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Eitem 4

Cydbwyllgor GwE 23/05/2018
CYDBWYLLGOR GwE
Cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd yn Parc Eirias, Bae Colwyn
ar 23 Mai 2018 o 10:30 hyd at 11:40.
Yn bresennol:
Y Cynghorwyr: Gareth Thomas – Cadeirydd (Cyngor Gwynedd), Meirion Jones (Cyngor Sir
Ynys Môn), Garffild Lewis (Cyngor Bwrdeistref Conwy), Huw Hildtich-Roberts (Cyngor Sir
Ddinbych), Ian Roberts (Cyngor Sir y Fflint).
Aelodau Cyfetholedig heb bleidlais: Haf Williams (Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd),
Jonathan Morgan (Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig).
Swyddogion heb bleidlais: Dr Lowri Brown (Cyngor Conwy), Julian Molan (Cyngor Sir
Ddinbych), Claire Homard (Cyngor Sir y Fflint), Ian Roberts (Cyngor Bwrdeistrefol Sirol
Wrecsam), Garem Jackson (Cyngor Gwynedd).
Swyddogion yn bresennol: Arwyn Thomas (Rheolwr Gyfarwyddwr GwE), Iwan G. Evans
(Pennaeth y Gwasanaeth Cyfreithiol yr Awdurdod Lletyol – Cyngor Gwynedd), Dr Gwynne
Jones (Cyngor Sir Ynys Môn), Alwyn Jones (Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE), Gareth Williams
(Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol GwE), Bethan E. Roberts (Rheolwr Rheoli Perfformiad GwE),
Hefin Owen (Rheolwr Uned Cyllid yr Awdurdod Lletyol – Cyngor Gwynedd), a Sioned Williams
(Swyddog Cefnogi Aelodau yr Awdurdod Lletyol – Cyngor Gwynedd).
1. ETHOL CADEIRYDD
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Gareth Thomas yn Gadeirydd y pwyllgor
hwn am 2018/19.
2. ETHOL IS-GADEIRYDD
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Phil Wynn yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn
am 2018/19.
3. CYHOEDDIADAU





Croesawyd Haf Williams i’r Cydbwyllgor fel Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd.
Llongyfarchwyd Susan Owen Jones ar ei merch newydd-anedig.
Llongyfarchwyd y Cadeirydd ar ei wyrion newydd-anedig.
Llongyfarchwyd Cyngor Sir Ddinbych ar ganlyniad arolwg Estyn yn ddiweddar - barnodd
yr adroddiad fod arweinyddiaeth a rheolaeth yn ardderchog a chanlyniad ac ansawdd
addysg un da.

4. YMDDIHEURIADAU
Y Cynghorydd Phil Wynn - Is Gadeirydd (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Peter Agnew
(Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd), Arwyn Williams (Cyngor Sir Ynys Môn), Dafydd L.
Edwards (Pennaeth Cyllid yr Awdurdod Lletyol - Cyngor Gwynedd), Steve Vincent
(Llywodraeth Cymru), Susan Owen Jones (Rheolwr Busnes GwE), Rhys Howard Hughes
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE).
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5. DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn
bresennol.
6. GWOBRAU ADDYSG BROFFESIYNOL CYMRU
Adroddodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE bod seremoni gwobrwyo y Gwobrau Addysgu
Proffesiynol Cymru wedi’i gynnal yng Nghaerdydd ar 13 Mai 2018. Nodwyd bod y gwobrau
yn dathlu ymrwymiad a gwaith caled athrawon ar draws Cymru. Amlygwyd bod nifer o
athrawon/staff o awdurdodau'r Gogledd wedi cael eu henwebu am wobr, sydd yn
dystiolaeth o gryfder y maes addysg yng Ngogledd Cymru.
Cyflwynwyd tair a ddaeth yn fuddugol yn eu categorïau unigol i’r cydbwyllgor, sef:
 Athro Newydd Eithriadol – Helen Jones, Ysgol Uwchradd y Fflint.
 Athro’r Flwyddyn – Lorraine Dalton, Ysgol Gynradd Esgob Morgan, Llanelwy.
 Hybu Cydweithio i Wella Cyfleodd Dysgu – Ruth Thackray, GwE.
Cafodd yr enillwyr gyfle i siarad am eu gwaith a mynegwyd eu bod yn hynod o ddiolchgar
a balch am eu henwebiad.
Yn ogystal, nodwyd fod Gwenan Ellis Jones, Cyngor Gwynedd wedi ennill y wobr
‘Defnyddio’r Gymraeg Mewn Ffordd sy’n Ysbrydoli’.
Mewn ymateb, llongyfarchodd y cydbwyllgor yr enillwyr a’r sawl a gafodd eu henwebu am
wobr, a chymeradwywyd eu gwaith caled.
7. MATERION BRYS
Nid oedd unrhyw faterion brys.
8. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL
Llofnododd y Cadeirydd gofnodion o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 21 Chwefror 2018,
fel rhai cywir.
9. FFRAMWAITH ATEBOLRWYDD NEWYDD
Rhoddwyd cyflwyniad i’r cydbwyllgor gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol GwE ar y fframwaith
atebolrwydd newydd sydd yn rhan o daith diwygio Llywodraeth Cymru. Nodwyd bod yr
elfen Fframwaith Atebolrwydd yn rhan fechan o’r daith, a bod cefnogi ysgolion i gwrdd ag
agenda’r daith yn mynd i fod yn her enfawr iawn.
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, ymatebwyd i gyfres o gwestiynau/sylwadau gan aelodau’r
cydbwyllgor mewn perthynas â:




Pwysigrwydd i holl aelodau (yn arbennig aelodau craffu) gael dealltwriaeth o maint y
pwysau gwaith sydd yn eu hwynebu yn sgil y newidiadau sydd gerbron y maes addysg.
Awgrym i GwE rhoi cyflwyniad i aelodau cabinet ac aelodau craffu y chwe awdurdod
lleol.
Pryder bod y broses o reoli adroddiadau data ddim yn eglur - mae angen gwell
dealltwriaeth ranbarthol.
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Beth yw’r camau nesaf a sut mae cyfathrebu hyn?

PENDERFYNWYD
 GwE i roi cyflwyniad ar y Fframwaith Atebolrwydd Newydd i’r chwe awdurdod
lleol.
 Rheolwr Gyfarwyddwr GwE i anfon llythyr i Lywodraeth Cymru ar ran y
cydbwyllgor i ofyn am eglurder o ‘atebolrwydd’ er mwyn sicrhau cysondeb.
10. ADRODDIAD BLYNYDDOL GWE 2017-18
Cyflwynwyd adroddiad gan Reolwr Cyfarwyddwr GwE ar berfformiad y Gwasanaeth o ran
cyflawni Swyddogaethau’r Gwasanaeth a’r Nodau Allweddol. Tywyswyd yr aelodau drwy’r
adroddiad gan nodi ei fod yn grynodeb o’r adroddiad blynyddol ac yn anelu i gyfleu’r
negeseuon lefel uchel.
PENDERFYNWYD: Nodi a derbyn yr adroddiad.
11. CYNLLUN BUSNES LEFEL 1
Cyflwynodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE y Cynllun Busnes Lefel 1. Gofynnwyd am farn y
cydbwyllgor am y math o naratif sydd yn fwyaf defnyddiol wrth adrodd ar berfformiad oes angen ffocysu ar beth sydd angen ei wella neu ganolbwyntio ar lwyddiannau?
Mewn ymateb, croesawyd y cydbwyllgor y fformat personol gan nodi bod angen
cydbwysedd o’r llwyddiannau yn ogystal â beth sydd angen ei wella er mwyn deall y
darlun cyflawn.
PENDERFYNWYD: Nodi a derbyn yr adroddiad.
12. Y GYMRAEG MEWN ADDYSG
Cyflwynwyd adroddiad gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol GwE. Cynigwyd adolygu’r
strwythur rhanbarthol ar gyfer gweithredu’n fwy strategol i gefnogi’r Gymraeg o fewn y
maes addysg, ac i sefydlu Bwrdd Strategol y Gymraeg i arwain ar y gwaith. Gofynnwyd
i’r cydbwyllgor gymeradwyo’r cynigion a amlinellir yn yr adroddiad.
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, ymatebwyd i gyfres o gwestiynau/sylwadau gan aelodau’r
cydbwyllgor mewn perthynas â:




Croesawu’r syniad o weithredu yn fwy strategol.
Pwy fydd yn rhan o aelodaeth y Bwrdd Strategol y Gymraeg? Mae’n bwysig i’r
aelodaeth gynrychioli amrywiaeth y siaradwyr Cymraeg ar draws y rhanbarth.
Pwysigrwydd rhoi llais cryf i ddysgwyr yn y datblygiadau.

PENDERFYNWYD: Derbyn yr argymhellion.
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13. CYFRIFON TERFYNOL GwE 2017-18
Cyflwynwyd adroddiad cryno gan Reolwr yr Uned Cyllid yr Awdurdod Lleol. Tywyswyd yr
aelodau drwy’r adroddiad – nid oedd unrhyw sylw pellach gan aelodau pwyllgor ar
gynnwys yr adroddiad.
PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad.

CADEIRYDD
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ADRODDIAD AR GYFER Y CYD-BWYLLGOR
4 GORFFENNAF 2018

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE
Pwnc:

Datganiad Llywodraethu ar gyfer Cydbwyllgor GwE

1.0

Pwrpas yr Adroddiad

1.1

Derbyn a chymeradwyo y datganiad llywodraethu blynyddol

2.0

Cefndir

2.1

Mae Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018 yn gosod gofynion penodol ar
gyrff cyhoeddus sydd yn gweithredu trefniadau rheoli partneriaethol trwy gyd-bwyllgorau
ffurfiol.

2.2

Gofyniad Rhan 5 yw i’r Cyd-Bwyllgor adolygu a chymeradwyo datganiad rheolaeth fewnol.
Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi ei ddarparu i gyd-fynd â’r gofyniad hwn.
Mae'r ddogfen wedi ei pharatoi i gynnig fframwaith i weithrediad y Cyd-Bwyllgor.

3.0 Argymhellion
3.1

Gofynnir i’r Cydbwyllgor dderbyn a chymeradwyo y Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

4.0

Goblygiadau ariannol

4.1

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.

5.0

Effaith o ran cydraddoldeb
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5.1

Nid oes unrhyw effaith newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn.

6.0

Goblygiadau Personél

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn.

8.0

Atodiadau

8.1

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Rwy’n fodlon fod y datganiad yn cynnwys disgrifiad priodol o drefniadau llywodraethu GwE
Y Swyddog Cyllid Statudol:
Drwy ymateb i adolygiadau o’r gwasanaeth gan Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru, ac ymweliad
adolygiad cynnydd gan ESTYN yn Hydref 2017, mae GwE wedi adolygu ei drefniadau llywodraethu yn
drwyadl. Rwyf yn fodlon fod y datganiad yma yn adlewyrchiad teg o drefniadau llywodraethu GwE
am y flwyddyn 2017/18.
Er hynny, mae rôl allweddol a her parhaus i aelodau’r Cyd-bwyllgor (y Cynghorwyr a Prif Swyddogion
Addysg o’r 6 awdurdod lleol yng ngogledd Cymru, ynghyd â Rheolwr Gyfarwyddwr y Gwasanaeth) i
gydweithio er mwyn sicrhau fod GwE yn cyflawni’r cyfrifoldebau’n effeithiol, ac yn mynd ymlaen i
ddatblygu’n bositif er budd ysgolion a disgyblion y rhanbarth.
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ATODIAD A
DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL
Mae’r datganiad hwn yn bodloni'r angen i gynhyrchu Datganiad Rheolaeth Fewnol yn unol â Rheoliad 5
o'r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018.
Rhan 1: CWMPAS CYFRIFOLDEB
Sefydlwyd GwE yn Gyd-Bwyllgor gan 6 awdurdod lleol gogledd Cymru yn 2013 i fod yn wasanaeth
effeithiolrwydd gwella ysgolion rhanbarthol drwy gyflawni’r swyddogaethau a fanylir arnynt mewn
cytundeb rhwng y Cyd-Bwyllgor a’r awdurdodau. Yn y cytundeb, mae'r Cynghorau wedi cytuno i
weithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth i sefydlu Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion
Rhanbarthol a fydd yn atebol i'r Cynghorau, ac yn cyflawni swyddogaethau statudol y Cynghorau yng
nghyswllt effeithiolrwydd a gwella ysgolion.
Gweledigaeth y Cynghorau oedd sefydlu Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol a
fydd yn atebol i, ac yn ymgymryd â chyfrifoldebau statudol y chwe Awdurdod Lleol yng ngogledd
Cymru yng nghyswllt eu dyletswyddau i fonitro, herio, darparu gwasanaeth cefnogol ar gyfer datblygiad
proffesiynol parhaus drwy'r cwricwlwm a rheoli ysgolion yn ogystal â darparu gwasanaethau y gellir eu
comisiynu gan ysgolion ac awdurdodau lleol.
Mae GwE yn gyfrifol am sicrhau bod ei weithgareddau yn cael eu cynnal yn unol â’r gyfraith a safonau
priodol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu a’i gyfrifo amdano yn briodol, a’i ddefnyddio mewn
ffordd economaidd, effeithlon ac effeithiol.
Wrth gyflawni’r holl gyfrifoldebau hyn, mae GwE hefyd yn gyfrifol am gynnal trefniadau priodol ar gyfer
llywodraethu ei swyddogaethau, cynorthwyo gweithrediad effeithiol ei weithgareddau, sy’n cynnwys
trefniadau i reoli risg a rheoli ariannol digonol ac effeithiol.
Rhan 2: PWRPAS Y FFRAMWAITH LLYWODRAETHU
Mae’r fframwaith llywodraethu’n cynnwys y systemau a’r prosesau, y diwylliant a’r gwerthoedd hynny
sy’n cyfeirio a rheoli GwE, a’r gweithgareddau ble mae’n adrodd i, cysylltu gydag ac yn arwain y
gymuned. Mae’n galluogi’r awdurdodau sydd yn rhan o GwE i fonitro llwyddiant ei amcanion strategol,
ac ystyried a yw’r amcanion wedi arwain at ddarparu gwasanaethau addas a chost effeithiol.
Mae’r system reolaeth fewnol yn rhan allweddol o’r fframwaith honno ac mae wedi ei dylunio i reoli
risg i lefel resymol yn hytrach na dileu’r risg o fethiant yn gyfan gwbl i gyflawni polisïau, bwriadon ac
amcanion; ni all felly ond ddarparu sicrwydd rhesymol o effeithiolrwydd yn hytrach na sicrwydd
diamod. Mae’r system reolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus sy’n adnabod a blaenoriaethu
risgiau sy’n berthnasol i gyflawni polisïau, bwriadon ac amcanion GwE, i werthuso’r tebygolrwydd o'r
risgiau hynny’n cael eu gwireddu a’r effaith petai hynny’n digwydd, ac i reoli'r risgiau mewn ffordd
effeithlon, effeithiol ac economaidd.
Mae’r fframwaith llywodraethu perthnasol a ddisgrifir uchod wedi bod ar waith yn GwE ar gyfer y
flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2018, a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon.
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Rhan 3: Y FFRAMWAITH LLYWODRAETHU
3.1 Aelodaeth
Mae’r Cynghorau wedi dod i Gytundeb i sefydlu a gweithredu GwE yn unol â'r pwerau sydd ganddynt
dan Adran 9 Mesur Llywodraeth Leol Cymru 2009, Adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac Adran
101 a 102 Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r Rheoliadau cysylltiedig.
Mae aelodaeth y Cyd-bwyllgor yn cynnwys un aelod yr un o Gyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam, sydd â hawl i bleidleisio.
Ar hyn o bryd, mae’r Prif Swyddogion Addysg Statudol, un o bob Awdurdod Lleol yng ngogledd
Cymru, yn aelodau heb hawl pleidleisio.

Mae un cynrychiolydd o'r Esgobaeth, un cynrychiolydd o'r Ysgolion Cynradd, un cynrychiolydd o'r
Ysgolion Uwchradd, un cynrychiolydd o'r Ysgolion Arbennig ac un Cynrychiolydd o'r Llywodraethwyr
yn aelodau cyfetholedig heb bleidlais.
3.2 Swyddogaethau
Mae'r Cynghorau wedi arwyddo cytundeb ar 13 Chwefror 2013 i ffurfioli eu rolau a’u cyfrifoldebau
mewn perthynas â'r Gwasanaeth, ac maent wedi penodi Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Lletyol ar
gyfer gweithredu a chynnal y Gwasanaeth yn unol â thelerau'r Achos Busnes Terfynol y cytunwyd arno.
Mae’r cytundeb yn gynhwysfawr, ac yn cynnwys gwybodaeth am agweddau llywodraethu a gweinyddol
y Cyd-bwyllgor.
Y cytundeb yw sylfaen fframwaith llywodraethu GwE.
3.3 Egwyddorion
Drwy arwyddo’r cytundeb, mae'r Cynghorau wedi cytuno y byddant yn cynnal eu perthynas yn unol â’r
egwyddorion llywodraethu da a ganlyn:


Bod yn Agored ac Ymddiriedaeth
Mewn perthynas â'r Cytundeb, bydd y Cynghorau'n agored ac yn ymddiried yn y naill a'r
llall wrth ddelio â'i gilydd, yn sicrhau bod gwybodaeth a dadansoddiadau ar gael i'w gilydd,
yn trafod ac yn datblygu syniadau'n agored ac yn cyfrannu'n llawn at bob agwedd ar sicrhau
bod y cydweithio'n llwyddiannus;



Ymrwymiad a Chymhelliant
Bydd y Cynghorau wedi ymrwymo'n llawn i weithio gyda'i gilydd, yn ceisio ysgogi'r holl
weithwyr ac yn mynd i'r afael â heriau'r Gwasanaeth yn llawn bwriad a brwdfrydedd ac yn
benderfynol o lwyddo;



Sgiliau a Chreadigedd
Mae'r Cynghorau'n cydnabod bod pob un yn dod â sgiliau a gwybodaeth defnyddiol y gellir
eu cymhwyso'n greadigol er mwyn cyflawni amcanion y Cynghorau, sicrhau parhad y
cydweithio, datrys anawsterau a datblygu'r berthynas gydweithio a'r staff personél sy'n
gweithio oddi mewn iddo;



Perthnasau Effeithiol
Bydd rolau a chyfrifoldebau pob Cyngor yn glir, gan ddatblygu perthnasau ar y lefelau
priodol ym mhob sefydliad, gyda mynediad hawdd ac uniongyrchol at gynrychiolwyr ei
gilydd;



Datblygu ac Addasu
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Mae'r Cynghorau'n cydnabod eu bod ynghlwm â beth allasai fod yn berthynas hirdymor,
sydd angen datblygu ac addasu, a byddant yn ymdrechu'n rhesymol i ddatblygu a chynnal
proses effeithiol ar y cyd er mwyn sicrhau bod y berthynas yn datblygu'n briodol ac yn
unol â'r egwyddorion a'r amcanion hyn;


Enw Da
Mae'r Cynghorau'n cytuno, mewn perthynas â'r cytundeb a'r Gwasanaeth yn gyffredinol, y
byddant yn rhoi'r sylw pennaf i enw da ei gilydd, ac na fyddant yn gwneud neu'n methu â
gwneud unrhyw beth fyddai'n dwyn gwarth ar enw da unrhyw Gyngor arall neu'n denu
cyhoeddusrwydd gwael i unrhyw Gyngor arall;



Rhesymoldeb Gwneud Penderfyniadau
Mae'r Cynghorau'n cytuno y bydd yr holl benderfyniadau a wneir mewn perthynas â'r
Cytundeb a'r Gwasanaeth yn gyffredinol yn cael eu gwneud gan ymddwyn yn rhesymol ac
yn ddidwyll;



Caniatâd Angenrheidiol
Mae pob Cyngor drwy hyn yn sicrhau i'r Cynghorau eraill eu bod wedi derbyn pob
caniatâd angenrheidiol sy'n ddigon i sicrhau y dirprwyir y swyddogaethau a'r cyfrifoldebau
y darperir ar eu cyfer yn y Cytundeb hwn; ac



Ymrwymiadau Aelodau a Swyddogion
Bydd pob Cyngor yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod eu haelodau a’u
swyddogion hwy sydd ynghlwm â'r Gwasanaeth yn gweithio er pennaf les y Gwasanaeth
bob tro, ac yn ymateb yn brydlon i bob cais perthnasol gan y Cynghorau eraill.
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Rhan 4: EFFEITHIOLRWYDD Y FFRAMWAITH LLYWODRAETHU
Mae GwE yn gyfrifol am gynnal, o leiaf yn flynyddol, adolygiad o effeithiolrwydd ei fframwaith
llywodraethu gan gynnwys y system rheolaeth fewnol.
Cyngor Gwynedd yw Awdurdod Lletyol y Cyd-bwyllgor. O ganlyniad, felly, mae adolygiadau o
effeithiolrwydd y Côd Llywodraethu Lleol, y Cyfansoddiad a chyfundrefn rheolaeth fewnol yr
awdurdod hwnnw yn ymgorffori sylfaen llywodraethu’r Cyd-bwyllgor hefyd.
Yn dilyn yr adolygiad a gynhaliwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn ym mis Ionawr 2015,
gofynnodd Lywodraeth Cymru i Estyn gynnal dilyniant i’r adolygiad drwy arolygu ac adrodd ar bob
consortiwm yn unigol. Cynhaliwyd Arolygiad Rhanbarthol Estyn yn ystod y pythefnos yn dechrau 18
Ebrill 2016. Cynhyrchwyd yr adroddiad ar ansawdd y gwasanaethau gwella ysgolion a ddarperir gan
Gonsortiwm Gogledd Cymru ar 30 Mehefin 2016.
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/GwE_1.pdf
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cyd-bwyllgor ar 6 Gorffennaf 2016 ac yna aethpwyd ati i drafod
ymhellach a chyflwyno’r Cynllun Busnes Rhanbarthol a’r Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad i’r CydBwyllgor ar 22 Medi 2016.
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/360c646b-bb14-49c2-b26a0328fcbf69fe.pdf
Ym mis Hydref 2017 (wythnos yn cychwyn 16 Hydref 2017), ymwelodd Estyn â GwE i adolygu'r
cynnydd a wnaed yn ôl yr argymhellion a nodwyd yn yr arolygiad. Cafodd yr adroddiad yn dilyn yr
ymweliad monitro ei gynhyrchu gan Estyn ar 16 Tachwedd 2017.
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/GwE%20Consortium%20en.pdf
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cyd-bwyllgor ar 22 Tachwedd 2017.
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/59e92e08-bd75-43bd-af301a07e981736c.pdf
Amcanion
Mae Achos Busnes Llawn wedi ei ddarparu ar gyfer y Gwasanaeth, dyddiedig Mawrth 2012, gyda’r
achos busnes yn dangos tystiolaeth bod amcanion clir wedi eu sefydlu, eu bod yn SMART a bod rhaglen
waith briodol yn ei lle.
Mae Cynllun Busnes 3 Blynedd yn ei le ar gyfer y gwasanaeth sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cydbwyllgor a Llywodraeth Cymru. Mae’r Cynllun Busnes yn sicrhau bod rhaglenni gwaith priodol yn eu
lle a bod adroddiadau monitro yn cael eu cyflwyno i’r Cyd-bwyllgor yn eu cyfarfodydd.
Strwythur, Rolau a Chyfrifoldebau
Mae Cyd-bwyllgor wedi ei sefydlu, gydag aelodaeth briodol.
Gwelwyd bod strwythur trefniadaethol clir ar gyfer y gwasanaeth, ond yn dilyn derbyn y model
cenedlaethol newydd bu newidiadau i'r strwythur oherwydd bod newidiadau mewn disgwyliadau ar ran
y Gwasanaeth.
Mae cylch gorchwyl y Cyd-bwyllgor yn nodi rhai o’i gyfrifoldebau, ynghyd â rhestr o aelodau'r Cydbwyllgor a'u hawliau pleidleisio. Mae rôl yr Awdurdodau wedi’i nodi yn y Cytundeb.
O ganlyniad i fabwysiadu’r Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol, bu strwythur
llywodraethu GwE yn destun adolygiad. Mae hyn wedi golygu creu Bwrdd Ymgynghorol a Bwrdd
Rheoli ac adolygu strwythur y Cyd-bwyllgor.Tud.
Mae elfennau
14 o’r strwythur eisoes ar waith, ac eisioes
4

wedi eu cymeradwyo gan Weithrediadau pob Partner, a bydd yn arwain at Gytundeb Rhyngawdurdod
diwygiedig.
Mae'r cytundeb yn y broses o gael ei chwblhau yn dilyn newidiadau i'r Model Cenedlaethol. Bydd
newidiadau pellach i’r Model a swyddogaethau GwE yn faterion fydd yn destyn adolygiad llywodraethu
i’w cymeradwyo gan y Cynghorau yn ôl yr angen
Arweinyddiaeth
Mae’r Cyd-bwyllgor wedi cyfarfod ar y dyddiadau canlynol:
• 01/02/2017
• 20/07/2017
• 04/10/2017
• 22/11/2017
• 21/02/2018
• 23/05/2018
Rheolaeth Risg
Mae cofrestr risg GwE yn cael ei diweddaru'n gyson.
dan adolygiad.

Mae perthnasedd y gofrestr risg yn cael ei gadw

Systemau Rheoli Perfformiad
Yn unol â’r cytundeb, bydd Rheolwr Gyfarwyddwr y Gwasanaeth yn adrodd yn flynyddol i'r Cydbwyllgor ac i bob Cyngor yn unigol ar berfformiad y Gwasanaeth wrth gyflawni Swyddogaethau a
Nodau Allweddol y Gwasanaeth.
Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol 2016/17 i’r Cyd-bwyllgor yn eu cyfarfod ar 20/07/2017.
Anghenion Defnyddiwr a Chwynion
Mae'r Gwasanaeth yn dilyn trefn gwyno Cyngor Gwynedd. Yn ystod 2017/18 ni dderbyniwyd unrhyw
gwynion.
Yn ogystal, mae'n bosibl i'r ysgolion roi adborth drwy’r Grŵp Defnyddwyr sydd wedi ei sefydlu i roi
cefnogaeth i'r Cyd-bwyllgor yn ogystal â'u herio. Mae cynrychiolwyr priodol o ysgolion uwchradd a
chynradd y 6 awdurdod yn aelodau o’r grŵp defnyddwyr.
Mae’r Grŵp Defnyddwyr yn gweithredu’n effeithiol oherwydd:














Mae ganddo’r hawl i adrodd wrth a gwneud argymhellion i'r Cyd-bwyllgor ynglŷn ag unrhyw
fater sydd oddi mewn i sgôp swyddogaethau'r Gwasanaeth.
Mae’r grŵp wedi cyfarfod ar y dyddiadau a ganlyn:
04/07/2017
22/09/2017
16/11/2017
18/01/2018 (Uwchradd)
07/02/2018
13/03/2018
04/05/2018 (Uwchradd)
08/05/2018
28/06/2018
Mae'r grŵp yn cynnwys:
o 6 cynrychiolydd Uwchradd, un o bob Awdurdod
o 6 cynrychiolydd Cynradd, un o bob Awdurdod
o 1 cynrychiolydd Ysgolion Arbennig
o Llywodraethwyr Ysgol - 1 cynrychiolydd fesul Cyngor.

Polisïau Corfforaethol

Tud. 15
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Ar ddyddiad y fantolen, mae GwE yn gweithredu o dan bolisïau corfforaethol yr awdurdod lletyol.

Rydym wedi cael ein cynghori ar oblygiadau canlyniad yr adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith
llywodraethu gan GwE, a bod y trefniadau yn parhau i gael eu hystyried yn addas at ei ddiben yn unol
â’r fframwaith llywodraethu.
Rhan 5: MATERION LLYWODRAETHU ARWYDDOCAOL
Mae’r prosesau a ddisgrifir mewn rhannau blaenorol o’r datganiad hwn yn disgrifio’r dulliau a
ddefnyddiwyd gan GwE i adnabod unrhyw faterion llywodraethu arwyddocaol sydd angen sylw.
Nid yw GwE o’r farn bod unrhyw faterion o’r fath wedi codi yn ystod asesiad o’i drefniadau
llywodraethu sydd yn gwarantu sylw yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yma.

Yn dilyn Adolygiad Rhanbarthol Estyn ym mis Ebrill 2016, cyflwynwyd yr adroddiad ar ansawdd y
gwasanaethau gwella ysgolion a ddarperir gan Gonsortiwm Gogledd Cymru i’r Cyd-bwyllgor ar 6
Gorffennaf 2016.
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/GwE_1.pdf
Cyflwynwyd y Cynllun Busnes Rhanbarthol a’r Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad i’r Cyd-Bwyllgor ar
22 Medi 2016.
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/360c646b-bb14-49c2-b26a0328fcbf69fe.pdf
Cyflwynwyd adroddiadau yn manylu ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Busnes a’r Cynllun
Gweithredu Ôl-Arolygiad i’r Cyd-bwyllgor ar 25 Tachwedd 2016, 8 Mawrth 2017, 20 Gorffennaf 2017
a 22 Medi 2017.
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/dd449e4e-0d42-4c85-a8e415319310bf18.pdf
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/4672dd05-d500-4987-9245622d24d3848c.pdf
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/32ac45a3-8b47-4b4e-8b0966d1aeac8105.pdf
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/fd578f2f-9e99-46e8-af144d94cd3bd545.pdf
Ym mis Hydref 2017 (wythnos yn cychwyn 16 Hydref 2017), ymwelodd Estyn â GwE i adolygu'r
cynnydd a wnaed yn ôl yr argymhellion a nodwyd yn yr arolygiad. Cafodd yr adroddiad yn dilyn yr
ymweliad monitro ei gynhyrchu gan Estyn ar 16 Tachwedd 2017.
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/GwE%20Consortium%20en.pdf
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cyd-bwyllgor ar 22 Tachwedd 2017.
http://www.gwegogledd.cymru/Content/Uploaded/Downloads/GWE/59e92e08-bd75-43bd-af301a07e981736c.pdf
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Rhan 6: BARN
Mae'r cytundeb yn y broses o gael ei adolygu yn dilyn newidiadau disgwyliedig i'r Model Cenedlaethol.
Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd GwE yn paratoi i ymateb i adolygiad nesaf y Model Cenedlaethol a
bydd yn gweithredu’r newidiadau yn ôl y gofyn.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Swyddog Arweiniol GwE Cadeirydd GwE
Dyddiad: ___________________________

Dyddiad: ___________________________

ARWYN LLOYD THOMAS
Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Tud. 17
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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR
4 GORFFENNAF 2018

Adroddiad gan:

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Testun:

Cofrestr Risg GwE

1.0

Pwrpas yr Adroddiad

1.1

Cyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

2.0

Cefndir

2.1

Pwrpas y gofrestr risg yw ffurfioli’r broses o adnabod risgiau a chymryd camau gweithredu
dilynol i’w lliniaru.

2.2

Trwy reoli risgiau’r rhanbarth yn effeithiol bydd GwE yn gallu cefnogi amcanion y rhanbarth,
gwneud defnydd effeithiol o adnoddau a chyflawni’r deilliannau yn ôl y bwriad.

3.0

Ystyriaethau

3.1

Mae Cofrestr Risg GwE yn ddogfen fyw, a chaiff ei hadolygu'n gyson. Fe'i cyflwynir i’r Cydbwyllgor yn flynyddol, a hefyd pan fydd risgiau newydd yn cael eu hadnabod a bod angen i’r
Cyd-bwyllgor fod yn ymwybodol ohonynt.

3.2

Mae’r holl risgiau wedi cael eu hadolygu a’u diweddaru; diweddarwyd cyfanswm o 11 risg
(Risgiau 2, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23).

3.3

Mae Risg 2 yn risg newydd (cyfuno risgiau 2 a 23). Mae Risg 5 yn risg newydd (cyfuno
risgiau 5, 19 a 22). Yn ogystal mae Risg 14 yn newydd (cyfuno risgiau 14 ac 16). Felly mae’r
fersiynau oedd yn bodoli cynt o risgiau 5, 14, 16, 19, 22 a 23 wedi eu dileu – gweler 3.3 isod.

1
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3.4

Awgrymir felly dileu y risgiau a ganlyn:

Rhif Risg

Risg a Nodwyd

5

Newidiau Cwricwlwm a chymwysterau yn creu ansicrwydd mewn ysgolion

14

Amrywiad ym mherfformiad yr awdurdodau unigol yn CA4.

16

Mae perfformiad disgyblion MAT mewn awdurdodau unigol ar draws y rhanbarth
yn amrywio'n sylweddol.

19

Ymwybyddiaeth ysgolion o'r pedwar diben o fewn Dyfodol Llwyddiannus a
datblygu Meysydd Dysgu a Phrofiad fel rhan o ddiwygiadau'r cwricwlwm yn
gyfyngedig ac yn creu ansicrwydd yn yr ysgolion.

22

Bod y diwygiadau sylweddol mewn Addysg sy'n cynnwys atebolrwydd, dysgu
proffesiynol, digidol, yr Iaith Gymraeg, datblygiad cwricwlwm, asesu,
arweinyddiaeth ac ADY, ddim yn cael eu cynnwys a'u gweithredu yn llwyddiannus
ac yn creu ansicrwydd yn yr ysgolion

23

Gall toriadau a newidiadau sylweddol yn y Grant Gwella Addysg yn 2018/19 &
2019/20 effeithio ar gyflymder a gweithredu'r Cynllun Busnes Strategol yn ogystal
ag effeithio ar gyllideb ysgolion.

2
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Dilynwyd y matrics risg canlynol wrth bennu statws y risg weddilliol.

Matrics Risg
Bron yn sicr
Tebygol
Tebygolrwydd

Posib
Annhebygol

Isel
(4)
Isel
(3)
Isel
(2)
Isel
(1)

Canolig
(8)
Canolig
(6)
Isel
(4)
Isel
(2)

Uchel
(12)
Canolig
(9)
Canolig
(6)
Isel
(3)

Uchel
(16)
Uchel
(12)
Canolig
(8)
Isel
(4)

Isel

Canolig

Uchel

Hynod uchel

Effaith
4.0

Argymhellion

4.1

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor adolygu cynnwys y gofrestr.

4.2

Penderfynu a oes unrhyw risgiau y dymuna'r Cyd-bwyllgor eu cyflwyno i sylw'r Cabinet
perthnasol ac ati.

5.0

Goblygiadau Ariannol

5.1

Mae rheoli risg a rheolaeth ariannol effeithiol yn helpu i fonitro costau ac yn galluogi gwerth
am arian.

6.0

Effaith ar Gydraddoldeb

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

7.0

Goblygiadau Personél

7.1

Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

8.0

Ymgynghori sydd wedi digwydd

8.1

Mae Uwch Dîm Arwain GwE wedi trafod cynnwys y gofrestr ac wedi diwygio’r risgiau fel y
bo’n briodol.

9.0

Atodiadau

9.1

Cofrestr Risg GwE

3
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Swyddog Monitro:
Mae sustem adolygu risgiau yn rhan sylfaenol o lywodraethu effeithiol. O ystyried y proffil risg a
amlygir yn y tabl mae’n bwysig fod y Cyd Bwyllgor yn rhoi sylw manwl i’r asesiad a’r ymateb.
Swyddog Cyllid Statudol:
Credaf fod cofrestr risg GwE ar ffurf safonol ac yn cynnwys gwybodaeth addas. Byddaf innau ac
Adran Cyllid Gwynedd yn darparu cefnogaeth i Reolwr Gyfarwyddwr GwE ynghylch risgiau cyllidol.
Cyflwynir sylwadau pellach ar risgiau penodol, fel bo angen, ar lafar yng nghyfarfod y Cydbwyllgor ar
y 4ydd o Orffennaf.

4
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RHIF RISG

RHANBARTH
OL neu LEOL

CRYNODEB

1

Rh

Cyllidol

BLAENORIAE
TH GwE

I GYD

RISG A NODWYD

Mae toriadau yng Nghyllideb Graidd GwE yn
effeithio ar gynllunio strategol tymor hir.

TEBYGOLRW
YDD RISG

U

EFFAITH
RISG

U

TEBYGOLR
WYDD X
EFFAITH

2A

GWEITHGAREDDAU PRESENNOL /
LLINIARU

RISG
TEBYGOLRWY PERCHENNOG
WEDDILLIOL / DD X EFFAITH
RISG
RISG
GYFFREDINOL

Mae cynllun Ariannol Tymor Canolig a U
Fframwaith a Pholisi Gwerth am Arian
ar waith. Datblygwyd cynlluniau ar y
cyd â Swyddog Adran 151 yr awdurdod

2B

RhG / RhB

2B

RhG / RhB /
Gweithio'n agos gyda Swyddog
Bwrdd Rheoli Adran 151 yr awdurdod lleol I
adolygu'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig a'r Polisi a'r Fframwaith
Gwerth am Arian yn achlysurol.
Ymgysylltu gyda swyddogion LlC,
aelodau Cabinet addysg a
phenaethiaid addysg yr
awdurdodau, i geisio cael gwell
eglrder a sicrwydd o ran arian
grant penodol. Trafodaethau i'w
cynnal yng nghyfarfod y Bwrdd
Rheoli.

lleol. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig
yn cynnwys manylion y pwysau ariannol ar
GwE ac yn modelu sefyllfaoedd. Gwneir

rhagdybiaethau ynglŷn â'r sefyllfa
gyllidol yn y dyfodol. Penodir nifer ar
secondiad i sicrhau hyblygrwydd o
fewn y gwasanaeth i ymateb yn gyflym
i unrhyw newidiadau.

2

Rh

Cyllidol / Busnes I GYD

Mae ansicrwydd ynglŷn â threfniadau cyllid
grant gan LlC yn rhwystro cynllunio strategol
tymor hir. Gall toriadau a newidiadau
sylweddol yn y Grant Gwella Addysg yn
2018/19 & 2019/20 effeithio ar gyflymder a
gweithredu'r Cynllun Busnes Strategol yn
ogystal ag effeithio ar gyllideb ysgolion.

U

U

2A

U
Gwneir rhagdybiaethau ynglŷn â'r
sefyllfa gyllidol yn y dyfodol. Gweithir
yn agos gyda LlC i fwydo i'r sefyllfa
gyllidol am y tair blynedd nesaf.
Penodir nifer ar secondiad i sicrhau
hyblygrwydd o fewn y gwasanaeth i
ymateb yn gyflym i unrhyw
newidiadau. Cynllun cyllideb tymor
canolig ar waith. Datblygwyd y cynllun
ar y cyd â Swyddog Adran 151 yr

CAMAU GWEITHREDU YN Y
DYFODOL

awdurdod lleol. Mae'r Cynllun Ariannol
Tymor Canolig yn cynnwys manylion y
pwysau ariannol ar GwE ac yn modelu
sefyllfaoedd. Gwaith modelu ariannol yn
cael ei wneud i lywio penderfyniadau.

Gweithio'n agos gyda Swyddog
Adran 151 yr awdurdod lleol I
adolygu'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig a'r Polisi a'r Fframwaith
Gwerth am Arian yn achlysurol.
Ymgynghori gyda phrif
swyddogion yr awdurdodau o ran
effaith unrhyw doriadau ariannol
potensial.

4

Rh

Safonau

B1/B2

Anawsterau recriwtio gweithlu addysgu U
cymwys o ansawdd uchel o fewn ysgolion yn y
rhanbarth, sy'n cael effaith ar safonau ym
mhob pwnc megis Saesneg a mathemateg.

U

2A

Ymgynghorwyr Her pynciol mewn C
swydd gyda Chynlluniau Busnes Lefel 3
cyfatebol ar gyfer gweithredu'r
ymgyrch recriwtio #DarganfodAddysgu
ar waith. Gwaith ar y gweill i wella'r
ddarpariaeth AGA ar draws y
rhanbarth - Partneriaeth Addysg
Athrawon Gogledd Cymru.

2C

RhG / CC

Partneriaeth Addysg Athrawon
Gogledd Cymru (CaBan) i sicrhau
rhaglen
ddysgu
broffesiynol
effeithiol i ddarparwyr AGA ar
draws y rhanbarth.

5

Rh

Safonau

B1/B2

Agenda Trawsnewid Llywodraeth Cymru sy'n U
cynnwys atebolrwydd, dysgu proffesiynol,
digidol, yr Iaith Gymraeg, datblygiad
cwricwlwm, asesu, arweinyddiaeth ac ADY,
ddim yn cael eu cynnwys a'u gweithredu yn
llwyddiannus . Ymwybyddiaeth ysgolion o'r
pedwar diben o fewn Cwricwlwm i Gymru a
datblygu Meysydd Dysgu a Phrofiad fel rhan o
ddiwygiadau'r cwricwlwm yn gyfyngedig ac yn
creu ansicrwydd yn yr ysgolion. Newidiadau
Cwricwlwm a chymwysterau yn creu
ansicrwydd mewn ysgolion

U

2A

Uwch Arweinydd a thîm Cwricwlwm i U
Gymru yn weithredol.
Arweinwyr
portffolio hefyd mewn swydd.
Gweithgaredd ymgysylltu sylweddol
wedi'i chynnal ac ar y gweill.
Gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid.
Mae pob clwstwr ar draws y rhanbarth
wedi penodi arweinydd clwstwr CiG.
Hyfforddiant ar CiG a Rheoli newid.
Tîm wedi gweithio ar adnoddau a
chynnal gweithdai i gefnogi ysgolion
wrth edrych ar y 4 diben. Holl
gynllunio GwE yn croesgyfeirio at 4
diben Cwricwlwm i Gymru.

2B

UDA

Cefnogir Arweinwyr Clwstwr CiG
yn agos yn unol â'u cynllun clwstwr,

Anawsterau recriwtio Penaethiaid ar draws y C
rhanbarth/Recriwtio arweinyddiaeth o safon
ar bob lefel.

C

Cyflwyno CPCP a Rhaglenni Datblygu C
Arweinyddiaeth i gynnwys rhaglenni ar
gyfer
darpar
arweinwyr
a
phenaethiaid.
Ymgyrch
#DarganfodAddysgu yn mynd rhagddi.
Rhaglen Darpar Benaethiaid i'w
chyflwyno o dymor yr Hydref ymlaen.
Proses ymgeisio am CPCP wedi ei
chwblhau, y broses ardystio i'w
chwblhau.

2D

6

Rh

Safonau

B3

7

Rh

Safonau

I GYD

8

Rh

Busnes

I GYD

9

Rh

Llywodraethu/
Safonau

10

Rh

Llywodraethu

11

Rh

Safonau

2C

i sicrhau gwybodaeth ac ymroddiad da
gan bob ysgol yn y clwstwr. Mae gan
GwE 5 aelod o staff sy'n rhan o
ddatblygu gwaith arweiniol ar y
MDaPh i roi mewnbwn ac adborth
rheolaidd.
Cynnwys
adnodd
ymwybyddiaeth CiG fel rhan o bob
rhaglen datblygu arweinyddiaeth.
Gweithio rhagor gyda LlC i edrych ar
rôl rheoli newid yn genedlaethol.
Parhau i ddatblygu'r cynllun rheoli
newid i gefnogi ysgolion wrth asesu
eu parodrwydd am y cwricwlwm
newydd wrth i'r diwygiadau fynd
rhagddynt
gyda
chymorth
y
dangosfwrdd/Ysgol GwE i bob ysgol
allu mesur eu parodrwydd yn erbyn
cerrig milltir

RhG / CC

Cydweithio
gyda'r
Academi
Arweinyddiaeth Genedlaethol ac
is-grŵp arweinyddiaeth y consortia
ar sicrhau dysgu proffesiynol effeithiol
ar gyfer arweinyddiaeth ar bob lefel.

Mae toriadau i gyllidebau ysgolion yn U
effeithio ar allu ysgolion i barhau i godi
safonau.
Nid yw defnydd y Grant Gwella Addysg wedi'i U
ymgorffori yn llawn yn y dull rhanbarthol arafu a lleihau effaith cyflwyno'r Cynllun
Busnes Strategol

U

2A

Is-grŵp Cyllid yn gweithio gydag C/U
ysgolion i leihau effaith.

2B / 2C

All

U

2A

2B

Bwrdd Rheoli Cynnal adolygiad a chyflwyno
adroddiad i Fwrdd Rheoli GwE
(haf / hydref 2018).

B6

Ansicrwydd am gyfeiriad elfennau o fewn y C
Model Cenedlaethol yn y dyfodol.

C

3A

Adolygu strwythur atebolrwydd a U
phrosesau
rheoli
perfformiad.
Adolygiad i'r defnydd o'r GGA wedi ei
gynnwys fel rhan o'r Cynllun Busnes
Ariannol Lefel 3.
Aros am adolygiad gan Lywodraeth C
Cymru. Adolygiad o'r strwythur
atebolrwydd a rheoli perfformiad
mewn lle. Gwasanaeth wedi ei ailstrwythuro a model arweinyddiaeth
ddosranedig ar waith - yn sicrhau bod
y gwasanaeth yn fwy parod i addasu
pan fydd newid.

3B

Bwrdd Rheoli Gweithredu a
newid yn llawn.

B6

Gall newidiadau yn arweinyddiaeth yr C
awdurdodau effeithio ar y gefnogaeth
wleidyddol neu gorfforaethol

C

3A

Mae
dealltwriaeth
glir
oC
gyfrifoldebau'r holl awdurdodau a GwE
dros gyfeiriad strategol y rhanbarth.
Darparu
sesiynau
briffio
a
chyfarfodydd i rannu gwybodaeth yn
gyson gydag aelodau newydd (yn
ogystal â'r cyfarfodydd Cyd-bwyllgor
ffurfiol).

3B

CA / RhG

Parhau i sicrhau bod llwybrau
cyfathrebu yn glir a thryloyw.

B1/B4

Nad yw'r Grant Datblygu Disgyblion yn cael ei C
ddefnyddio'n
effeithiol/Perfformiad
Disgyblion PYD.

C

3A

Ymgynghorydd Llesiant Rhanbarthol C
mewn swydd. Adolygiad o'r GDD wedi
ei gwblhau a chynllun gweithredu ar
waith.

3B

YLlRh

Gweithredu'r camau o fewn y
cynllun busnes a monitro cynnydd
drwy gyfrwng y strwythur rheoli
perfformiad newydd.
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rheoli

unrhyw

12

Rh

Busnes

B1/B3

Nid oes gan lywodraethwyr y wybodaeth na'r U
sgiliau angenrheidiol i weithredu fel cyfeillion
beirniadol.

U

2B

Adolygu strwythur atebolrwydd a C
rolau'r rhwydweithiau rhanbarthol.
Cynllun Busnes Lefel 3 ar waith.
Arweinydd
Portffolio
GwE
i
Lywodraethwyr bellach mewn swydd.
Offeryn
Hunan
Arfarnu
i
Lywodraethwyr bellach ar y we, ac yn
cael ei gyflwyno.

2C

Bwrdd Rheoli Dwy gynhadledd wedi ei drefnu i
holl aelodau cyrff llywodraethu ar
'sut I fod yn gyfaill beirniadol'
ynghyd â chyflwyniadau i ysgolion.

13

Rh

I GYD

I GYD

Nid yw'r cyfeiriad strategol yn adlewyrchu C
barn Plant a Phobl Ifanc y rhanbarth

I

4D

Darparu cyfleoedd i Ysgolion Arloesi ac I
ysgolion Partner i arddangos arferion
Llais y Disgybl - 15% o Ysgolion Arloesi
wedi arddangos gwaith lle mae Llais y
Disgybl wedi bod yn nodweddiadol.

4E

RhG

14

Rh

Safonau

B1

Amrywiad ym mherfformiad yr awdurdodau
unigol yn CA4. Mae perfformiad disgyblion
MAT mewn awdurdodau unigol ar draws y
rhanbarth yn amrywio'n sylweddol.

C/U

2A

Ailstrwythurwyd rolau allweddol yn C
GwE a phenodwyd Uwch Arweinydd
Uwchradd i arwain tîm uwchradd
rhanbarthol a gweithredu model
cefnogaeth a her newydd. Adolygwyd
strwythurau atebolrwydd a'u cryfhau
ar lefel ranbarthol a lleol. Canlyniad
hyn yw bod mwy o gysondeb ar draws
y rhanbarth a mwy o atebolrwydd
gweithredol o fewn y gwasanaeth, ac
ar draws yr AauLl. Proffil rhanbarthol
uwchradd Estyn wedi gwella'n
sylweddol.

2B/2C

Bwrdd Rheoli Parhau i weithredu ac arfarnu'r
model uwchradd newydd. Sicrhau
atebolrwydd cadarn ar lefel
ranbarthol a lleol. Erys pryderon
am effaith llawn y gwaith ar
ganlyniadau CA4 2018.
Ansefydlogrwydd yn y tîm

U

Gweithredu of fewn Cynllun
Busnes Cwricwlwm i Gymru o ran
Llais y Disgybl

uwchradd yn parhau - yn dal yn rhy
ddibynnol ar secondiadau tymor byr a
chyfraniadau gan ymgynghorwyr
annibynnol.

15

Rh

Safonau

B1

Cyfradd gwelliant yn y Cyfnod Sylfaen yn
arafach na hwnnw ar lefel genedlaethol.

U

C

2A

Cynnig pecyn cefnogaeth i bob
C
awdurdod, yn canolbwyntio ar
arweinyddiaeth a darpariaeth dda, a
disgwyliadau a safonau uchel yn y CS.
Adnabod ysgolion sy’n perfformio’n
gyson isel a’r rheiny mewn perygl.
Targedu cynhaliaeth i’r ysgolion hyn a
chlystyrau o ysgolion. Cytundeb gan yr
holl ALl i gynyddu'r capasiti o fewn
GwE i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen - 1
Ymgynghorydd Her mewn swydd o
Fedi 2017 a 2 yn rhagor o fis Ionawr
2018 i fonitro perfformiad ysgolion
unigol a'u targedu fel y bo angen.
Cynhaliwyd cyfres o weithdai
cymedroli CS.

2C

UA-C

17

Rh

Safonau

B1

Rhoi ysgolion uwchradd mewn categori
Statudol Estyn.

U

U

2A

U
Gwelliant yn y proffil, 6 ysgol
uwchradd (12.95%) yn dal mewn
categori statudol ar hyn o bryd gyda
phosibilrwydd cryf y bydd un yn cael ei
thynnu yn y flwyddyn ysgol hon. Er
hynny, er gwelwyd cynnydd mewn
nifer o ysgolion risg uchel, mae'n dal
yn bosib y bydd o leiaf 4 o'r ysgolion
hynny yn cael eu rhoi mewn categori
statudol mewn unrhyw arolygiad
Estyn. Sefydlwyd model uwchradd
newydd i gefnogi, herio a sicrhau
atebolrwydd ar bob lefel. Mae gan bob
ysgol gynllun cefnogaeth unigryw a
rannwyd gyda'r llywodraethwyr a'r ALl
a chaiff ei fonitro gyda'r YCG cyswllt ble dyrchafwyd pryderon, rhannwyd yr
wybodaeth gyda swyddogion yr ALl
yng nghyfarfodydd y BAS pob
pythefnos.

2B

RhG/CC/Uwch Sicrhau bod y gefnogaeth
Arweinwyr
angenrheidiol yn cael sylw cadarn
mewn cynlluniau cefnogaeth.
Sicrhau bod AauLl yn
gweithredu'n gadarn ac yn syth
mewn ysgolion ble rhannwyd
pryderon am gyflymder y
cynnydd.

18

Rh

Safonau

I GYD

Dysgu ôl-16 - Gall mesurau perfformiad
C
newydd a'r angen i gonsortia addysg
rhanbarthol roi mwy o bwyslais ar
berfformiad y chweched dosbarth (yn eu rôl
'herio a chefnogi' i ysgolion, a defnyddio dull
'traws awdurdod' i yrru gwelliannau a sicrhau
cysondeb yn genedlaethol) amharu ar
bwyslais consortia rhanbarthol ar safonau
mewn addysg cyn-16.

U

2C

Adnabod arweinydd portffolio. Cynllun C
Busnes lefel 3 ar waith. Cytuno ar ddull
gweithredu rhanbarthol o ran casglu
data, cytuno ar raglen hyfforddi, pob
YCG cyswllt yn yn rhoi sylw i
berfformiad ôl-16 fel rhan o
ymweliadau monitro. Perthynas waith
dda gyda chydlynwyr 14-19. NIfer o
ysgolion yn rhanb arth yn cymrd rhan
mewn adolygiad thematig ôl-16 Estyn.

2D

Bwrdd
Rheoli/RhG

21

Rh

Busnes

B3/6

Amrywiaeth yn y gefnogaeth AD a ddarperir i C / U
ysgolion ar draws y rhanbarth

C/U

3A

Cynllun busnes AD lefel 3 ar waith er
mwyn cydlynu gweithgaredd ar lefel
rhanbarthol. Angen sicrhau
cefnogaeth AD ranbarthol gyson ac o
safon uchel i ysgolion.

3B

Bwrdd Rheoli Monitro gweithrediad y Cynllun
Busnes AD Lefel 3 drwy'r
strwywthur atebolrwydd a rheoli
perfformiad diwygiedig. Y Cynllun
Busnes yn cael ei gyflwyno'n
effeithol.
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C

Parhau i fonitro perfformiad
ysgolion unigol, a’u targedu yn ôl
yr angen. Parhau gyda sesiynau
cymedroli'r Cyfnod Sylfaen ar
draws y rhanbarth.

Parhau i weithredu Cynllun
Busnes lefel 3. Sicrhau bod data
yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol i
wella'r ddarpariaeth ymhellach a
sicrhau strwythurau a phrosesau
mwy effeithiol ar gyfer rhannu'r
arferion gorau.
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CYFARFOD

Cyd-Bwyllgor GwE

DYDDIAD

4 Gorffennaf 2018

TEITL

Cyfrifon Terfynol y Cyd-Bwyllgor am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2018

PWRPAS

Cyflwyno Datganiad o’r Cyfrifon, ar ffurf ‘statudol’, wedi’i
ardystio, ond yn amodol ar archwiliad

ARGYMHELLIAD

Derbyn a nodi’r wybodaeth

AWDUR

Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd

1.

GOFYNION ADRODD ARIANNOL STATUDOL

1.1

Mae gofynion adrodd penodol ynghylch cyfrifo ac archwilio cyfrifon Cyd-Bwyllgorau.

1.2

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn datgan fod CydBwyllgor o fwy nac un awdurdod (lleol) yn gorff llywodraeth leol, ac mae Adran 13
o’r Ddeddf yn mynnu bod cyrff o’r fath yn cadw cyfrifon sy’n destun archwiliad gan
archwiliwr annibynnol wedi’i gymeradwyo gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

1.3

Er nad yw’n endid cyfreithiol annibynnol, at ddibenion cadw cyfrifon a derbyn
archwiliad, mae’r Cyd-Bwyllgor ei hun yn ddarostyngedig i’r un rheoliadau â
chynghorau lleol eraill.

1.4

Cyngor Gwynedd yw’r Cyngor lletyol sy’n gyfrifol am gyflawni cyfrifoldebau cyfrifo ac
adrodd ar faterion cyllidol Cyd-Bwyllgor GwE.

1.5

Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018 yn mynnu bod pob
Cyd-Bwyllgor yn paratoi cyfrifon blynyddol. Ble mae’r trosiant yn fwy na £2.5miliwn,
rhaid paratoi datganiad o’r cyfrifon yn unol â chôd CIPFA ar gyfer y Cyd-Bwyllgor.

2.

CYFRIFON 2017/18

2.1

Cyflwynwyd adroddiadau “alldro” syml a chryno perthnasol i gyfrifon 2017/18 i GydBwyllgor y GwE ar 23 Mai 2018. Roedd yr adroddiad hwnnw yn fwy defnyddiol i
bwrpasau mewnol / rheoli, tra mae’r Datganiad o Gyfrifon yn fwy addas ar gyfer
pwrpasau allanol / llywodraethu.

2.2

Mae’r gorwariant net terfynol am 2017/18 yn £67,206. Roedd yr adroddiad “alldro”
cyflwynwyd i’r Cyd-Bwyllgor ar 23 Mai 2018 yn manylu ar y rhesymau dros y
tanwariant net a’r defnydd y bwriedir ei wneud o’r balans.

Tud. 24

2.3

Yn Atodiad A, cyflwynir y Datganiad o’r Cyfrifon am 2017/18 (yn amodol ar
archwiliad), wedi’i ardystio gan Dafydd L Edwards, y Swyddog Cyllid Statudol ar
gyfer y Cyd-Bwyllgor. Mae’r datganiad yma ar ffurf safonol statudol ac yn hanfodol
o safbwynt “llywodraethu”.

2.4

Bydd y Datganiad o’r Cyfrifon yn destun archwiliad buan gan Deloitte, archwilwyr
allanol Cyngor Gwynedd a apwyntwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Yna,
bydd yr Archwilwyr yn cynhyrchu adroddiad “ISA 260”, sy’n manylu ar brif
ddarganfyddiadau Deloitte, ac wedi’i gyhoeddi gan Swyddfa Archwilio Cymru yn
enw’r Archwilydd Cyffredinol, i’w gyflwyno i Gyd-Bwyllgor GwE ar 26 Medi 2018.

3.

ARGYMHELLIAD

3.1

Gofynnir i’r Cyd-Bwyllgor dderbyn a nodi Datganiad o Gyfrifon GwE (yn amodol ar
archwiliad) am 2017/18.

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

Y Swyddog Cyllid Statudol:
Awdur yr adroddiad.
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