Rheolau Sefydlog
1. Mae Rheolau Sefydlog Cyngor y Gweithlu Addysg yn cofnodi ei systemau a’i weithdrefnau
llywodraethu corfforaethol.
2. Mae'r Rheolau Sefydlog wedi'u rhannu'n bedair adran:





Adran I – Y Cyngor a'i Aelodau
Adran II – Cynnal Cyfarfodydd
Adran III – Pwyllgorau a Dirprwyo Swyddogaethau
Adran IV – Rheolaeth Ariannol

3. Mae'r Rheolau Sefydlog hyn yn ategu darpariaethau Deddf Addysg (Cymru) 2014 (fel y’i
diwygiwyd), a’r Rheoliadau cysylltiedig.
4. Yn y Rheolau Sefydlog hyn, mae “y Cyngor” yn cyfeirio at Gyngor y Gweithlu Addysg a
Phwyllgor o'r Cyngor (pan fydd y cyd-destun yn caniatáu) sy'n gweithredu o dan rymoedd
sydd wedi’u dirprwyo.
5. Derbyniwyd y Rheolau Sefydlog hyn gan y Cyngor ar 12 Mawrth 2019 ac maent yn disodli
pob fersiwn flaenorol. Maent yn gymwys i unrhyw gyfarfod Cyngor neu Bwyllgor a gynhelir
ar neu ar ôl 12 Mawrth 2019.

Adran I – Y Cyngor a'i Aelodau
Y Cyngor
6. Adwaenir y Cyngor fel “the Education Workforce Council” (EWC) neu “Cyngor y Gweithlu
Addysg” (CGA).

Aelodaeth
7. Mae gan y Cyngor 14 o aelodau, sy'n cynnwys:




saith aelod a benodir gan Weinidogion Cymru o enwebeion sefydliadau a nodir
yn Atodlen 2 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi)
(Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd);
saith aelod a benodir yn uniongyrchol gan Weinidogion Cymru.

Tymor gwasanaeth a swyddi gwag
8. Caiff tymor gwasanaeth aelod ei bennu gan Weinidogion Cymru ond ni fydd yn fwy na 5
mlynedd. Tymor gwasanaeth yr aelodau presennol yw 4 blynedd.
9. Os bydd swydd wag yn codi, bydd Gweinidogion Cymru yn llenwi’r swydd wag yn unol â
pharagraff 8 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014 (fel
y’u diwygiwyd).

Diarddel aelod o’i swydd
10. Gellir diarddel aelod o'i swydd drwy bleidlais fwyafrifol o blith yr aelodau eraill, os yw'r
aelod, heb achos da, wedi bod yn absennol o dri chyfarfod olynol o'r Cyngor neu os yw'r
aelod yn absennol o gyfarfodydd am gyfnod o chwe mis neu fwy yn dechrau o'r dyddiad y
mynychodd yr aelod gyfarfod o'r Cyngor diwethaf, ar yr amod bod yr aelod wedi cael cyfle i
wneud cynrychioliadau ar lafar i’r Cyngor. Caiff yr aelod ddewis i hyn ddigwydd mewn
Sesiwn Breifat.
11. Bydd aelod yn peidio â dal ei swydd os bodlonir unrhyw un o’r meini prawf ym mharagraff
6(3) yn Atodlen 1 o Ddeddf Addysg (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd).

Cadeirydd
12. Bydd y Cyngor yn ethol Cadeirydd o blith ei nifer.
13. Fel arfer, bydd y Cadeirydd yn gwasanaethu am dymor gwasanaeth o bedair blynedd. Caiff y
Cadeirydd ymddiswyddo ar unrhyw adeg drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Prif Weithredwr.
14. Mae manylion y system ar gyfer ethol y Cadeirydd wedi'u nodi yn System ar gyfer Ethol
Cadeirydd y Cyngor.
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15. Gellir diswyddo'r Cadeirydd o'r swydd gan bleidlais fwyafrifol o ddwy ran o dair o aelodau'r
Cyngor.

Statws Arsyllwr
16. Lle mae sefydliadau o'r fath yn bodoli, caniateir statws arsyllwyr i Brif Weithredwyr
Cynghorau Addysgu Cyffredinol yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, neu
eu henwebeion, ar gyfer busnes cyhoeddus y Cyngor ar sail gilyddol. Caiff y Cadeirydd, os
yw’n briodol ac os yw’r Cyngor yn cytuno, roi statws arsyllwr i’r cynrychiolwyr hyn ar gyfer
busnes preifat y Cyngor.

Cyfarfodydd y Cyngor
17. Y Prif Weithredwr fydd yn galw cyfarfodydd y Cyngor. Cynhelir tri chyfarfod arferol o leiaf yn
ystod pob blwyddyn galendr.
18. Anfonir papurau ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor at aelodau ddeng niwrnod calendr cyn cynnal
cyfarfod, cyn belled ag y bo’n bosibl.
19. Caiff y Cadeirydd alw cyfarfod arbennig o'r Cyngor ar unrhyw adeg. Bydd y Prif Weithredwr,
ac eithrio mewn achosion brys, yn anfon y wŷs ar gyfer cyfarfod arbennig o'r fath at bob
aelod o leiaf saith diwrnod calendr cyn y cyfarfod.
20. Caiff y Cadeirydd alw cyfarfod arbennig o'r Cyngor ar gais ysgrifenedig dwy ran o dair o
aelodau’r Cyngor. Bydd y Prif Weithredwr, ac eithrio mewn achosion brys, yn anfon
manylion y cyfarfod o leiaf ddeng niwrnod calendr cyn y cyfarfod.

Cofnodion o faterion
21. Bydd cofnodion drafft o bob cyfarfod o’r Cyngor yn cael eu paratoi a'u cylchredeg i'r
Cadeirydd cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn gwneud unrhyw newidiadau.
22. Caiff embargo ei roi ar gofnodion drafft pob cyfarfod o’r Cyngor nes iddynt gael eu
cymeradwyo gan y Cyngor.
23. Caiff cofnodion unrhyw gyfarfod cyhoeddus o’r Cyngor eu rhoi ar wefan y Cyngor unwaith
iddynt gael eu cymeradwyo.

Buddiannau ariannol aelodau mewn contractau a materion eraill
24. Caiff ymddygiad aelodau ei reoli gan God Ymddygiad ac Ymarfer Gorau Aelodau a gytunir
gan y Cyngor.
25. Pan dderbynnir y swydd, bydd aelodau’r Cyngor yn cytuno i ddatgan unrhyw fuddiannau
sy'n berthnasol, neu y gellid tybio'u bod yn berthnasol, i'w gwaith fel aelod o'r Cyngor. Caiff
y rhain eu cofnodi ar y Gofrestr Buddiannau Aelodau. Mae aelodau’r Cyngor hefyd yn
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ymgymryd i gofrestru unrhyw newidiadau i'r buddiannau hynny o fewn pedair wythnos o’r
newid. Mae’r Gofrestr Buddiannau Aelodau yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor.
26. Mae aelodau’r Cyngor hefyd yn cytuno i ddatgan os byddant yn derbyn unrhyw roddion,
lletygarwch neu fuddiannau neu fanteision materol eraill.
27. Mae aelodau'r Cyngor yn cytuno i ddatgan cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl cychwyn cyfarfod
os oes ganddynt fuddiannau ariannol neu fel arall mewn mater dan sylw. Os yw'r
buddiannau yn fater niweidiol, bydd yr aelod yn gadael y cyfarfod yn ystod trafodaeth neu
benderfyniad y Cyngor ar y mater. Caiff natur y buddiannau ac unrhyw dynnu’n ôl o gyfarfod
eu nodi yn y cofnodion.
28. Cyfrifoldeb aelodau'n unig yw datgan buddiannau.

Buddiannau ariannol swyddogion mewn contractau
29. Caiff ymddygiad swyddogion y Cyngor ei reoli gan God Ymddygiad ar gyfer Swyddogion.

Archwilio dogfennau
30. Gellir archwilio papurau a chofnodion cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgorau yn unol â Deddf
Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.

Archwilio tir, adeiladau, ac ati
31. Oni bai y rhoddir awdurdod penodol gan y Cyngor neu Bwyllgor i wneud hynny, ni chaiff
aelod o'r Cyngor archwilio unrhyw dir neu adeiladau y mae gan y Cyngor yr hawl neu'r
ddyletswydd i'w harchwilio neu eu cyrchu, na chyhoeddi unrhyw orchymyn mewn perthynas
ag unrhyw waith a wneir gan neu ar ran y Cyngor.

Amrywio a diddymu Rheolau Sefydlog
32. Caiff unrhyw gynnig i amrywio neu ddiddymu'r Rheolau Sefydlog hyn, pan gaiff ei gynnig a'i
eilio, ei ohirio tan gyfarfod arferol nesaf y Cyngor.

Atal Rheolau Sefydlog
33. Gellir atal unrhyw rai o'r Rheolau Sefydlog blaenorol mewn perthynas ag unrhyw fusnes yn y
cyfarfod pan gynigir eu hatal, ond ni ellir eu hatal oni bai bod o leiaf ddwy ran o dair o
aelodau'r Cyngor yn bresennol.
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Adran II - Cynnal Cyfarfodydd
Cyffredinol
34. Caiff yr unigolyn sy'n llywyddu yn y cyfarfod arfer unrhyw rym neu ddyletswydd a roddir i'r
Cadeirydd mewn perthynas â threfn y cyfarfod.
35. Lle bydd yn rhesymol bosibl, a lle na ddarperir fel arall am hyn, bydd y Rheolau Sefydlog hyn
yn berthnasol i Bwyllgorau o'r Cyngor fel maent yn berthnasol i'r Cyngor.
36. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i arfer ei rymoedd i:





gymeradwyo dogfennau polisi o bwys a materion eraill sy’n ymwneud â pholisi
cyffredinol neu egwyddor y gallai’r Cyngor ddatgan mater i’w benderfynu o bryd i’w
gilydd;
gwneud, diddymu neu ddiwygio Rheolau Sefydlog;
gwneud trefniadau i gyflawni swyddogaethau’r Cyngor gan Bwyllgorau.

37. Bydd y Cyngor yn trafod y canlynol fel arfer:








unrhyw faterion sydd â goblygiadau polisi arwyddocaol;
unrhyw faterion y mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Cyngor gynghori arnynt;
unrhyw ddogfennau strategol sy’n ymdrin â’r ffordd y mae’r Cyngor yn cynnal ei
fusnes, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Gorau ar
gyfer Aelodau a’r Rheolau Sefydlog;
cymeradwyo Cynllun Strategol y Cyngor;
gwneud, diddymu neu ddiwygio Rheolau Sefydlog;
gwneud trefniadau i gyflawni swyddogaethau’r Cyngor gan Bwyllgorau.

Cworwm
38. Ni chyflawnir unrhyw fusnes mewn cyfarfod o'r Cyngor neu Bwyllgor o'r Cyngor oni bai bod
o leiaf saith aelod o'r Cyngor neu o leiaf ddau aelod o'r Pwyllgor yn bresennol.
39. Yn amodol ar 38, os bydd y Cadeirydd, ar ôl cyfrif nifer yr unigolion sy'n bresennol yn ystod
cyfarfod, yn datgan nad oes cworwm yn bresennol, caiff y cyfarfod ei ohirio neu gellir trafod
materion ond ni chaniateir gwneud unrhyw benderfyniadau.
40. Caiff y gwaith o ystyried unrhyw fusnes nas cyflawnwyd ei ohirio tan ddyddiad a gytunir.
41. Pan fydd angen penderfyniad ar unwaith, caiff y Cadeirydd fwrw ymlaen ag unrhyw fusnes,
er na fydd hyn yn berthnasol gyda'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu.

Trefn busnes
42. Ac eithrio mewn achosion lle caiff y Cyngor amrywio trefn y busnes ar sail achos brys, trefn y
busnes mewn cyfarfodydd fydd:
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dethol unigolyn i lywyddu os yw'r Cadeirydd yn absennol;
derbyn unrhyw ohebiaeth y mae'r Cadeirydd yn dymuno'i chyflwyno gerbron y
Cyngor;
derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Cyngor fel cofnod cywir,
ac ystyried materion sy’n codi;
derbyn unrhyw ddatganiad buddiannau;
derbyn ac ystyried adroddiadau neu gofnodion Pwyllgorau;
derbyn ac ystyried adroddiadau gan swyddogion y Cyngor;
ystyried hysbysiadau o gynigion yn y drefn maent wedi'u derbyn;
ystyried unrhyw fusnes arall ar yr amod y rhoddwyd 72 awr o rybudd i'r Prif
Weithredwr.

43. Rhaid anfon hysbysiadau o gynigion at y Prif Weithredwr o leiaf 21 diwrnod calendr cyn
cynnal y cyfarfod.

Rheolau dadleuon
44. Bydd aelod yn cyfeirio'i araith/haraith at y cwestiwn a'r drafodaeth neu at esboniad neu at
gwestiwn trefn.
45. Ni chaiff unrhyw welliannau'r effaith o gyflwyno cynnig newydd neu negyddu'r cynnig
gerbron y Cyngor.
46. Caiff aelod godi pwynt trefn a chaiff yr hawl i gael ei glywed ar unwaith. Bydd pwynt trefn yn
ymwneud yn unig ag achos o dorri Rheol Sefydlog neu ddarpariaeth statudol a bydd yr aelod
yn pennu'r Rheol Sefydlog neu'r ddarpariaeth statudol a'r ffordd y mae ef neu hi'n ystyried y
mae wedi'i thorri.
47. Ni fydd penderfyniad y Cadeirydd ynghylch pwynt trefn yn agored i'w drafod.
48. Pan fydd angen bwrw pleidlais ar fater neu gynnig bydd y Cadeirydd yn gwahodd yr aelodau
i bleidleisio drwy godi dwylo. Yn achos pleidlais gydradd, y Cadeirydd fydd â'r bleidlais fwrw.
Cedwir cofnod o'r bleidlais.

Mynediad y cyhoedd i gyfarfodydd
49. Bydd copïau o agendâu, adroddiadau a dogfennau eraill y Cyngor ar gael i'r cyhoedd mewn
cyfarfodydd o'r Cyngor neu cyn y cyfarfod ar gais. Caiff y cyhoedd ei hysbysu o ddyddiadau
cyfarfodydd y Cyngor trwy wefan y Cyngor.
50. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd; fodd bynnag, os bydd unrhyw faterion
cyfrinachol neu sensitif yn rhan o’r busnes sydd i’w gynnal, gallai’r Cyngor ddymuno trafod y
rhain mewn sesiwn breifat. Cytunir ar fusnes o'r fath ar ddechrau cyfarfod cyhoeddus y
Cyngor. Fel arfer, clywir busnes preifat ar ôl y busnes cyhoeddus.
51. Nid yw cyfarfodydd Pwyllgor yn agored i'r cyhoedd.
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Iaith cyfarfodydd
52. Anogir a pherchir defnydd o'r iaith Gymraeg rhwng aelodau'r Cyngor. Fel arfer, cynhelir
cyfarfodydd y Pwyllgor a'r Cyngor drwy gyfrwng y Saesneg, ond darperir gwasanaethau
cyfieithu ar y pryd i aelodau sy'n dymuno cyfrannu'n Gymraeg neu'n ddwyieithog.

Cylchredeg papurau
53. Bydd y Cyngor yn darparu copïau o'i bapurau i Gynghorau Addysgu Cyffredinol yr Alban,
Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, lle bydd sefydliadau o'r fath yn bodoli.

Ymddygiad afreolus gan aelod
54. Os, mewn cyfarfod, bydd unrhyw aelod o'r Cyngor, ym marn y Cadeirydd sy'n llywyddu, yn
euog o gamymddygiad drwy barhau i ddiystyru rheolau'r Cadeirydd, neu drwy ymddwyn yn
anaddas, yn amhriodol neu'n sarhaus, neu drwy rwystro busnes y Cyngor yn fwriadol, caiff
aelod gynnig "na ddylid gwrando bellach ar yr aelod a enwir" neu "fod yr aelod a enwir yn
ymadael â'r cyfarfod" a chaiff y cynnig, os caiff ei eilio, ei gyflwyno a'i benderfynu heb
drafodaeth.
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Adran III – Pwyllgorau a Dirprwyo Swyddogaethau
Penodi Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau a grymoedd dirprwyo
55. Caiff y Cyngor drefnu i'w swyddogaethau mewn perthynas ag unrhyw fater penodol gael eu
gweithredu gan Bwyllgor a benodir at y diben hwnnw, neu'r Cadeirydd neu'r Prif
Weithredwr. Caiff pob Pwyllgor drefnu i'w swyddogaethau gael eu gweithredu gan isbwyllgor o'r Pwyllgor, neu'r Cadeirydd neu'r Prif Weithredwr.
56. Bydd pob Pwyllgor sy'n trefnu i unrhyw swyddogaeth gael ei gweithredu yn unol â
pharagraff 55 yn diffinio cylch gorchwyl trefniadau o'r fath, gan gynnwys pan fydd y Pwyllgor
wedi dirprwyo grymoedd ac i ba raddau (os unrhyw rai) y mae polisi gwneud
penderfyniadau'n cael ei ddirprwyo.
57. Caiff y Cyngor wneud trefniadau o'r fath fel y tybia sy'n briodol i ddirprwyo unrhyw rai o'i
rymoedd i'r Cadeirydd, neu'r Prif Weithredwr. Ar yr amod bod y Cadeirydd neu'r Prif
Weithredwr wedi'i awdurdodi'n briodol drwy hyn, yn yr achosion hynny lle nad yw'n bosibl
galw cyfarfod, gall ef neu hi gymryd unrhyw gamau o ba natur neu fath bynnag, er budd y
Cyngor, gan weithredu'r grymoedd sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Addysg (Cymru) 2014 (fel
y’i diwygiwyd). Mae hyn yn cynnwys y grymoedd i benodi staff a chytuno contractau. Mae’r
broses ar gyfer llunio unrhyw gytundebau ariannol wedi’i hamlinellu yn Llawlyfr Cyllid y
Cyngor sy’n cael ei adolygu’n flynyddol. Mae hyn yn ychwanegol i rym a dyletswydd
gyffredinol y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr i gymryd unrhyw fath gamau fel sy'n briodol er
budd pennaf y Cyngor wrth weinyddu ei waith perthnasol.

Cadeiryddion Pwyllgorau
58. Bydd gan Bwyllgorau'r Cyngor aelod o'r Cyngor yn Gadeirydd.
59. Cadeirydd y Cyngor fydd Cadeirydd y Pwyllgor Gweithredol.
60. Caiff Cadeiryddion y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio a'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu eu
penodi gan y Pwyllgor perthnasol a'u cadarnhau wedi hynny gan y Cyngor. Caiff pob
Pwyllgor, os dymuna, ethol Dirprwy Gadeirydd a fydd yn cyflawni rôl a grymoedd y
Cadeirydd pan fydd y Cadeirydd yn absennol.
61. Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu peidio ag ethol Dirprwy Gadeirydd, caiff y Pwyllgor
ddewis unigolyn i lywyddu mewn cyfarfod os yw'r Cadeirydd yn absennol. Os bydd
Cadeirydd y Pwyllgor yn anfon ymddiheuriad am ei absenoldeb cyn y cyfarfod, caiff
swyddogion CGA ofyn i aelod arall o’r Pwyllgor gadeirio’r cyfarfod.

Cyfarfodydd Pwyllgorau
62. Y Prif Weithredwr fydd yn galw cyfarfodydd Pwyllgorau a chynhelir tri chyfarfod o leiaf o bob
Pwyllgor yn ystod pob blwyddyn galendr. Bydd y Pwyllgor Gweithredol yn cymeradwyo’r
calendr dyddiadau cyfarfodydd.
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63. Bydd papurau’r cyfarfodydd Pwyllgor ar gael i’r aelodau o leiaf saith diwrnod calendr cyn
cynnal cyfarfod.
64. Caiff Cadeirydd y Pwyllgor perthnasol, yn dilyn trafodaeth gyda Chadeirydd y Cyngor, alw
cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor hwnnw. Bydd y Prif Weithredwr, ac eithrio mewn achosion
brys, yn anfon yr wŷs ar gyfer cyfarfod arbennig o'r fath at bob aelod o leiaf saith diwrnod
calendr cyn y cyfarfod.
65. Caiff Cadeirydd y Pwyllgor perthnasol, yn dilyn trafodaeth gyda Chadeirydd y Cyngor, alw
cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor hwnnw ar gais ysgrifenedig tri aelod o’r Pwyllgor. Bydd y Prif
Weithredwr, ac eithrio mewn achosion brys, yn anfon yr wŷs ar gyfer cyfarfod o'r fath at bob
aelod o leiaf saith diwrnod calendr cyn y cyfarfod.
66. Er mwyn lleihau costau teithio a’r amser a dreulir yn teithio i’r eithaf, caiff

cyfarfodydd Pwyllgorau fanteisio ar feddalwedd delathrebu e.e. Skype.
Cofnod o drafodion
67. Caiff cofnodion drafft o bob cyfarfod Pwyllgor eu paratoi a'u cylchredeg i Gadeirydd y
Pwyllgor perthnasol cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn gwneud unrhyw newidiadau.
68. Adroddir cofnodion drafft Pwyllgorau i'r Cyngor ond cânt eu cyflwyno i'r Pwyllgor perthnasol
er mwyn eu cymeradwyo.

Cyfyngiadau ar ddirprwyo i Bwyllgorau
69. Bydd trefniadau ar gyfer cyflawni swyddogaethau Pwyllgorau'n amodol ar y canlynol:





cyfyngiadau a nodir ym mharagraffau 69 a 70 isod;
glynu wrth y Rheolau Sefydlog;
arfer grym yn enw'r Cyngor;
dylai Pwyllgorau adrodd ar eu gweithgareddau yng nghyfarfod cyfleus nesaf y
Cyngor, gydag argymhellion i'r Cyngor ar faterion a neilltuwyd i'r Cyngor.

Aelodaeth Pwyllgorau
70. Bydd aelodau fel arfer yn gwasanaethu ar Bwyllgorau am hyd at bedair blynedd. Caiff
aelodau wneud cais i'r Prif Weithredwr i drosglwyddo i Bwyllgor arall ar ôl blwyddyn. Bydd y
cais hwn yn amodol ar argaeledd swyddi gwag ar Bwyllgorau eraill.

Presenoldeb aelodau ym Mhwyllgorau nad ydynt yn aelodau ohonynt
71. Mae rhwydd hynt i unrhyw aelod o'r Cyngor fynychu cyfarfodydd unrhyw Bwyllgor nad
ydynt yn aelod ohono, ond nid oes hawl ganddynt i gymryd rhan yn nhrefniadau'r Pwyllgor
hwnnw oni bai eu bod wedi cael caniatâd blaenorol y Cadeirydd llywyddol.
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Cylch gorchwyl a dirprwyo i Bwyllgorau
72. Y canlynol (ynghyd â Phwyllgorau ychwanegol neu eraill o'r fath fel y pennir o bryd i'w
gilydd) fydd Pwyllgorau'r Cyngor, a byddant yn cynnwys nifer yr aelodau a bennir gan y
Cyngor o bryd i'w gilydd.

Pwyllgor Gweithredol
73. Bydd y Pwyllgor, gan weithredu â grymoedd dirprwyedig, yn gyfrifol am:














oruchwylio gweithrediad mewnol y Cyngor gan gynnwys Rheolau Sefydlog,
strwythur ei bwyllgorau, materion staffio, gofynion adeiladau, gan gynnwys
trefniadau diogelwch a strategaeth Systemau Gwybodaeth y Cyngor;
goruchwylio datblygiad y cynllun Strategol;
goruchwylio datblygiad y Cynllun Gweithredol, gan gynnwys cymeradwyo
cyllideb y Cyngor;
goruchwylio strategaeth Gyfathrebu'r Cyngor;
unrhyw brosiectau cyfalaf dros £100,000;
cymeradwyo unrhyw eitemau gwariant o bwys dros £100,000 yn ychwanegol i'r
rheiny a nodir yn y Cynllun Gweithredol;
goruchwylio cynlluniau statudol y Cyngor, er enghraifft, mewn perthynas â
Chydraddoldeb ac Amrywiaeth a’r Gymraeg;
goruchwylio'r Adroddiad Blynyddol, y Cyfrifon Blynyddol a'r Adolygiadau
Chwarterol;
goruchwylio gwaith yr ymgymerir ag ef o dan delerau ac amodau grant ar gyfer
Llywodraeth Cymru;
datblygu cyngor i Lywodraeth Cymru ac ymatebion ffurfiol i ymgynghoriadau
rhanddeiliaid ar faterion yn ymwneud ag addysgu a dysgu;
ystyried unrhyw faterion eraill pan fydd y Cyngor yn gofyn am hynny;
goruchwylio penodi dau aelod o’r Cyngor i’r Pwyllgor Adolygu Perfformiad
(gweler paragraff 99).

74. Mae'r Pwyllgor yn atebol i'r Cyngor a bydd yn adrodd drwy gyfrwng ei gofnodion, a gaiff eu
cyflwyno fel arfer gan y Prif Weithredwr.
75. Bydd y Pwyllgor yn cynnwys Cadeirydd y Cyngor a hyd at bedwar aelod arall o'r Cyngor.
Bydd y Prif Weithredwr ac uwch swyddogion y Cyngor yn mynychu'r cyfarfodydd fel arfer.

Pwyllgor Archwilio a Chraffu
76. Bydd y Pwyllgor, gan weithredu â grymoedd dirprwyedig, yn gyfrifol am:



oruchwylio gweithdrefnau cyllid a gweinyddol y Cyngor, gan gynnwys
Rheoliadau Ariannol, trefniadau tendro a threfniadau bancio;
ystyried pob adroddiad perthnasol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru gan
gynnwys adroddiadau ar gyfrifon y Cyngor, cyflawniadau o ran gwerth am arian
a'r ymateb i unrhyw lythyrau rheoli;
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ystyried a rhoi cyngor ar raglen archwilio mewnol flynyddol a hirdymor y
Cyngor;
trafod gyda'r archwilydd mewnol natur a chwmpas pob archwiliad sydd ar y
gorwel a sicrhau bod yr archwilydd allanol yn cael cydweithrediad llawnaf y
staff;
adolygu effeithiolrwydd system rheolaeth fewnol y corff i sicrhau bod nodau,
amcanion a thargedau perfformiad allweddol y sefydliad yn cael eu cyflawni yn y
ffordd fwyaf darbodus ac effeithiol;
ystyried adroddiadau archwilio mewnol, gan gynnwys adroddiadau gwerth am
arian a'r trefniadau i'w gweithredu;
cynnig sylwadau ar berfformiad archwilwyr mewnol ac allanol;
goruchwylio polisi Rheoli Risg, polisi Chwythu'r Chwiban a pholisi Diogelwch TG
y Cyngor;
adolygu gweithrediad Cod Ymddygiad ac Ymarfer Gorau Aelodau a'r Cod
Ymddygiad ar gyfer Swyddogion;
rhoi cyngor ar bolisïau cyfrifo a chyfrifon y Cyngor;
ystyried unrhyw faterion eraill pan fydd y Cyngor yn gofyn am hynny.

77. Mae'r Pwyllgor yn atebol i'r Cyngor a bydd yn adrodd drwy gyfrwng ei gofnodion, a gaiff eu
cyflwyno fel arfer gan Gadeirydd y Pwyllgor.
Aelodaeth a phresenoldeb
78. Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn aelod o'r Cyngor heblaw Cadeirydd y Cyngor. Bydd y Pwyllgor
yn cynnwys pedwar aelod o'r Cyngor, ac o leiaf un aelod lleyg.
79. Caiff cynrychiolwyr o Swyddfa Archwilio Cymru ac archwilwyr mewnol penodedig y Cyngor,
fynychu pob Pwyllgor Archwilio mewn rôl ymgynghorol yn unig.
80. Bydd y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn mynychu'r
cyfarfodydd fel arfer.
81. Caiff y Pwyllgor ofyn i bobl nad ydynt yn aelodau ymadael i hwyluso trafodaeth agored o
faterion arbennig.
Aelod lleyg y Pwyllgor Archwilio a Chraffu
82. Fel sy’n ofynnol ym mharagraff 22 Atodlen 1 Deddf Addysg (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd),
mae’n rhaid i’r Pwyllgor gynnwys un aelod lleyg (a ddiffinnir fel unrhyw unigolyn heblaw am
aelod o’r Cyngor neu un o gyflogeion y Cyngor).
83. Penodir aelod lleyg y Pwyllgor gan y Pwyllgor ei hun yn dilyn proses recriwtio a hwylusir gan
y Cyngor. Caiff swyddogion CGA geisio ymgeiswyr posibl sydd â’r cefndir a’r profiad ariannol
perthnasol gyda chymorth gan ei archwilwyr mewnol. Mae’n ofynnol i unrhyw un cymwys
sydd â diddordeb mewn ymgeisio am y rôl lenwi ffurflen gais.
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84. Os na fydd unrhyw un yn dangos diddordeb yn y swydd yn dilyn trafodaethau ag archwilwyr
mewnol y Cyngor, bydd y Cyngor yn hysbysebu ar gyfer y rôl trwy ei wefan gan ddilyn y
drefn recriwtio arferol.
85. Bydd y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn trafod yr
holl geisiadau a dderbynnir ar y cyd ac yn gwneud argymhelliad ynglŷn â phenodi i’r Pwyllgor
Archwilio a Chraffu.
86. Fel sy’n wir ar gyfer aelodau’r Cyngor, penodir aelod lleyg y Pwyllgor Archwilio a Chraffu am
dymor pedair blynedd. Bydd yr argymhelliad ynglŷn â phenodi’n cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor
ymhell cyn i’r tymor ddechrau i sicrhau bod y Pwyllgor yn gyflawn bob amser.
Mynediad
87. Bydd gan gynrychiolydd Archwilio Mewnol a Swyddfa Archwilio Cymru fynediad rhydd a
chyfrinachol at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu.
Amlder cyfarfodydd
88. Bydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn o leiaf. Caiff
Cadeirydd y Pwyllgor gynnull cyfarfodydd ychwanegol fel y tybir sy'n briodol.
89. Yn ychwanegol i raglen arferol cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu a bennir gan y
Cyngor, caiff cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru ofyn am gyfarfod os yw o'r farn bod
angen un.
90. Caiff y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol awgrymu bod Cadeirydd y
Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn mynychu unrhyw ddigwyddiadau hyfforddi sector
cyhoeddus yng Nghymru fel y bo’n briodol.
Awdurdod
91. Awdurdodir y Pwyllgor Archwilio a Chraffu gan y Cyngor i ymchwilio i unrhyw weithgarwch o
fewn ei gylch gorchwyl, a cheisio dod o hyd i unrhyw wybodaeth sy'n ofynnol ganddo gan
swyddogion y Cyngor, y gofynnir iddynt gydweithredu â'r Pwyllgor wrth iddo gynnal ei
ymholiadau.
Gofynion gwybodaeth
92. Darperir y canlynol i'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu, fel sy'n briodol:



adroddiadau sy'n crynhoi unrhyw newidiadau sylweddol i Gofrestr Risg y
sefydliad;
adroddiadau cynnydd gan yr archwilwyr mewnol sy'n crynhoi:
o gwaith a berfformiwyd (a chymhariaeth â'r gwaith a gynlluniwyd);
o materion allweddol sy'n codi yn sgil gwaith Archwilio Mewnol;
o ymateb rheolwyr i argymhellion archwilio;
o newidiadau i'r cynllun archwilio mewnol;
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unrhyw faterion adnoddau sy'n effeithio ar gyflawni amcanion Archwilio
Mewnol;
adroddiadau cynnydd gan gynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru sy'n crynhoi
gwaith a wnaed a chanfyddiadau sy'n codi;
adroddiadau ar gaffael a materion ariannol eraill;
cynigion ar gyfer Cylch Gorchwyl archwilio mewnol;
y strategaeth archwilio mewnol;
adroddiadau archwilio mewnol ac Adroddiad Blynyddol;
adroddiadau Sicrwydd Ansawdd ar y swyddogaeth archwilio mewnol;
goruchwylio unrhyw ddigwyddiadau chwythu’r chwiban;
cyfrifon drafft y sefydliad;
adroddiadau ar unrhyw newidiadau i bolisïau cyfrifyddu;
llythyr rheoli Swyddfa Archwilio Cymru;
adroddiadau ar unrhyw gynigion i dendro am swyddogaethau archwilio;
y datganiad llywodraethu blynyddol;
yr adolygiad blynyddol o’r llawlyfr cyllid;
fersiynau drafft o’r adroddiad blynyddol a’r cyfrifon;
adolygiad o flwyddyn y Pwyllgor Archwilio a Chraffu;
adolygiad blynyddol o wasanaethau TG y Cyngor;
sicrwydd ynghylch polisi Diogelwch TG a pholisi Chwythu’r Chwiban y Cyngor;
cynigion ynglŷn ag aelod lleyg y Pwyllgor Archwilio a Chraffu;
adroddiad ar ryddid gwybodaeth a diogelu data.
o





















93. Yn ogystal, darperir i'r Pwyllgor unrhyw bapurau o'r fath fel sy'n briodol iddo gyflawni ei
swyddogaethau'n iawn, fel y rhestrir ym mharagraff 78 uchod.

Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio
94. Bydd y Pwyllgor, gan weithredu â grymoedd dirprwyedig, yn gyfrifol am:










oruchwylio'r broses gofrestru a chynnal Cofrestr gywir;
goruchwylio datblygu a chynnal Cronfa Ddata Cofrestru CGA gan gynnwys
diogelwch y data ar y Gofrestr a mynediad ato;
goruchwylio gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwys a chyhoeddi tystysgrifau
Sefydlu;
goruchwylio achredu rhaglenni AGA Cymru;
ystyried dadansoddiadau o gydbwysedd a chyfansoddiad y gweithlu addysg yng
Nghymru er mwyn rhoi cyngor i'r Cyngor a goruchwylio gwaith data’r Cyngor;
adolygu'n barhaus y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol;
adolygu'n barhaus Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu’r Cyngor, y Rheolau
Cofrestru a’r Arweiniad a Gweithdrefn ar gyfer Gwrando ar Apeliadau Sefydlu;
ystyried materion sy'n codi ac anghenion hyfforddi mewn perthynas â gwaith
Priodoldeb i Ymarfer y Cyngor;
ystyried unrhyw faterion eraill pan fydd y Cyngor yn gofyn am hynny.
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95. Mae'r Pwyllgor yn atebol i'r Cyngor a bydd yn adrodd drwy gyfrwng ei gofnodion, a gaiff eu
cyflwyno fel arfer gan Gadeirydd y Pwyllgor.
96. Bydd y Pwyllgor yn cynnwys Cadeirydd na fydd yn Gadeirydd y Cyngor, a hyd at bedwar
aelod arall o'r Cyngor. Bydd y Prif Weithredwr a'r Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau,
Cofrestru a Phriodoldeb i Ymarfer) yn mynychu'r cyfarfodydd fel arfer.

Pwyllgor Adolygu Perfformiad
97. Mae’r Pwyllgor yn is-bwyllgor o’r Pwyllgor Gweithredol ac yn cynnwys Cadeirydd y Cyngor a
dau aelod arall a benodir gan y Pwyllgor Gweithredol.
98. Mae cyflog y Prif Weithredwr wedi’i seilio ar raddfa gyflog gynyddrannol, gyda chynnydd yn
amodol ar gyflawni perfformiad boddhaol yn ystod y flwyddyn. Mae manylion hyn wedi’u
hamlinellu yn nogfen y Cyngor ‘Prif Weithredwr: Fframwaith Cynllun Trefniadau Cyflog’.
99. Y dyddiad adolygu yw 1 Ebrill bob blwyddyn, ac mae perfformiad yn cael ei asesu a’i
gymeradwyo gan y Cadeirydd, yn dilyn hunanarfarniad gan ddeiliad y swydd.
100. Yna, ystyrir yr asesiad cyffredinol o berfformiad gan y Pwyllgor Adolygu Perfformiad a
sefydlwyd at y diben a fydd, os yw’n briodol, yn cadarnhau’r dyfarniad cyflog cynyddrannol.
101. Wrth wneud ei benderfyniad, bydd y Pwyllgor yn seilio ei arfarniad ar y meini prawf
canlynol yn bennaf:
o
o

o
o
o

ansawdd y cyngor a roddwyd i’r Cyngor, yn enwedig ar faterion strategol;
effeithiolrwydd dyrannu adnoddau a monitro perfformiad y Cyngor yn erbyn
amcanion y cynllun gweithredol, gan gynnwys effeithiolrwydd cyfrif am unrhyw
gyllid grant gan y Cynulliad;
sgiliau arwain tîm a threfnu;
cyflwyno gwaith a phenderfyniadau’r Cyngor i’r cyhoedd mewn ffordd gredadwy;
cytuno ar amcanion blynyddol y Prif Weithredwr ar gyfer y flwyddyn ddilynol (fel y’u
drafftiwyd gan y Prif Weithredwr).

102. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn flynyddol. Bwriedir i gyfnod adolygu’r Prif Weithredwr
gydredeg â’r flwyddyn weithredol, ac felly’r dyddiad cynyddrannol fydd 1 Ebrill. Os bydd
rhywun newydd yn cael ei benodi i swydd y Prif Weithredwr, y dyddiad cynyddrannol fydd
dyddiad dechrau’r penodai.

Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer
103. Mae trefniadau statudol sy'n rheoli cyfrifoldebau’r Cyngor wrth bennu addasrwydd
unigolyn i gael ei gofrestru a phriodoldeb i ymarfer wedi’u hamlinellu yn Neddf Addysg
(Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) a’r Rheoliadau cysylltiedig. Maent yn trafod cyfrifoldebau'r
Cyngor ar gyfer ymdrin â'r canlynol:
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honiadau o gamymddygiad proffesiynol, anghymhwysedd neu lle barnwyd
unigolyn cofrestredig yn euog o drosedd berthnasol;
penderfynu a yw ymgeisydd i gofrestru'n addas ai peidio;
apeliadau gan athrawon ysgol newydd gymhwyso sy'n methu'r asesiad yn erbyn
y safonau diwedd sefydlu.

104. Mae gweithdrefnau a rheolau'r Cyngor ar gyfer ymdrin â'i gyfrifoldebau wedi'u nodi yn y
dogfennau perthnasol:




Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu;
Rheolau Cofrestru;
Arweiniad a Gweithdrefnau ar gyfer Gwrando ar Apeliadau Sefydlu.

Bwrdd Achredu AGA
105. Mae trefniadau statudol sy'n llywodraethu cyfrifoldebau'r Cyngor ar gyfer achredu AGA
rhaglenni yn cael eu nodi yn Neddf Addysg (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) a'r Rheoliadau
cysylltiedig. Maent yn cwmpasu cyfrifoldebau'r Cyngor ar gyfer ymdrin ag:





Achredu rhaglenni AGA;
Monitro cydymffurfiad y rhaglenni AGA;
Tynnu achrediad rhaglenni AGA yn ôl;
Codi ffioedd.

106.
Mae gweithdrefnau'r Cyngor ar gyfer ymdrin â'i gyfrifoldebau achredu AGA wedi eu
gosod allan yn y dogfennau perthnasol.
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Adran IV – Rheolaeth Ariannol
Cyffredinol
107. Ategir yr adran hon o'r Rheolau Sefydlog gan Lawlyfr Cyllid mewnol manwl, a gytunwyd
gan y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr.

Gweinyddiaeth Ariannol
108. Y Pwyllgor Gweithredol fydd yn gyfrifol am oruchwylio cyllid y Cyngor. Y Pwyllgor
Archwilio a Chraffu sy'n gyfrifol am oruchwylio systemau a gweithdrefnau'r Cyngor ac am
sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ansawdd a gwerth am arian yn ei weithgareddau.
109. Caiff cynlluniau ariannol y Cyngor eu nodi yn ei gynlluniau Strategol a Gweithredol.
Cyflwynir adroddiadau perfformiad gerbron Pwyllgor Gweithredol y Cyngor. Cyflwynir
adroddiadau ar wyriadau gwariant sylweddol gerbron y Pwyllgor Gweithredol.
110. Bydd y cyfrifon yn destun archwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru, a threfnir hyn mor fuan
ag sy'n ymarferol ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth. Cyflwynir y cyfrifon
blynyddol gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru erbyn 31 Awst yn dilyn diwedd y flwyddyn
ariannol.

Adroddiadau Blynyddol
111. Rhaid i'r Cyngor adrodd yn flynyddol ar gyflawni ei swyddogaethau ar gyfer pob blwyddyn
ariannol, erbyn 30 Tachwedd. Rhaid i'r adroddiad gael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru
sydd wedyn yn gosod copi gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Archwilio
112. Trefnir swyddogaeth archwilio mewnol i archwilio gweithrediadau cyfrifyddu, ariannol a
gweithrediadau eraill y Cyngor. Bydd hyn yn cynnwys adolygiad ac arfarniad annibynnol o
systemau a gweithdrefnau sydd ar waith, yn rhai ariannol a rhai nad ydynt yn ariannol, er
mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r rhan hon o'r Rheolau Sefydlog ac yn cyd-fynd ag arfer
gorau.

Caffael nwyddau a gwasanaethau
113. Glynir wrth y canlynol wrth i'r Cyngor gyflawni'r broses o gaffael nwyddau, gwasanaethau,
ymgynghoriaethau neu ymchwil gan gwmnïau allanol, sefydliadau neu unigolion:




gweithredir dull sy'n foesegol, yn gyfreithlon, yn atebol ac yn cydymffurfio â
therfynau caffael Ewropeaidd;
targedir gwelliannau parhaus o ran gwerth am arian, ar sail cost bywyd cyflawn
ac ansawdd nwyddau a gwasanaethau;
cydymffurfio â gweithdrefnau prynu'r Cyngor fel y nodir yn y Llawlyfr Cyllid
mewnol. Bydd y gydymffurfiaeth hon yn sicrhau bod yr holl nwyddau a
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gwasanaethau uwchben trothwy penodol yn cael eu caffael drwy dendr
cystadleuol. Mae'n rhaid i'r math hwn o gystadleuaeth fod yn briodol i werth a
chymhlethdod y nwyddau a'r gwasanaethau a gafaelir.

Awdurdodi Taliadau
114. Mae'r awdurdod i wneud taliadau o gyfrifon banc y Cyngor wedi'i nodi yn y Llawlyfr Cyllid.
115. Mae cyfarwyddiadau ysgrifenedig clir wedi'u nodi yn y Llawlyfr Cyllid mewnol ynghylch pa
swyddogion ar swyddi penodol sydd wedi'u caniatáu i awdurdodi gwariant, a'r pwyntiau y
dylid eu gwirio cyn awdurdodi.

Incwm
116. Y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol sy'n gyfrifol am sicrhau bod
mecanwaith digonol yn bodoli ar gyfer casglu a rhoi cyfrif am bob derbyniad. Bydd
derbyniadau'n cynnwys cyllid grant, ffioedd cofrestru, llog banc ac incwm amrywiol arall.

Asedau
117. Mae Llawlyfr Cyllid mewnol y Cyngor yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl ynghylch caffael,
diogelu a gwaredu asedau, yn rhai diriaethol a rhai anniriaethol.
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