gwariant a gafwyd yn benodol wrth 

ymgymryd â dyletswyddau craidd y Cyngor. Mae’r cynnydd i’w briodoli’n bennaf i waith 

achos priodoldeb i ymarfer, gan gynnwys cynnydd yn nifer y gwrandawiadau a gynhaliwyd 

yn ystod 2017-18, a hefyd y gwariant blwyddyn rannol cyntaf i gefnogi’r swyddogaeth 

achredu addysg gychwynnol athrawon (AGA).   
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3. Costau rhaglenni Sefydlu, DPC a’r MYA (gan gynnwys y Pasbort Dysgu Proffesiynol) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r gostyngiad net mewn gwariant rhaglen o ganlyniad i benderfyniad LlC i gefnogi’r 

rhaglen Sefydlu yn unig, gan gynnwys mwy o gymorth i gonsortia. 

Mae’r gwariant gweinyddol yn sefydlog, ac yn cynnwys gwariant parhaus ar weinyddu’r 

Pasbort Dysgu Proffesiynol – a ariennir gan grant Llywodraeth Cymru (£300,000). Adroddir 

am gostau cysylltiedig eraill yn yr adran Costau staff a Nodyn 7 (Asedau anniriaethol). 

 

4. Costau gweithredu eraill 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae costau gweithredu eraill sy’n gysylltiedig â thal gweinyddu Sefydlu a DPC wedi’u 

crynhoi yn Nodyn 3. 

Holl wariant Llywodraeth Cymru 2017-18 2016-17 
 £000 £000 
   
Gweinyddu  252 234 
   
Gwariant grant Sefydlu 3,768 3,122 
Gwariant grant DPC Blwyddyn 1 - 1 
Gwariant grant DPC Blwyddyn 2 1 8 
Gwariant mentoriaid yr MYA 358 1,637 
Diwrnodau Dysgu Ychwanegol yr MYA 31 123 
   

Cyfanswm 
 

4,410 5,125 

 2017-18 2016-17 
 £000 £000 
   
Treuliau swyddogion 15 7 
Hyfforddiant a recriwtio 17 16 
Rhent ac ardrethi 71 69 
Tâl am wasanaethau a chyfleustodau 54 96 
Ffioedd proffesiynol  22 2 
Yswiriant 9 13 
Argraffu a deunydd ysgrifennu 20 13 
Postio 22 44 
Costau cyfrifiaduron 31 21 
Hurio lleoliadau 23 17 
Ffioedd archwilio 16 16 
Cynnal a chadw 3 8 
Costau eraill 35 22 
   
Cyfanswm 
 

338 344 
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5. Llog Derbyniadwy 

Derbyniwyd £17,138 (2016-17: £2,788) o log yn ystod y cyfnod o ran cyfrifon banc y Cyngor, 

gan gynnwys croniad o £14,363 (2016-17, £dim). 

6. Asedau anghyfredol 
 

 Offer 
swyddfa 

Offer 
cyfrifiadurol 

Dodrefn a 
ffitiadau 

Cyfanswm 

 £000 £000 £000 £000 
Cost neu brisiad     
Ar 1 Ebrill 2017 103 294 144 541 
Ychwanegiadau 18 21 7 46 
Gwarediadau - - - - 

Ar 31 Mawrth 2018 121 315 151 587 
 

Dibrisiad     

Ar 1 Ebrill 2017 92 244 100 436 
Cost am y flwyddyn 7 26 10 43 
Gwarediadau - - - - 

Ar 31 Mawrth 2018 99 270 110 479 
     

Gwerth Net ar Bapur 
ar 31 Mawrth 2018 

22 45 41 108 

     

Gwerth Net ar Bapur 
ar 1 Ebrill 2017 

11 50 44 105 
 

 

O’r Gwerth Net ar Bapur ar 31 Mawrth 2018, roedd £9,000 i gefnogi gweithgareddau a 

gyllidir gan Lywodraeth Cymru (£9,000, ar 31 Mawrth 2017). 
 

7. Asedau anniriaethol 

 Datblygiadau  
i’r gronfa ddata 

 Cyfanswm 

 £000  £000 
Cost neu brisiad    
Ar 1 Ebrill 2017 567  567 
Ychwanegiadau 204  204 
Gwarediadau -  - 

Ar 31 Mawrth 2018 771  771 
 

Amorteiddiad 
   

Ar 1 Ebrill 2017 382  382 
Cost am y flwyddyn 99  99 
Gwarediadau   - 

Ar 31 Mawrth 2018 481  481 
 

   

Gwerth Net ar Bapur ar 31 Mawrth 
2018 

290   290 

    

Gwerth Net ar Bapur ar 1 Ebrill 2017 185  185 
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O’r Gwerth Net ar Bapur ar 31 Mawrth 2018, roedd £222,000 i gefnogi gweithgareddau a 

gyllidir gan Lywodraeth Cymru (£125,000, ar 31 Mawrth 2017), yn ymwneud yn bennaf â 

datblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol. 

Ni amharwyd ar Asedau Anghyfredol nac Anniriaethol, sydd wedi’u ddangos yn unol â’u cost 

ac sy’n cael eu hystyried yn “werth teg”. 

8. Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill 

 

 

Mae’r cynnydd mewn symiau derbyniadwy eraill i’w briodoli’n bennaf i amseriad a gwerth 

dyledwr diwedd y flwyddyn LlC.    

9. Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 

 

Cadwyd balansau arian parod y Cyngor mewn banc masnachol ar ddiwedd y flwyddyn. Ni 

chadwyd unrhyw falansau gyda Swyddfa Tâl-feistr Cyffredinol EM. 

 

 31 Mawrth 
2018 

31 Mawrth 
2017 

 £000 £000 
Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn   
Symiau derbyniadwy eraill 829 361 
Rhagdaliadau 90 120 
   

Cyfanswm 919 481 

 2017-18 2016-17 
 £000 £000 
   
Balans ar 1 Ebrill 3,687 1,497 
Newid net mewn balansau arian parod a’r hyn sy’n 
cyfateb i arian parod 

1,818 2,190 

   

Balans ar 31 Mawrth  1,869 3,687 
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10. Symiau masnach a thaliadau eraill 

 

Mae gan y Cyngor brydles weithredu ar gyfer swyddfeydd, sy'n cynnwys rhent amrywiol 

dros oes y brydles. Caiff costau'r brydles weithredu eu codi ar sail linol dros dymor y brydles 

yn unol ag IAS 17. Bydd y credydwr gohiriedig yn rhyddhau yn llawn ym Mlwyddyn 5 y 

brydles (2020-21).   

Derbyniodd y Cyngor incwm grant gan Lywodraeth Cymru tuag at gost asedau anghyfredol. 

Oherwydd y bydd yr asedau hyn yn cael eu dibrisio dros eu hoes economaidd ddefnyddiol, 

cydnabyddir rhwymedigaeth ohiriedig adeg y prynu, a gaiff ei rhyddhau dros oes yr asedau.  

Mae’r cynnydd yn y balansau hyn yn adlewyrchu gwerth ychwanegiadau yn ystod y 

flwyddyn, yn bennaf i gefnogi’r Pasbort Dysgu Proffesiynol.   

Yn ogystal, mae ffioedd cofrestru a ragdalwyd – ar gyfer blwyddyn gofrestru 2018-19 – wedi 

cynyddu, gan adlewyrchu’r ffaith bod pob grŵp unigolion cofrestredig newydd wedi’u 

cofrestru yn 2017-18, a bod eu cofrestriad wedi’i adnewyddu ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

 

 31 Mawrth 
2018 

31 Mawrth 
2017 

 £000 £000 
Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn   
Ffioedd cofrestru a ragdalwyd 781 704 
Symiau taladwy eraill 243 163 
Treth arall a nawdd cymdeithasol 42 28 
Pensiwn 29 23 
Incwm gohiriedig: grant Llywodraeth Cymru 101 96 
Croniadau 753 773 
   

Cyfanswm 1,949 1,787 
   
Symiau sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn   
   
Incwm gohiriedig: grant Llywodraeth Cymru 130 67 
Credydwr gohiriedig 7 11 
   

Cyfanswm 137 78 
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11. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 

Caiff darpariaethau eu cydnabod yn y datganiadau ariannol pan fydd y Cyngor yn ystyried 

bod ganddo rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol o ganlyniad i ddigwyddiad yn y 

gorffennol a fydd, yn ôl pob tebyg, yn arwain at drosglwyddo budd economaidd ac y gellir ei 

amcangyfrif yn ddibynadwy.   

                                                       Cywiro                     Adnewyddu 

                                                 ôl-weithredol                adeiladau  

                                                        HMRC                       

CYFANSWM 

 £000 

Balans ar 1 Ebrill                                -                               50         50 

Darparwyd yn y flwyddyn               30                              -                                      30 

Rhyddhawyd yn y flwyddyn            -                               (50) (50) 

Balans ar 31 Mawrth                       30                              -                                    30 

 

12. Nodiadau i’r Datganiad o Lif Arian Parod 

Cysoni gwarged ar weithgareddau cyffredin â mewnlif arian net o weithgareddau cyffredin 

 2017-18 2016-17 
 £000 £000 
   
(Diffyg) / Gwarged ar weithgareddau cyffredin 1,010 1,768 
Dibrisiad 43 18 
Amorteiddiad 99 65 
Cynnydd/ (Gostyngiad) mewn Symiau masnach a 
symiau taladwy eraill 

162 (99) 

(Cynnydd/ (Gostyngiad) mewn Symiau masnach a 
symiau derbyniadwy eraill 

(438) 572 

Cynnydd/ (Gostyngiad) mewn credydwr Gohiriedig (4) 11 
Cynnydd/ (Gostyngiad) mewn rhwymedigaeth 
Ohiriedig 

63 41 

Cynnydd/ (Gostyngiad) mewn darpariaethau  (20) 50 
   

Mewnlif/ (all-lif) arian net o weithgareddau 
cyffredin 

915 2,426 
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Dadansoddiadau o newidiadau mewn cronfeydd net yn ystod y cyfnod 

 2017-18 2016-17 
 £000 £000 
Cronfeydd net ar 1 Ebrill 3,687 1,497 
Mewnlif/ (all-lif) arian net 682 2,190 

Cronfeydd net ar 31 Mawrth 4,369 3,687 
 

Cafodd yr holl falansau ar 31 Mawrth 2018 eu dal gyda banc masnachol (gan gynnwys swm 

o £2,500,000 wedi’i adneuo), ac mewn arian parod. 

13. Cronfeydd wrth gefn penodedig 

Yn unol â strategaeth ariannol y Cyngor, mae'r cronfeydd wrth gefn penodedig canlynol 

wedi eu sefydlu: 

Cronfa wrth gefn Priodoldeb i Ymarfer - er mwyn lleihau effaith amrywiad yn nifer yr 

achosion a atgyfeirir ar sefyllfa ariannol y Cyngor i’r eithaf, ac i ddarparu ar gyfer costau 

unrhyw her gyfreithiol uwchben a thu hwnt i’r costau hynny a delir gan Yswiriant Iawndal 

Proffesiynol.   

Cronfa wrth gefn y gronfa ddata – er mwyn cronni arian ar gyfer amnewid y gronfa ddata 

Cofrestr Ymarferwyr Addysg yn y dyfodol. 

Cronfa wrth gefn llety - er mwyn cefnogi costau'r Cyngor yn y dyfodol o ran ei anghenion 

llety, gan gynnwys y gofyniad ar gyfer gofod ychwanegol i gynnal gwrandawiadau 

Priodoldeb i Ymarfer yn fewnol. 

 

 Cronfa wrth 
gefn y gronfa 

ddata 
 

£000 

Cronfa wrth 
gefn 

Priodoldeb i 
Ymarfer 

£000 

Cronfa wrth 
gefn llety 

£000 

Cyfanswm 
 
 

£000 

Balans ar 1 Ebrill 
 

150 250 200 600 

Rhyddhad o’r 
cronfeydd wrth gefn 

- - - - 

Ychwanegion i’r 
cronfeydd wrth gefn 
 

50 50 100 200 

Balans ar 31 
Mawrth 
 

200 300 300 800 
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14. Ymrwymiadau Cyfalaf     

Ar 31 Mawrth 2018, nid oedd gan y Cyngor unrhyw ymrwymiadau cyfalaf (2016-17, £3,503).    

 
15. Prydlesi gweithredu 

 

 

16. Deilliannau ac Offerynnau Ariannol eraill 

Nid oes gan y Cyngor unrhyw fenthyciadau, ac mae’n lliniaru’r posibilrwydd o fod yn agored 

i risg hylifedd drwy reoli ei adnoddau.   

Caiff pob ased a rhwymedigaeth ei nodi mewn arian sterling, felly nid yw’n agored i risgiau 

arian cyfred.   

17. Trafodion â Phartion Cysylltiedig 

Ystyrir Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig ac, yn ystod y flwyddyn, derbyniodd y Cyngor 

grant a ddaeth i gyfanswm o £6,298,000 (£6,156,000, 2016-17).   

Caiff aelodau o'r Cyngor hefyd fod â swyddogaethau mewn sefydliadau y mae'r Cyngor yn 

ymdrin â nhw. Fodd bynnag, nid oes gan aelodau o'r Cyngor unrhyw ddylanwad ar y 

trafodion hyn gan eu bod yn digwydd yn rhan o weithgareddau arferol y Cyngor. 

Yn ystod 2017-18, nid oedd aelodau nac uwch swyddogion, nac unrhyw aelodau o'u 

teuluoedd, yn gysylltiedig, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, ag unrhyw drafodion 

gyda'r Cyngor, ar wahân i dalu treuliau a chyflogau fel arfer.  

  

 31 Mawrth 
2018 

31 Mawrth 
2017 

   
 £000 £000 
   
Symiau a godwyd ar y Datganiad o Incwm 
Cynhwysfawr ar gyfer taliadau prydlesi gweithredu  

68 69 

 72 69 
Ymrwymiad blynyddol ar brydlesi adeiladau yn ôl 
blwyddyn: 

  

O fewn blwyddyn 68 72 
Rhwng blwyddyn a phum mlynedd 136 216 
Mwy na phum mlynedd - - 

Cyfanswm 204 288 
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18. Rhwymedigaethau Wrth Gefn 

Nid oes unrhyw rwymedigaethau wrth gefn (2016-17, £dim). 

 
19. Digwyddiadau ers diwedd y cyfnod adrodd 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau i’w hadrodd ar ddyddiad llofnodi’r Cyfrifon hyn.  

 

 

Cymeradwyodd y Prif Weithredwr y Cyfrifon hyn i’w cyhoeddi ar 3 Gorffennaf 2018. 

 

 

 


