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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) 2014 fel y'i diwygiwyd gan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio 
(Cymru) (Diwygio) 2018.  

 

Rhan 1: CWMPAS CYFRIFOLDEB  

1.1 Sefydlwyd GwE yn Gyd-Bwyllgor gan chwe 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. 

1.2 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. 

1.3 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.   

1.4 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  

2.1 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 hynny wedi arwain at ddarparu gwasanaethau addas a chost effeithiol.   

2.2 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, nodau ac 
amcanion; ni all felly ond darparu sicrwydd rhesymol o effeithiolrwydd yn hytrach na sicrwydd diamod.  

2.3 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.   

2.4 Mae’r fframwaith llywodraethu a ddisgrifir uchod wedi bod ar waith yn GwE ar gyfer y flwyddyn 
sy’n diweddu 31 Mawrth 2022, a hyd at ddyddiad cymeradwyo datganiad cyfrifon 2021/22.   
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Rhan 3: TREFNIADAU LLYWODRAETHU A'U HEFFEITHIOLRWYDD 

 

3.1  Mae Bwrdd Rheoli GwE yn monitro materion yn ymwneud â llywodraethu yn barhaus mewn 
ffordd ddisgybledig, gan godi ymwybyddiaeth o'r rhain ar raddfa ehangach ac yn hybu perchnogaeth 
ehangach o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  

3.2  Er mwyn arddangos llywodraethu da, rhaid i GwE ddangos ei fod yn cydymffurfio â'r 
egwyddorion craidd (ac atodol) sydd yn y 'Framework for Delivering Good Governance in Local 
Government (CIPFA/Solace, 2016)'. Paratowyd y datganiad hwn yn unol â'r egwyddorion hynny. 
 
3.3  Yng ngweddill y Datganiad Llywodraethu Blynyddol, rhoddir amlinelliad o'r Meysydd 
Llywodraethu a threfniadau GwE i ddelio gyda'r rhain, ac effeithiolrwydd y trefniadau hyn. 

3.4  Ar gyfer pob egwyddor lywodraethu, arfarnwyd yn seiliedig ar gyfuniad o: 

 Adolygiad o adroddiadau a dogfennau perthnasol a baratowyd yn ystod y flwyddyn; 

 Adolygu'r cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Busnes; 

 Trafod â swyddogion, yr UDA a'r Bwrdd Rheoli a sylwadau a gafwyd ganddynt hwythau; 

 Myfyrio'n barhaus ar effeithiolrwydd y gwaith, yn fewnol ac yn allanol h.y.  Estyn, Steve Munby, 
Education Development Trust, Yr Athro Graham Donaldson, OECD, Llywodraeth yr Alban, a’r 
Consortia Rhanbarthol eraill. 

 
3.5 Ers mis Mawrth 2020, hyd at ddyddiad cyhoeddi Datganiad Cyfrifon 2021/22, bu GwE yn ymateb i 
argyfwng pandemig Covid-19.   Ble cafodd hyn effaith sylweddol ac amlwg ar drefniadau llywodraethu 
GwE, nodwyd hyn isod. 

 

Egwyddor A 

 

Ymddwyn ag integriti, gan ddangos ymrwymiad 
cryf i werthoedd moesol, a pharchu rheol 
gyfreithiol 

Asesu Sicrhawyd 

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Dilyna GwE reolau gweithredu yr awdurdod lletyol (Cyngor Gwynedd), sydd yn manylu ar sut mae 
angen gwneud penderfyniadau a'r gweithdrefnau i'w dilyn i sicrhau eu bod yn effeithlon, yn 
dryloyw ac ar gael i bobl leol. 

 Mae Cytundeb Rhyng-Awdurdod GwE wedi cytuno i ddilyn yr egwyddorion llywodraethu da a 
ganlyn:  

o Bod yn Agored ac Ymddiriedaeth 

o Ymrwymiad a Chymhelliant 

o Sgiliau a Chreadigedd 

o Perthnasau Effeithiol 

o Datblygu ac Addasu 

o Enw Da 

o Rhesymoldeb Gwneud Penderfyniadau 

o Caniatâd Angenrheidiol 

o Ymrwymiadau Aelodau a Swyddogion 
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 Mae aelodau Cyd-Bwyllgor GwE sydd â hawliau pleidleisio yn cael eu llywodraethu gan God 
Ymddygiad eu Cyngor perthnasol.  Mae'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a chyflogeion o fewn 
Cyfansoddiad yr awdurdod lletyol yn seiliedig ar egwyddorion bod yn agored, yn dryloyw ac yn 
onest. 

 Adolygwyd gweledigaeth, gwerthoedd ac ymddygiad y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn.  Yn rhan 
o'r Cynllun Busnes Rhanbarthol, mae'r gwerthoedd gwasanaeth a phersonol hyn wedi'u gwau yn y 
gwasanaeth ac wedi'u gosod er mwyn galluogi'r gwasanaeth i gyflawni'r weledigaeth a'r amcanion. 
Dyma nhw: 

o Parch 

o Ymddiriedaeth 

o Lles 

o Arloesi ac ysbrydoli 

o Cefnogi a chydweithio 

o Cymru a’r Gymraeg 

 

 Mae gan GwE, gyda chymorth yr awdurdod lletyol, weithdrefnau ar waith i sicrhau bod 
cyfarfodydd y Cyd-Bwyllgor yn cael eu cynnal yn effeithiol a bod y broses o wneud penderfyniadau 
yn un effeithiol.    

 Oherwydd pandemig Covid-19, cynhaliwyd pob cyfarfod o'r Cyd-Bwyllgor yn ystod 2021-22 yn 
rhithiol ar Zoom.  Rhoddwyd canllawiau at ei gilydd i'r Aelodau mewn perthynas â Mynychu 
Cyfarfodydd Rhithiol. 

 

Egwyddor B 

 

Sicrhau natur agored ac ymgysylltiad llawn 
rhanddeiliaid 

Asesu Sicrhawyd 

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Mae cyfarfodydd Cyd-Bwyllgor GwE yn rhai agored a chyhoeddir yr holl bapurau ar wefan yr 
awdurdod lletyol (Cyngor Gwynedd) a gwefan GwE. 

 Mae calendr cyfarfodydd y Cyd-Bwyllgor wedi'u gosod am y flwyddyn sydd i ddod. 

 Sefydliad partneriaeth yw GwE, yn enwedig gyda'r Awdurdodau Lleol ac yn fwy byth yn ystod y 
pandemig ac wrth symud ymlaen.   

 Ymgysylltiad llawn rhanddeiliaid drwy amrywiol fforymau o fewn y drefn lywodraethu ffurfiol, a 
thu allan iddi.  

 Yn ystod 2021/22, bu GwE yn gweithio'n effeithiol efo Llywodraeth Cymru ar bolisïau a pharhad 
dysgu. Mae GwE hefyd wedi gweithio'n gyson gyda'r rhanbarthau eraill ac Estyn ar baratoi 
canllawiau ac adnoddau.  Cryfhawyd hefyd y berthynas waith rhwng y grwpiau hynny gan 
drafodaethau proffesiynol a chadarnhaol, gan sicrhau bod rhanddeiliaid yn derbyn cyngor ac 
adnoddau o safon uchel.  

 Mae GwE yn annog i'w randdeiliaid ymgysylltu a rhoi adborth drwy ystod eang o ddulliau 
cyfathrebu ac ymgysylltu. Dyma enghreifftiau: presenoldeb mewn cyfarfodydd Ffederasiwn 
Penaethiaid; grwpiau clwstwr; bwletin wythnosol; cyfryngau cymdeithasol ac ati. 

 Un o brif gryfderau'r gwaith ar draws Gogledd Cymru yw’r negeseuon cyson gan y chwe awdurdod 
lleol trwy eu deilyddion portffolio addysg gwleidyddol a'r cyfarwyddwyr sy'n gweithio gyda GwE er 



 

4 

sicrhau un neges gyffredin i ysgolion Gogledd Cymru. Nid ysgolion yn unig sydd wedi croesawu'r 
negeseuon cyson hyn, ond fe'u croesawyd hefyd gan undebau athrawon ac undebau eraill, sydd oll 
wedi gwerthfawrogi'r eglurder a'r gefnogaeth i'w haelodau staff.   

 Cynhyrchodd GwE gyfres o adroddiadau a rannwyd â'r Bwrdd Rheoli a'r Cyd-Bwyllgor yn ystod y 
flwyddyn. Yn yr adroddiadau hyn, ceir safbwyntiau ysgolion, staff a'r awdurdodau lleol ar 
effeithiolrwydd arferion y rhanbarth. Mae pob adroddiad yn disgrifio ansawdd y ddarpariaeth ac 
yn adnabod meysydd ar gyfer gwelliant i yrru'r agenda ddysgu ymlaen.   

o Cyd-ymdrech a gweithredu rhanbarthol effeithiol rhwng y chwe awdurdod lleol a GwE.  
o Mae cydweithio wedi sicrhau llywodraethiant gadarn a chysondeb rhanbarthol o ran y 

cymorth, y negeseuon a'r canllawiau a roddir i ysgolion.  
o Sefydlu llinellau cyfathrebu clir gyda rhanddeiliaid allweddol.  
o Adroddiadau i'r Cyd-Bwyllgor  
o Cyfarfodydd â'r Bwrdd Rheoli a'r Deilyddion Portffolio Addysg - penderfyniadau strategol a 

gwleidyddol allweddol.  
o Rhannu diweddariadau cyson a sicrhau cyswllt a chymorth. 

o Rhannu gwybodaeth, negeseuon allweddol a ffrydiau gwaith â'r ALl/Aelodau Etholedig.   

o Diweddaru rhanddeiliaid allweddol ar amrywiol faterion GwE.  

o Rhannu gwybodaeth ranbarthol a sicrhau negeseuon cyson.   

o Sicrhau cysondeb o ran gwybodaeth genedlaethol a rhanbarthol.   

o Sicrhau cyfathrebu effeithiol.  

o Paratoi a chydlynu cyfarfodydd rhanbarthol, er enghraifft y Bwrdd Rheoli a'r Cyd-Bwyllgor.   

o Cysylltu â rhanddeiliaid allweddol.   

 Bu gwaith tîm, gweithio ar y cyd a chydweithredu hefyd wrth wraidd y gwaith gydag ysgolion. Mae 
pob ysgol yn y rhanbarth yn rhan o glwstwr neu fforwm, lle gallant ddod ynghyd i drafod materion 
gweithredol yn ogystal â rhannu arferion llwyddiannus.  Bu'r cydweithio hwn, a hwylusir gan staff 
GwE, yn llwyddiannus iawn, ac mae'n gosod sylfaen gadarn iawn i waith yn y dyfodol a'r berthynas 
waith ar draws y rhanbarth. 

 Cyn dyfodiad y pandemig COVID, cytunwyd ar gyfres o egwyddorion rhanbarthol â phenaethiaid ar 
gyfer ymgysylltu â chymheiriaid. At hyn, fe ddosbarthwyd model adolygu gan gymheiriaid (y 
Rhaglen Partneriaeth Ysgolion) i randdeiliaid a gafodd ei ardystio gan y Bwrdd Rheoli a’r Cyd-
bwyllgor. Mae holl Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant (YCG) GwE wedi derbyn hyfforddiant a 
chefnogaeth barhaus yn ymwneud ag adolygu gan gymheiriaid, hwyluso, mentora a hyfforddi.  
Mae rhaglen ar waith i gynnig hyfforddiant y Rhaglen Partneriaeth Ysgolion i bob un o’r 407 o 
ysgolion rhanbarthol a’r Unedau Cyfeirio 

 

Egwyddor C 

 

Diffinio deilliannau o ran manteision economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol sydd yn 
gynaliadwy. 

Asesu Sicrhawyd 

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Nodir gweledigaeth gyffredinol GwE yn y cynllun busnes tair blynedd ac fe'i cryfheir ymhellach yn y 
cynllun busnes blynyddol.   

 Mae'r blaenoriaethau rhanbarthol a'r meysydd ar gyfer gwelliant wedi'u gwreiddio'n gadarn ar 
ganfyddiadau'r prosesau hunan arfarnu mewnol, ac adolygiadau allanol o'n harferion presennol a 
chyfeiriad ein taith, a thrwy ymgynghori â Phenaethiaid a'r Awdurdodau Lleol.  Rhydd y Cynllun 
Busnes sylw hefyd i flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru a'r Awdurdodau Lleol, sydd o 
fewn cylch gorchwyl GwE. Mae gan bob Awdurdod Lleol gynllun busnes manwl sydd wedi'i gytuno 
rhwng y pennaeth gwasanaeth a'r ymgynghorydd craidd. 
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 Mae'r fframwaith atebolrwydd clir a grymus yn gryfder allweddol yn GwE.  Mae cynlluniau busnes 
manwl ar bob lefel o gynllunio yn mynd i'r afael â phob agwedd ar waith GwE ac yn nodi'n glir 
cyfraniad y gwasanaeth at yr agenda trawsnewid. Yn y cynlluniau, ceir meini prawf llwyddiant clir a 
cherrig milltir ar gyfer cyflawni'r amcanion hynny.   

 Ceir trefniadau hunan arfarnu manwl.  Adolygir y cynlluniau pob chwarter, ble arfarnir cynnydd ac 
effaith.  Mae staff, ar bob lefel, yn llawn ddeall eu cyfrifoldeb dros welliant parhaus ac 
atebolrwydd.  Caiff cynnydd tuag at gyflawni'r deilliannau cytûn, ar lefel awdurdod lleol, ei fonitro 
pob chwarter a'i drafod yn rheolaidd mewn cyfarfodydd rhwng yr ymgynghorydd arweiniol a'r 
Awdurdod Lleol. Caiff materion parhaus eu cyfeirio at Uwch Arweinwyr GwE yn amserol.  

 Mae hunan arfarnu yn nodwedd gref yn GwE ac mae'r broses hunan arfarnu yn un gylchol a 
pharhaus. Rhoddir pwys mawr ar atebolrwydd ac adolygu parhaus, ac mae pwyslais cyson ar 
gynnydd yn unol â'r blaenoriaethau.  

 Mae dadansoddiad ariannol cadarn yn sail i gyflawni'r cynllun busnes. Mae cynllun ariannol tymor 
canolig a chynllun gweithlu yn cyd-fynd â’r cynllun busnes. Drwy ddefnyddio data yn gynyddol 
effeithiol i adnabod blaenoriaethau allweddol, cryfheir y cyswllt rhwng y broses cynllunio busnes a 
phenderfyniadau cynllunio ariannol gan fod y ffrydiau gwaith sy'n sail i'r cynllun busnes yn nodi'n 
glir yr adnoddau i'w defnyddio.  

 Lluniwyd fframwaith ffurfiol i asesu'r gwerth am arian ehangach a ddarperir gan GwE.  Mae'r farn 
bellach yn gyson ar draws yr holl randdeiliaid ar sut y gellir mesur gwerth am arian 
gweithgareddau GwE o fewn strwythur ac amcanion y cynllun busnes.  

 

Egwyddor Ch 

 

Penderfynu ar yr ymyraethau sydd yn 
angenrheidiol i optimeiddio cyflawniad y 
deiliannau penodol 

Asesu Sicrhawyd 

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Mae gan GwE Gytundeb Rhyng-Awdurdod (CRhA) sydd yn nodi'r glir sut y mae'r Cyd-Bwyllgor yn 
gweithredu a sut mae penderfyniadau yn cael eu gwneud a sut mae angen dilyn gweithdrefnau er 
mwyn sicrhau effeithlonrwydd, tryloywder ac atebolrwydd. 

 Mae’r Cyd-Bwyllgor yn gyd-bwyllgor sydd wedi'i gyfansoddi gan y Cynghorau dan Adran 101(5) ac 
102 (1) Deddf Llywodraeth Leol 1972 ac Adran 20 Deddf Llywodraeth Leol 2000. Mae cyfarfodydd 
y Cyd-Bwyllgor yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 1972 gan gynnwys y 
darpariaethau ar fynediad at wybodaeth a chyfarfodydd a gynhelir yn gyhoeddus. 

 Mae gan aelodau'r Cyd-bwyllgor a'r cyhoedd y fantais o allu gweld, yn llawn, papurau'r Cyd-
Bwyllgor a gwybodaeth ategol.  

 Bydd y Cyd-Bwyllgor yn cyfarfod o leiaf dair gwaith y flwyddyn.   

 Yn y CRhA, nodir dau gategori o benderfyniadau ynghyd â'r modd y cânt eu gwneud, sef: 

o 'Mater Cyd-Bwyllgor' - sef mater i'w benderfynu mewn cyfarfodydd cworwm (3 aelod â 
phleidlais) o'r Cyd-Bwyllgor gan y rheiny sydd yn bresennol ac â'r hawl i bleidleisio a bydd y 
cyfryw benderfyniad yn rhwymo pob Cyngor; 

o 'Mater a gedwir yn ôl i'r Cynghorau' - sef mater y bydd yn rhaid ei gyfeirio at bob Cyngor i 
benderfynu arno, er mwyn osgoi amheuaeth, ni fydd y Cyd-Bwyllgor yn delio gydag 
unrhyw fater fel hyn (yn ôl y galw) nes bydd y mater wedi'i benderfynu gan yr holl 
Gynghorau. Pe bydd y Cynghorau yn methu cyrraedd yr un penderfyniad efo mater fel hyn, 
yna cyfeirir y mater o dan Datrys Anghydfod fel anghydfod i'w ddatrys. 
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 Cylch gorchwyl a phwerau dirprwyedig y Cyd-Bwyllgor yw hybu cydweithio wrth ddarparu'r 
Gwasanaeth drwy:  

o hwyluso gwaith partneriaeth buddiol;  

o cysylltu â chyrff a rhanddeiliaid allweddol â buddiant, pan fo'n briodol;  

o cyflawni gweithgareddau eraill a fwriedir i hwyluso, neu sydd yn arwain at ddarparu'r 
Gwasanaeth yn llwyddiannus;  

o goruchwylio gwaith rheoli'r Gwasanaeth a sicrhau bod y Gwasanaeth yn cael ei ddarparu 
ac yn perfformio yn unol â disgwyliadau'r Awdurdodau Partner fel y nodir yn yr Achos 
Busnes Llawn, y Cytundeb Rhyng-Awdurdod a'r Cynllun Busnes a'r Cynlluniau Comisiynu 
cytûn;   

o cymeradwyo cyllideb y Gwasanaeth pob blwyddyn;  

o cymeradwyo cynllun busnes y Gwasanaeth pob blwyddyn;  

o monitro a rheoli'r risgiau sydd yn gysylltiedig â'r Gwasanaeth;  

o cadarnhau ceisiadau gan y Gwasanaeth am arian cyllideb ychwanegol gan Gynghorau 
unigol;  

o cymeradwyo strwythur staffio'r Gwasanaeth;  

o penodi Rheolwr Gyfarwyddwr y Gwasanaeth;  

o penderfynu ar gamau disgyblu yn erbyn y Rheolwr Gyfarwyddwr;  

o ble'n ofynnol, pennu neu drefnu i bennu apeliadau mewn perthynas â materion Adnoddau 
Dynol. 

 

 Cefnogir y Cyd-Bwyllgor gan Fwrdd Rheoli sydd â'r cylch gorchwyl hwn: 
o Cyd-lunio'r Cynllun Busnes blynyddol, gan gynnwys yr atodiadau unigol i adnabod gofynion 

penodol ar lefel ALl unigol; 
o Monitro cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau a'r deilliannau a nodir yn y Cynllun Busnes yn 

rheolaidd; 
o Cael trefniadau ar waith i sicrhau bod mesurau a systemau rheoli ariannol GwE yn gadarn; 
o Darparu cyngor proffesiynol i'r Cyd-Bwyllgor o ran penodi'r Rheolwr Gyfarwyddwr; 
o Adrodd yn rheolaidd i'r Cyd-Bwyllgor. 
 

 Yn ystod cyfnod COVID, mae GwE wedi myfyrio'n barhaus ar effeithiolrwydd y gwaith ac wedi ail 
bwrpasu amryw o weithiau yn ystod pandemig COVID i ddarparu gwasanaethau a chymorth i'w 
holl gymunedau ysgolion. Defnyddiwyd adnoddau mewnol ac allanol i sicrhau bod gennym ni 
bersbectif cytbwys ar ansawdd y gwaith.  Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda'r Education 
Development Trust a Steve Munby i ddatblygu'r sefydliad a chynllunio seilwaith y dyfodol.   

 

Egwyddor Ch 

 

Datblygu capasiti yr endid, gan gynnwys gallu ei 
arweinwyr a'i unigolion. 

Asesu Sicrhawyd  

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Mae GwE wedi ailgyfeirio amryw o weithiau yn ystod pandemig Covid-19 er mwyn bodloni 
anghenion yr ystod o randdeiliaid.    

 Yn ystod pandemig Covid-19, bu'r cyfathrebu a'r ymgysylltu o fewn strwythur arweinyddol GwE yn 
rheolaidd ac yn glir.   
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 Gwnaethpwyd penderfyniadau strategol a gwleidyddol allweddol gyda eglurder a hyder. O 
ganlyniad, cafwyd negeseuon cyson gan yr awdurdodau lleol trwy eu deilyddion portffolio addysg 
gwleidyddol a'r cyfarwyddwyr sydd yn gweithio gyda GwE er sicrhau un neges gyffredin i ysgolion 
Gogledd Cymru. Nid ysgolion yn unig sydd wedi croesawu'r negeseuon cyson hyn, ond fe'u 
croesawyd hefyd gan undebau athrawon ac undebau eraill, sydd oll wedi gwerthfawrogi'r eglurder 
a'r gefnogaeth i'w haelodau staff.   

 Mae'r Deilyddion Portffolio Addysg wedi cael sawl cyfarwyddyd a diweddariad ar yr holl 
ddatblygiadau drwy gyfrwng adroddiadau a diweddariadau llafar.  

 Mae staff GwE wedi addasu eu gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn parhau i ddarparu 
gwasanaethau a chefnogaeth effeithiol i'w holl gymunedau ysgolion yn ystod pandemig COVID.   
Yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn, mae GwE wedi aros yn dryw i'w weledigaeth a'i werthoedd 
fel sefydliad sy'n parhau i ddysgu.   

 Wrth wraidd y gwaith gydag ysgolion a phartneriaid y bu themâu trawsliniol Y Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), sef Ymddiriedaeth, Meddwl Gyda'n Gilydd, 
Amser a Thechnoleg.  

 Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd wedi ailgyfeirio sawl tro yn ystod y cyfnod hwn er mwyn 
bodloni anghenion yr ystod o randdeiliaid.  Mae'r gallu i fod yn hyblyg ac ystwyth a chydweithio yn 
effeithiol mewn gwahanol dimau, a hynny'n draws sector yn aml, wedi cael effaith sylweddol ar 
ymddygiad sefydliadol ac argraffiadau allanol.  Wrth wraidd yr ailgyfeirio y bu'r angen i sicrhau bod 
lles arweinwyr ysgolion, eu staff a'u dysgwyr o'r pwys mwyaf wrth wneud penderfyniadau a 
sicrhau y gall y gwasanaeth gyfeirio'n gywir y lefel briodol o gefnogaeth, boed hynny'n gefnogaeth 
weithredol neu broffesiynol.    

 Mae cyfarfodydd staff wythnosol wedi cyfrannu at ddull cyson o sicrhau negeseuon cyffredin i 
athrawon ac arweinwyr ysgolion. Bu pwyslais cryf ar fodelu ymddygiad priodol a chefnogol drwy 
gydol y cyfnod.      

 Mae GwE wedi gweithio ar gryfderau unigolion o fewn y tîm a'u hadleoli, lle maen nhw wedi 
sicrhau'r effaith orau un yn eu rolau wrth gefnogi awdurdodau lleol unigol, ysgolion, clystyrau a 
rhwydweithiau pwnc a chyfnod allweddol.  Mae'r ddarpariaeth bwrpasol hon, sy'n seiliedig ar 
egwyddorion cryf cydweithio, cyfnewid, rhannu a datblygu'r arferion gorau, yn egwyddor ddysgu 
allweddol y byddwn ni'n parhau i'w datblygu wrth i ni esblygu'r gwasanaeth.  

 Mae cysondeb ac ansawdd yr her a'r cymorth i ysgolion yn dda. Mae hyfforddiant, cymorth a 
thrafodaethau yn sicrhau bod gwybodaeth a dealltwriaeth Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant o 
ddatblygiadau cenedlaethol a lleol, a goblygiadau hyn i'w rôl, yn dda. 

 Mae prosesau Sicrhau Ansawdd yn parhau i ddatblygu ac esblygu yn unol â datblygiadau ac 
egwyddorion cenedlaethol. Parhaodd y broses Adolygiad Proffesiynol Blynyddol yn ystod y 
flwyddyn. 

 Cyflëir negeseuon a gwybodaeth yn glir ac yn rheolaidd i bob gweithiwr. Cynigir rhaglenni 
cefnogaeth generig, pwrpasol ac effeithiol. Mae cyfarfodydd tîm llawn a sector yn cynnig cyfleoedd 
rheolaidd i gydweithio, ymgynghori a chyfrannu at drafodaethau a phenderfyniadau yn ymwneud 
â chyfeiriad gwaith GwE yn ystod cyfnod o newid sylweddol. 

 Mae GwE hefyd wedi gweithio gyda'r Athro Graham Donaldson ers dechrau Gwanwyn 2021 i 
ddatblygu ei staff er mwyn iddynt allu cefnogi ysgolion yn effeithiol efo'r cwricwlwm newydd. 
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Egwyddor Dd 

 

Rheoli risgiau a pherfformiad drwy fesurau rheoli 
mewnol cadarn a rheolaeth ariannol gyhoeddus 
gref.  

Asesu Sicrhawyd 

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Mae'r fframwaith atebolrwydd clir a grymus yn gryfder allweddol yn GwE. Mae cynlluniau busnes 
manwl ar bob lefel o gynllunio yn mynd i'r afael â phob agwedd ar waith GwE.  Yn y cynlluniau, ceir 
meini prawf llwyddiant clir a cherrig milltir ar gyfer cyflawni'r amcanion hynny.   

 Ceir trefniadau hunan arfarnu manwl. Adolygir y cynlluniau pob chwarter, ble arfarnir cynnydd ac 
effaith. Mae staff, ar bob lefel, yn llawn ddeall eu cyfrifoldeb dros welliant parhaus ac 
atebolrwydd.  

 Mae gan bob Awdurdod Lleol gynllun busnes manwl sydd wedi'i gytuno rhwng y pennaeth 
gwasanaeth a'r ymgynghorydd craidd.  Caiff cynnydd tuag at gyflawni'r deilliannau cytûn, ar lefel 
awdurdod lleol, ei fonitro pob chwarter a'i drafod yn rheolaidd mewn cyfarfodydd rhwng yr 
ymgynghorydd arweiniol a'r Awdurdod Lleol.  Caiff materion parhaus eu cyfeirio at Uwch 
Arweinwyr GwE yn amserol.  

 Mae'r broses hunan arfarnu yn un gylchol a pharhaus. Rhoddir pwys mawr ar atebolrwydd ac 
adolygu parhaus, ac mae pwyslais cyson ar gynnydd yn unol â'r blaenoriaethau. 

 Mae gan y consortiwm brosesau rheolaeth ariannol effeithiol ar waith. Mae cyfathrebu ac 
ymgynghori ynghylch trefniadau ariannol yn effeithiol, gyda staff GwE, yr awdurdod lleol lletyol a'r 
Cyd-Bwyllgor yn adolygu'r cyllid craidd a'r gwariant grant yn rheolaidd.  

 Mae dadansoddiad ariannol cadarn yn sail i gyflawni'r cynllun busnes. Mae cynllun ariannol tymor 
canolig a chynllun gweithlu yn cyd-fynd â’r cynllun busnes. Drwy ddefnyddio data yn gynyddol 
effeithiol i adnabod blaenoriaethau allweddol, cryfheir y cyswllt rhwng y broses cynllunio busnes a 
phenderfyniadau cynllunio ariannol gan fod y ffrydiau gwaith sy'n sail i'r cynllun busnes yn nodi'n 
glir yr adnoddau i'w defnyddio.  

 Lluniwyd fframwaith ffurfiol i asesu'r gwerth am arian ehangach a ddarperir gan GwE. Mae'r farn 
bellach yn gyson ar draws yr holl randdeiliaid ar sut y gellir mesur gwerth am arian 
gweithgareddau GwE o fewn strwythur ac amcanion y cynllun busnes.  

 Mae trefniadau trylwyr a chynhwysfawr ar waith i adnabod a rheoli, yn fanwl gywir, risgiau ar lefel 
leol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Mae'r gofrestr risg yn ddogfen fyw, a chaiff ei diweddaru'n 
gyson i adnabod risgiau sy'n cynyddu, neu risgiau na fernir sy'n lefel uchel mwyach. Fe'i hadolygir 
pob mis mewn cyfarfod uwch arweinyddol a bydd y Bwrdd Rheoli a'r Cyd-Bwyllgor yn adolygu'r 
gofrestr pob chwarter. 

 Trwy reoli'r risgiau i'r rhanbarth yn effeithiol, gall GwE gefnogi amcanion y rhanbarth, gwneud 
defnydd effeithiol o adnoddau a chyflawni’r deilliannau yn ôl y bwriad. 
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Egwyddor E 

 

Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd 
ac archwilio er mwyn rhoi atebolrwydd effeithiol 

Asesu Sicrhawyd 

 

Sut ydym yn gwneud hyn: 

 Mae cyfarfodydd Cyd-Bwyllgor GwE yn rhai agored a chyhoeddir yr holl bapurau ar wefan yr 
awdurdod lletyol (Cyngor Gwynedd) a gwefan GwE. 

 Mae gan GwE atebolrwydd blynyddol i amrywiol randdeiliaid ar draws y flwyddyn, fel y gwelir yn y 
diagram hwn.   
 

 
 

 Mae GwE yn 'gorff perthnasol' sydd yn gorfod cynnal system archwilio mewnol ddigonol ac 
effeithiol o'i gofnodion cyfrifo a'i system reolaeth fewnol. Er mwyn cydymffurfio â'r gofynion 
statudol hyn, darperir gwasanaeth archwilio mewnol yr awdurdod lletyol i GwE, yn unol â Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Mae'r Safonau yn berthnasol i bob darparwr gwasanaeth 
archwilio mewnol i'r sector cyhoeddus, boed yn wasanaeth mewnol, yn un a rennir, neu'n allanol. 

  Mae’r broses ganlynol i adnabod yr angen am archwilio mewnol a gweithredu ar yr argymhellion 
mewn lle: 

o Nodi'r angen am archwiliad mewn meysydd penodol.  Lle bo'n bosibl, bydd y cynllun 
gwaith hwn yn cael ei ddatblygu trwy ystyried cofrestri risg, adroddiadau perfformiad, 
cynlluniau busnes ac ati.  

o Cyfarfod rhwng Rheolwr Archwilio yr awdurdod lletyol a Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.   

o Cytuno ar y rhaglen archwilio ar gyfer y flwyddyn efo'r Bwrdd Rheoli. 

o Rhannu cynnwys y rhaglen â'r Cyd-Bwyllgor. 
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o Uned Archwilio yr awdurdod lletyol i gynnal yr archwiliadau. 

o Rhannu adroddiadau archwilio drafft â rheolwyr perthnasol GwE er cywirdeb a chytuno ar 
gamau gweithredu i roi sylw i unrhyw risg. 

o Uned Archwilio yr awdurdod lletyol i anfon adroddiadau archwilio at Reolwr Gyfarwyddwr 
a rheolwyr perthnasol GwE. 

o Swyddogion perthnasol GwE i weithredu ar y camau gweithredu (materion gweinyddol ble 
nad oes angen cynnwys y Cyd-Bwyllgor).  

o Rheolwr Gyfarwyddwr GwE i rannu adroddiadau archwilio unigol â'r Bwrdd Rheoli.  

o Rheolwr Archwilio yr awdurdod lletyol i gyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cyd-bwyllgor ar 
unrhyw archwiliadau a wnaed yn ystod y flwyddyn.  

o Swyddogion perthnasol GwE i weithredu ar benderfyniadau'r Cyd-Bwyllgor. 

o Swyddogion GwE i adrodd am gynnydd i'r Cyd-bwyllgor fel bo angen.  

 Mae GwE wedi llwyddo i reoli a gwerthuso ei hun yn rheolaidd. O ganlyniad, bu barn cyrff 
atebolrwydd allanol yn gadarnhaol. 

 

Rhan 4: MATERION LLYWODRAETHU ARWYDDOCAOL 

4.1 Noda'r asesiad uchod nad oes unrhyw faterion sydd yn fater llywodraethu arwyddocaol. 

4.2 Mae pob maes llywodraethu wedi'u hadolygu yng nghyd-destun pandemig Covid-19 ac rydym yn 
fodlon bod GwE wedi gallu addasu ei drefniadau gweithio er mwyn delio gyda'r argyfwng hwn. 

 

Rhan 5: ADNABOD MATERION LLYWODRAETHU 

5.1 Ni adnabuwyd Materion Llywodraethu yn 2021/22. 

 

Rhan 6: BARN 

Rydym o'r farn y bydd y trefniadau llywodraethu a ddisgrifir uchod yn cynnig sicrwydd bod ein 
trefniadau llywodraethu yn gweithio'n dda ar y cyfan.  Er hynny, rydym yn bwriadu gweithredu i ddelio 
gyda'r materion a nodir uchod yn ystod y flwyddyn nesaf er mwyn gwella ein trefniadau llywodraethu.  
Rydym yn fodlon y bydd y mesurau hyn yn delio gyda'r angen i wella fel y nodir yn yr adolygiad 
effeithlonrwydd, a byddwn yn monitro eu gweithrediad yn rhan o'r adolygiad blynyddol nesaf. 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

  
Swyddog Arweiniol GwE Cadeirydd Cydbwyllgor GwE 

Dyddiad: ___________________________ Dyddiad: ___________________________ 

ARWYN LLOYD THOMAS     

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE     


