
16 Awst 2018 

Annwyl gyfeillion 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 

Fel y gwyddoch, bydd pwyllgorau'r Cynulliad yn craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth 

Cymru ar gyfer 2019-20 yn ystod tymor yr hydref.  

Tystiolaeth ysgrifenedig 

Er mwyn llywio gwaith craffu'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, byddem yn 

croesawu gwybodaeth ysgrifenedig gennych am y meysydd a nodir yn yr Atodiad i'r 

llythyr hwn. Byddem yn ddiolchgar o gael y wybodaeth hon erbyn dydd Iau 25 Hydref 

2018. 

Tystiolaeth lafar 

Byddai'r Aelodau hefyd yn ddiolchgar pe gallech fynychu sesiwn tystiolaeth lafar 90 

munud ddydd Iau 8 Tachwedd 2018 (09:00 - 10:30).  

Y dull 

Fel y blynyddoedd diwethaf, byddwn yn seilio ein dull ar y pedair egwyddor o ran 

craffu ariannol: fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phrosesau'r 

gyllideb. 

Rydym yn cydnabod, er bod y Prif Grŵp Gwariant (MEG) Addysg yn cydweddu'n llwyr

â'ch portffolios, bod rhai o linellau cyllideb y Gweinidog yn eistedd y tu allan i 

bortffolio'r Pwyllgor hwn ac y bydd gwaith craffu arall yn canolbwyntio arnynt. 

Byddwn hefyd yn ceisio tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

Kirsty Williams AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Eluned Morgan AC 

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

CYPE(5)-24-18 - Papur i'w nodi 12



 

Rydym hefyd yn bwriadu cwrdd â'r Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau i roi ystyriaeth ar y cyd i faterion sy'n ymwneud ag 

asesiadau effaith.  

Byddwn yn cysylltu â'n chwaer-bwyllgorau mewn perthynas â meysydd sy'n 

gorgyffwrdd.  

Yn gywir 

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd  



 

ATODIAD - CAIS AM WYBODAETH YSGRIFENEDIG CYN CRAFFU AR Y GYLLIDEB 

DDRAFFT 

Mae’r Pwyllgor yn gofyn am y wybodaeth a ganlyn: 

1. Tryloywder y cyflwyniad o'r gyllideb 

Yn llythyr y Pwyllgor ar 15 Mai 2018, gofynnodd y Pwyllgor, yng nghyllideb 

ddrafft 2019-20 a'r blynyddoedd dilynol, fod esboniad naratif tryloyw (yn ogystal 

â darluniad rhifol) yn cael ei ddarparu o'r canlynol: 

• gostyngiadau/dileu neu gynyddu/ychwanegu meysydd penodol o'r gyllideb 

ddrafft o'i chymharu â blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. gostwng grantiau 

neu grantiau'n peidio â bodoli'n gyfan gwbl/cyflwyno grantiau neu eu 

cynyddu); 

• pa gyfran y mae'r newid hwn i'r swm cyffredinol a ddyrannwyd yn flaenorol yn 

ei gynrychioli (e.e. defnyddio'r Grant Gwisg Ysgol fel enghraifft, egluro bod 

hyn yn golygu bod y Grant cyfan yn cael ei ddileu); a 

• lle'n union mae unrhyw newid yn cael ei wneud yn y gyllideb ddrafft, a ph'un a 

fydd arian yn cael ei ddychwelyd i/ei gymryd o gronfeydd wrth gefn canolog 

neu ei ddyrannu i/o linellau cyllideb eraill. 

2. Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am ddyraniadau'r Llinellau 

Gwariant yn y Gyllideb  

• Sylwadau ar bob un o'r Camau Gweithredu o fewn y Prif Grŵp Gwariant (MEG) 

Addysg, gan gynnwys dadansoddiad ac eglurhad o newidiadau arwyddocaol 

ers Cyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 (Mehefin 2018). 

• Dadansoddiad o'r MEG Addysg ar gyfer 2019-20 a'r MEG dangosol ar gyfer 

2020-21 (os yw ar gael) yn ôl Ardal Rhaglenni Gwariant, Cam Gweithredu a 

Llinell Wariant y Gyllideb (BEL), gyda dyraniadau Cyllideb Atodol Gyntaf 2018-

19, rhagolygon alldro 2018-19, ac alldro terfynol 2017-18 i gyd wedi'u 

cynnwys. 

Os yw Llywodraeth Cymru yn defnyddio cyllideb llinell sylfaen ddiwygiedig at 

ddibenion cymharol, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddyraniadau gwirioneddol 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 gael eu cyflwyno ochr yn ochr â'r rhain yn 

ogystal ag esboniad o'r rhesymau dros ail-gyfrifo'r llinell sylfaen. 

3. Blaenoriaethau addysg  

• Gwybodaeth am sut y mae'r MEG Addysg yn cyd-fynd â chamau gweithredu a 

blaenoriaethau perthnasol allweddol Llywodraeth Cymru, ac yn cael 

blaenoriaethu, gan gynnwys y canlynol: 

− Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol a'r cynlluniau gweithredu 

economaidd a chyflogadwyedd cysylltiedig; 

http://senedd.assembly.wales/documents/s75636/CYPE5-16-18%20-%20Paper%20to%20note%204.pdf


 

− Y deg blaenoriaeth addysg y cytunwyd arnynt gyda'r Prif Weinidog ym mis 

Mehefin 2016; ac 

− Addysg yng Nghymru: Ein Cenhadaeth Genedlaethol - Cynllun Gweithredu. 

• Asesiad gan Ysgrifennydd y Cabinet ar y graddau y mae'n credu bod y MEG 

Addysg yn cynnwys yr adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r blaenoriaethau 

a'r camau gweithredu allweddol y soniwyd amdanynt uchod, a gwybodaeth am 

unrhyw drafodaethau parhaus gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

ynghylch y lefel angenrheidiol o adnoddau. 

• A fu unrhyw flaenoriaethu neu wahaniaethu pellach o ran dyrannu adnoddau 

rhwng y blaenoriaethau a'r camau gweithredu y cyfeirir atynt uchod. A oes 

unrhyw themâu cyson y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu targedu 

adnoddau iddynt yn gyffredinol, ar draws y MEG Addysg cyfan? 

• Pa asesiad a wnaed o werth am arian a fforddiadwyedd pob un o'r galwadau 

uchod ar adnoddau a sut y caiff eu cost-effeithiolrwydd ei fonitro. 

• Manylion am unrhyw ymarferion cost-cyfle a wneir mewn perthynas â'r 

galwadau uchod ar adnoddau. 

4. Monitro'r gyllideb  

• Pa brosesau sydd ar waith ar gyfer monitro cyllidebau drwy gydol y flwyddyn, 

gan nodi'r diffygion a'r gwargedion posibl, a chymryd camau adferol neu 

ddyrannu arian ychwanegol i dalu am unrhyw ddiffygion. 

• Manylion am unrhyw newidiadau i'r MEG Addysg sydd eisoes wedi'u cynllunio 

yn yr Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2018-19. 

5. Effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd  

• Goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i'r MEG Addysg, a sut y mae'r Adran 

yn bwriadu rheoli unrhyw effaith negyddol ar gyllidebau o fewn y portffolio 

a/neu sut y mae am fanteisio ar unrhyw gyfleoedd a allai godi. 

• Rhagwelir y bydd y swm o arian yr UE y bydd MEG Addysg 2019-20 yn 

dibynnu arno a'r symiau a'r dibenion sy'n gysylltiedig ag ef, wedi'u 

dadansoddi yn ôl arian yr UE sy'n ddiogel pe na bai unrhyw gytundeb ymadael 

ym mis Mawrth 2019 ac arian yr UE nad yw'n ddiogel.  

• Manylion am unrhyw gynlluniau wrth gefn mewn perthynas ag arian yr UE pe 

na bai unrhyw gytundebau gyda'r UE ar y pwynt y mae'r DU yn ymadael â'r UE.  

6. Costau deddfwriaeth 

• Unrhyw symiau o fewn cyllideb 2019-20 a fwriedir ar gyfer gweithredu 

diwygiadau PCET, gan gynnwys unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â chyflwyno'r 

ddeddfwriaeth.  



 

• Diweddariad ar unrhyw gostau parhaus i'r MEG Addysg o weithredu 

deddfwriaeth a basiwyd yn y Pedwerydd Cynulliad a'r goblygiadau ariannol i 

gyllideb 2019-20. 

• Darpariaeth y gyllideb ar gyfer gweithredu Deddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a'r Rhaglen Trawsnewid ADY 

ehangach. 

• Gwybodaeth am effaith ariannol unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol a wneir yn 

Senedd y DU. 

• Goblygiadau ariannol unrhyw is-ddeddfwriaeth yn 2019-20 

7. Hawliau plant ac ystyriaethau trawsbynciol eraill  

Mae'r Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth ynghylch pa ystyriaeth a roddwyd i hawliau 

plant, materion o ran cydraddoldeb (gan gynnwys cydraddoldeb rhwng y rhywiau), 

cynaliadwyedd a'r Gymraeg wrth bennu dyraniadau'r gyllideb, ac yn benodol: 

• Copi o'r Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) a gynhaliwyd gan yr Adran i 

lywio'r dyraniadau yn y MEG Addysg drafft ar gyfer 2018-19. Os na 

chynhaliwyd CRIA penodol, y rhesymau dros hyn a chopi o unrhyw asesiad 

effaith integredig arall. 

• Sut y mae'r Adran yn defnyddio'r fframwaith newydd ar gyfer asesiad effaith 

sy'n cael ei ddatblygu, a'i gymhwyso i benderfyniadau ynghylch dyraniadau o 

fewn y MEG Addysg. 

• Pa ystyriaeth a roddwyd i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

2015 wrth wneud dyraniadau i linellau'r gyllideb o fewn y MEG Addysg. 

• Manylion a/neu enghreifftiau o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau 

cychwynnol o fewn y MEG Addysg yn dilyn ystyriaethau o hawliau plant, 

cydraddoldeb, cynaliadwyedd, y Gymraeg, neu Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 o ganlyniad i asesiadau effaith, neu lle mae'r asesiadau 

hyn wedi cael dylanwad uniongyrchol ar bennu cyllidebau. 

8. Meysydd penodol 

Mae'r Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth ynghylch y meysydd penodol a ganlyn, os nad 

ydynt eisoes wedi'u cynnwys yn y sylwadau ar bob cam gweithredu. 

Cyllid ar gyfer cyllidebau ysgolion 

Mae'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi bod cyllid ar gyfer cyllidebau craidd ysgolion wedi'i 

gynnwys yn y Setliad Llywodraeth Leol ac felly mae'n dod o'r MEG Llywodraeth Leol. 

Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn gofyn am y canlynol: 

• Asesiad gan Ysgrifennydd y Cabinet o ddigonolrwydd y ddarpariaeth ar gyfer 

cyllidebau ysgolion yn 2019-20 a gwybodaeth am unrhyw ffyrdd y mae 



 

Llywodraeth Cymru yn ceisio gwarchod cyllidebau ysgolion, gan gynnwys 

unrhyw newid rhwng 2018-19 a 2019-20 yn y swm o arian yn y Setliad 

Llywodraeth Leol a ddyrannwyd yn fwriadol ar gyfer cyllidebau ysgolion. 

• Goblygiadau sy'n codi o gynyddu tâl athrawon ac unrhyw ddarpariaeth yn y 

gyllideb i adlewyrchu hyn. 

• Diweddariad ar lefel cronfeydd wrth gefn ysgolion, gan gynnwys nifer yr 

ysgolion sy'n rhagori ar y trothwyon ariannol a nodir yn Rheoliadau Cyllido 

Ysgolion (Cymru) 2010, y gall awdurdodau lleol gyfarwyddo ysgolion i wario 

neu adennill arian dros ben (gan gynnwys dadansoddiad gan awdurdod lleol). 

• Gwybodaeth am unrhyw achosion lle mae awdurdodau lleol wedi defnyddio'r 

pwerau hyn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Cyllid ar gyfer gwella ysgolion 

• Dadansoddiad manwl o sut y dylai'r buddsoddiad ychwanegol gwerth £100 

miliwn mewn safonau ysgolion, y mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo iddo 

dros oes y Cynulliad hwn, gael ei ddyrannu a'i ddefnyddio yn 2019-20. 

• Diweddariad ar sut y caiff gwariant y £100 miliwn ei broffilio drwy'r Cynulliad 

hwn a'r hyn y mae'n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. 

• Rhestr o linellau gwariant y gyllideb, ar sail unigol a chyfan, o fewn y MEG 

Addysg sy'n cyllido codi safonau ysgol yn bennaf, ar gyfer 2016-17, 2017-18, 

2018-19 a 2019-20 (yn unol gydag Argymhelliad 31 o'n hadroddiad ar yr 

ymchwiliad, Cyrraedd y nod? Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau 

addysgol). 

Lleihau effaith amddifadedd a thlodi 

• Sut y mae'r MEG Addysg yn adlewyrchu ymrwymiad hirdymor Llywodraeth 

Cymru i fynd i'r afael ag effaith amddifadedd a thlodi a'i effaith ar gyflawniad 

addysgol. 

• Sut y mae argymhellion ein hadroddiad ar ein hymchwiliad Cyrraedd y nod? 

Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol, wedi dylanwadu ar 

ddyraniad y MEG Addysg ar gyfer 2019-20. 

• Diweddariad ar gronfa Mynediad y Grant Datblygu Disgyblion a sut y caiff ei 

ddyrannu a'i ddosbarthu, gan gynnwys faint o deuluoedd sy'n elwa. 

Y gweithlu addysg 

• Manylion am ddyraniadau'r gyllideb i ariannu diwygiadau Llywodraeth Cymru 

ar Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon a datblygu cynnig dysgu 

proffesiynol cenedlaethol ar gyfer y gweithlu addysg, a'r safonau proffesiynol 

newydd ar gyfer athrawon. 



 

• Gwybodaeth am unrhyw arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i Gyngor y 

Gweithlu Addysg. 

• Darpariaeth y gyllideb ar gyfer yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth 

Addysgol. 

• Gwybodaeth am unrhyw oblygiadau ariannol o'r cynlluniau peilot clwstwr 

athrawon cyflenwi ac ystyriaeth barhaus arall o ddiwygiadau perthnasol.  

Cwricwlwm i Gymru 

• Diweddariad ar gyllid i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a dylunio'r Cwricwlwm 

newydd i Gymru. 

• Cyllid arfaethedig yn y dyfodol ar gyfer y cwricwlwm newydd, o ystyried ei bod 

yn rhaglen waith hirdymor, a sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau 

cynaliadwyedd y cyllid. 

Maint dosbarthiadau babanod  

• Diweddariad ar ddarpariaeth y gyllideb ar gyfer lleihau maint dosbarthiadau 

babanod; faint o ysgolion, dosbarthiadau a disgyblion fydd yn elwa yn 2019-

20 a 2020-21. 

• Diweddariad ar ddyraniadau refeniw £16 miliwn a'r cronfeydd cyfalaf £20 

miliwn.  

• Manylion am sut y bydd Llywodraeth Cymru yn asesu gwerth am arian y 

buddsoddiad mewn lleihau maint dosbarthiadau babanod, sut y bydd yn 

mesur llwyddiant yr arian, a pha dargedau neu ganlyniadau dymunol sy'n cael 

eu pennu. 

Lleoedd dros ben ac ysgolion bach/gwledig  

• Diweddariad ar y grant ysgolion bach a gwledig, sut y caiff ei ddyrannu a'r hyn 

y mae'n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. 

• Sut y mae'r grant yn cael ei werthuso am werth am arian. 

• Gwybodaeth am unrhyw ddarpariaeth y gyllideb sy'n gysylltiedig â chyhoeddi'r 

Cod newydd Trefniadaeth Ysgolion a'r newidiadau polisi y mae'n eu cwmpasu.  

Y Grant Gwella Addysg 

• Gwybodaeth am ddarpariaeth y gyllideb yn 2019-20 a chymhariaeth â 

blynyddoedd blaenorol. 

• Copi o'r fframwaith canlyniadau a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 

monitro effaith y Grant Gwella Addysg ac unrhyw faterion o ran canllawiau i 

gonsortia rhanbarthol, neu ganllawiau ganddynt. 



 

• Dyraniadau i bob consortiwm rhanbarthol ar gyfer pob blwyddyn ers 2015-16 

a dyraniadau arfaethedig ar gyfer 2019-20. 

• Cadarnhad o'r dibenion y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r Grant Gwella 

Addysg gael ei ddefnyddio ar ei gyfer ac unrhyw asesiad sydd ar gael ar faint 

a gaiff ei wario ar bob un o'r rhain yn y drefn honno. 

• Gwybodaeth am y canllawiau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i 

gonsortia ac awdurdodau lleol ar ddefnyddio'r Grant Gwella Addysg. 

Cefnogaeth ar gyfer dysgwyr o leiafrifoedd ethnig a dysgwyr o gymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr 

• Diweddariad ar y sefyllfa ddiweddaraf ar gyfer y dull o gyllido cefnogaeth i 

ddysgwyr o leiafrifoedd ethnig a dysgwyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a 

Theithwyr a chyfanswm y cyllid a ddarperir. 

• Sut y mae defnydd ac effaith yr arian hwn yn cael ei fonitro a'i werthuso. 

• Y fformiwla a ddefnyddir i ddyrannu'r cyllid trosiannol gwerth £8.7 miliwn yn 

2018-19 a'r dull arfaethedig ar gyfer 2019-20. 

Y consortia rhanbarthol  

• Manylion am faint o arian Llywodraeth Cymru sy'n cael ei sianelu drwy'r 

consortia rhanbarthol, gan gynnwys dadansoddiad (lle bo modd) o'r gwahanol 

ffrydiau cyllido ac o ba linellau gwariant y gyllideb y cânt eu hariannu.  

• Gwybodaeth am faint o'r arian a dderbynnir gan y consortia a gedwir yn 

ganolog gan y consortia a faint sy'n cael ei drosglwyddo i awdurdodau lleol ac 

ysgolion. 

• Diweddariad ar unrhyw asesiadau a wnaed o effaith a gwerth am arian y 

consortia. 

Estyn 

• Gwybodaeth am y broses ar gyfer pennu dyraniad cyllideb Estyn, gan gynnwys 

pa drafodaethau sy'n cael eu cynnal gyda'r arolygiaeth ar ei lefelau cyllid 

gofynnol. 

• Unrhyw oblygiadau i gyllideb Estyn neu linellau cyllideb Llywodraeth Cymru o 

adroddiad yr Athro Donaldson, Arolygiaeth Ddysgu, ac ymateb Llywodraeth 

Cymru. 

Cymwysterau  

• Y dyraniad i Cymwysterau Cymru a sut y mae hyn yn cymharu â blynyddoedd 

blaenorol.  



 

• Gwybodaeth am y broses ar gyfer pennu dyraniad cyllideb Cymwysterau 

Cymru, gan gynnwys pa drafodaethau sy'n cael eu cynnal gyda'r rheoleiddiwr 

ar ei lefelau cyllid gofynnol. 

Addysg cyfrwng Cymraeg 

• Darpariaeth y gyllideb i gefnogi strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg 

Llywodraeth Cymru a Chynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) 

awdurdodau lleol. 

• Sut y bydd camau gweithredu cyllideb Cymraeg mewn Addysg yn cefnogi 

Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru a'i tharged o un filiwn o 

siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? 

• Proffil amser y £4.2 miliwn a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet ym mis 

Gorffennaf 2017 i gynyddu gallu cyfrwng Cymraeg y gweithlu addysgu (a 

ariennir gan BEL Safonau Codi Ysgolion yn 2018-19) - A yw hyn yn cael ei 

ailadrodd yn 2019-20? 

DS Gall gwaith craffu Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 

oblygiadau'r gyllideb ddrafft i'r Gymraeg yn fwy cyffredinol hefyd gynnwys 

addysg cyfrwng Cymraeg. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 

• Goblygiadau ariannol Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20. 

• Darpariaeth y gyllideb i gefnogi'r Rhaglen Trawsnewid ADY. 

• Diweddariad ar y trefniadau ar gyfer ariannu hyfforddiant seicolegwyr 

addysgol yng Nghymru. 

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc 

• Y goblygiadau ariannol i'r MEG Addysg o ymateb Llywodraeth Cymru i 

argymhellion y Pwyllgor yn ei adroddiad Cadernid Meddwl, gan gynnwys yr 

alwad am adnodd a neilltuir i ysgolion ddod yn ganolfannau cymunedol o 

gefnogaeth draws-sector a chroesbroffesiynol ar gyfer lles a gwydnwch 

emosiynol. 

• Gwybodaeth am yr arian ar gyfer cynghorwyr ysgol a staff eraill yn yr ysgol 

sy'n cefnogi anghenion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl y disgyblion. 

Gwaith ieuenctid 

Gwybodaeth am ddarpariaeth y gyllideb o fewn y MEG Addysg i gefnogi Gwaith 

Ieuenctid, gan gynnwys: 

• Unrhyw newidiadau a ddigwyddodd i'r dyraniad o £3.5 miliwn a ddyrannwyd 

ar gyfer 2018-19 a 2019-20 o ganlyniad i'r adolygiad o waith Margaret Jervis 



 

ar Ymestyn Hawliau, fel y cyfeirir ato ym mhapur y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 

2018-19. 

• Sut y mae effaith y gostyngiad o 10 y cant i'r Grant Cymorth Ieuenctid i £2.5 

miliwn yn 2018-19 wedi cael ei fonitro, fel y cyfeirir ato ym mhapur y Gyllideb 

Ddrafft ar gyfer 2018-19. Beth oedd yr effaith? 

• Dyraniadau ar gyfer y grantiau a ganlyn a gwybodaeth am sut y mae'r 

dyraniadau hyn wedi'u llywio gan yr adolygiadau ohonynt, a adroddwyd i 

Lywodraeth Cymru yn ystod haf 2017 ac y cyfeirir atynt ym mhapur y Gyllideb 

Ddrafft ar gyfer 2018-19. Hefyd, rhowch wybodaeth am y bwriadau tymor hwy 

o ran y grantiau hyn. 

− Y Grant Cymorth Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

− Grant Blynyddol Llywodraeth Cymru i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol 

Ieuenctid Cymru (CWVYS) 

− Grant Blynyddol Llywodraeth Cymru i Safonau Addysg a Hyfforddiant 

Cymru (ETS Cymru) 

− Grant y Sefydliad Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol (NVYO) 

− Sut y mae pobl ifanc wedi bod yn rhan o'r broses o lywio'r penderfyniadau 

ynghylch y dyraniadau ar gyfer gwaith ieuenctid yn y Gyllideb Ddrafft. 

Y cynnig gofal plant 

• Asesiad wedi'i ddiweddaru o oblygiadau cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru 

i'r MEG Addysg, er enghraifft cyllid grant y Cyfnod Sylfaen, cyllid cyfalaf a'r 

berthynas â chyllid yn y Grant Cynnal Refeniw. 

Cyllid cyfalaf ar gyfer seilwaith ysgolion a cholegau 

• Gwybodaeth am ddarpariaeth y gyllideb ar gyfer Ysgolion yr Unfed Ganrif ar 

Hugain a chynnydd y rhaglen hyd yma, gan gynnwys gwariant a niferoedd y 

prosiectau a gwblhawyd/a gymeradwywyd hyd yma. 

• Eglurhad o p'un a fydd Band A wedi'i gwblhau erbyn mis Ebrill 2019 ac 

amserlen Band B, gan gynnwys manylion am unrhyw gyfnod pontio 

rhyngddynt. 

• Y sefyllfa ddiweddaraf ynghylch y defnydd o'r Model Buddsoddi Cyfnewidiol ar 

gyfer Band B a'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar yr arian sydd ar gael. 

Addysg Bellach 

• Dadansoddiad manwl o'r BEL Addysg Bellach i'w llinellau cyllido cyfansoddol, 

gan gynnwys symiau'r alwad gyntaf (ymrwymiad sefydliad addysg bellach 

2018/19 sy'n weddill), yr ail alwad (Chweched Dosbarth), y trydydd galwad 



 

(swm i gael dyraniadau sefydliadau addysg bellach) a galwadau ychwanegol 

arni. 

• Manylion am y broses gynllunio a sut y bydd setliad y gyllideb yn bodloni 

rhwymedigaethau statudol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â darparu 

addysg i bobl ifanc rhwng 16 a 19 oed o dan Fesur Dysgu a Sgiliau 2009 a'r 

rhai sy'n ceisio cyflawni'r Nodau Lles. 

• Mae copïau o ganllawiau Tybiaethau Cynllunio Rhagolygon Ariannol Addysg 

Bellach y ddwy flynedd ddiwethaf wedi'u cyhoeddi i sefydliadau addysg 

bellach.  

• Manylion am y llinell sylfaen gynllunio arfaethedig sydd i'w defnyddio i 

ganiatáu i'r dyraniad cyllid craidd cyfansymiol ar gyfer y sector sefydliadau 

addysg bellach ar gyfer 2019/20 gael ei ddeillio: rydym yn deall, gan fod hyn 

fel arfer yn seiliedig ar ffigur y flwyddyn flaenorol, y dylai'r wybodaeth hon fod 

ar gael. 

• Manylion am unrhyw ddyraniadau arfaethedig ar gyfer 2019/20 (neu os nad 

oes penderfyniad yn eu cylch eto, yr adnoddau sydd ar gael yn y gyllideb ar 

gyfer 2019-20) ar gyfer sefydliadau addysg bellach y tu hwnt i 'arian craidd', 

gan gynnwys manylion am yr holl gyllid nad yw'n graidd ac sydd wedi'i 

neilltuo (gan gynnwys y contractau dysgu yn seiliedig ar waith a arweinir gan 

sefydliadau addysg bellach).  

• Manylion am y cynnydd cyffredinol a fwriedir ar gyfer "cyfradd unedau" (cyllid 

craidd) i'w gymhwyso ar gyfer 2019/20 gyda rhesymeg ar gyfer y ffigur 

uwchraddio ac asesiad o ran ei ddigonolrwydd, gan ystyried cynnwys y 

Rhagdybiaethau Cynllunio Rhagolygon Ariannol Addysg Bellach perthnasol, 

gan gynnwys y dyfarniad cyflog tebygol ar draws y sector. 

• Y rhesymeg dros unrhyw wyriad neu wyriad arfaethedig rhwng y 

rhagdybiaethau cynllunio y gofynnir i sefydliadau addysg bellach eu gwneud 

yn eu rhagolygon a'r cynnydd "cyfradd unedau" arfaethedig (cyllid craidd) ar 

gyfer 2019/20, yn enwedig unrhyw ragdybiaethau sy'n ymwneud ag eitemau 

sylfaen cost sefydlog iawn fel staffio, dyfarniadau cyflog a phensiynau.  

• Manylion am y dyraniad dangosol i sefydliadau addysg bellach ar gyfer 

2020/21 a 2022/23 yn unol â'r setliad dangosol tair blynedd arfaethedig yn y 

Fframwaith Cynllunio a Chyllido Ôl-16 fel yr argymhellwyd gan Archwilydd 

Cyffredinol Cymru yn yr adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2017. Os 

nad yw ar gael, y rhesymau pam na chyflwynwyd setliadau dangosol tair 

blynedd. 

• Manylion am y rhaniad a ragwelir mewn cyllid craidd a chyllid nad yw'n graidd 

rhwng darpariaeth Addysg Bellach amser llawn a rhan-amser, gan gynnwys 

asesiad wedi'i ddiweddaru o sut y bydd y setliad cyllideb i sefydliadau addysg 

bellach yn ategu'r gorchymyn polisi dysgu gydol oes sydd, yn ôl Llywodraeth 



 

Cymru 'yn bwysicach nag erioed' [Ffyniant i Bawb, tudalen 18]. Sut y mae 

Llywodraeth Cymru wedi asesu lefel yr arian rhan-amser i sicrhau ei fod yn 

ddigonol i wneud cynnydd rhesymol tuag at amcanion lles Ffyniant i Bawb a 

themâu allweddol sy'n ymwneud â dysgu a dysgu gydol oes?  

• Manylion am y codiad arfaethedig ar gyfer darparu darpariaeth mewn 

ardaloedd anghysbell a difreintiedig ar gyfer 19/20.  

• Asesiad sy'n ymwneud â digonolrwydd y codiad ar gyfer ardaloedd 

anghysbell, gan ystyried sylwadau a wnaed gan ddau sefydliad addysg bellach 

yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn 2017 nad yw'n cynnwys cost 

darparu darpariaeth yn yr ardaloedd hyn. 

• Manylion am y codiad arfaethedig ar gyfer darparu darpariaeth drwy gyfrwng 

y Gymraeg ac yn ddwyieithog ar gyfer 2019/20.  

• Manylion am unrhyw arian cyfalaf i sefydliadau addysg bellach.  

• Rhagolwg ariannol cyfunol ar gyfer sefydliadau addysg bellach dros y tair 

blynedd nesaf.  

• Manylion ynglŷn â dyraniad Dysgu Oedolion yn y Gymuned ac asesiad 

ynghylch a yw strategaeth flaenorol Llywodraeth Cymru o ddiogelu'r cyllid ar 

gyfer Addysg Sylfaenol i Oedolion ac ESOL yn parhau'n berthnasol a pham.  

Addysg Uwch 

• Rhagolwg ariannol cyfunol ar gyfer y sector Addysg Uwch dros y tair blynedd 

academaidd nesaf o 2018/19 ymlaen (rydym yn deall bod y wybodaeth hon yn 

cael ei chyflwyno gan sefydliadau i CCAUC ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, 

gan olygu ein bod yn rhagweld y bydd y wybodaeth hon ar gael).  

• Manylion am ddyraniad dangosol 2019/20 CCAUC, gan gynnwys manylion a 

symiau unrhyw elfennau sydd wedi'u neilltuo o'r dyraniad hwn.  

• Manylion am yr alwad ar y MEG Addysg ar gyfer 2019-20 ar gyfer cyfran Ebrill-

Gorffennaf o ddyraniad CCAUC ym mlwyddyn academaidd 2018/19, ac 

arwydd a yw hyn yn gwyro oddi wrth ddyraniad dangosol CCAUC ar gyfer 

2019-20. Deallwn fod CCAUC eisoes wedi defnyddio rhagolygon dangosol ar 

gyfer cyllideb 2019-20 i sicrhau ei gyllid ar gyfer 2018/19. 

• Manylion ynghylch unrhyw arwydd ynghylch sut y mae'r sector yn bwriadu 

cymhwyso'r toriad gwerth £12.5 miliwn mewn cyllid ar gyfer 2018/19 a fydd 

yn effeithio ar un neu fwy o'r llinellau ariannu ar gyfer ymchwil sy'n 

gysylltiedig ag ansawdd, pynciau drud a darpariaeth rhan-amser sy'n seiliedig 

ar gredydau, ac a yw cyllideb 2019-20 yn gwneud darpariaeth i adfer yr arian 

hwn yn ystod rhan olaf blwyddyn academaidd 2018/19? Os felly, rhowch 

fanylion am y sail (telerau ac amodau ac ati) y bydd yr arian yn cael ei 

ddyrannu i CCAUC.  



 

• Asesiad o'r effaith a gafodd ac y bydd toriad CCAUC gwerth £22.5 miliwn ar 

gyfer 2017/18 a thoriad CCAUC gwerth £12.5 miliwn ar gyfer 2018/19 yn ei 

chael ar gytundeb Llywodraeth Cymru mewn egwyddor i gynnal cyllid ymchwil 

sy'n gysylltiedig ag ansawdd mewn termau real am bum mlynedd mewn 

ymateb i'r Adolygiad Diamond.  

• Manylion am sut y mae sefydliadau wedi defnyddio'r arian a ddarparwyd gan y 

pecyn cymorth Meistr Interim a ddyrannwyd i CCAUC ar gyfer 2018/19.  

• A fydd y Cyllid Lliniaru Ffioedd gwerth £10 miliwn y mae CCAUC yn bwriadu ei 

ryddhau ar gyfer 2018/19 yn parhau i flynyddoedd academaidd yn y dyfodol a 

manylion am unrhyw symiau yn y gyllideb ar gyfer 2019-20 sy'n ymwneud â 

chyllid lliniaru ffioedd y tu hwnt i 2018/19.  

• Manylion am y prosiectau a gytunwyd gyda CCAUC ac a ymgymerwyd gan 

sefydliadau gan ddefnyddio'r Gronfa Newid Strategol gwerth £20 miliwn. 

• Manylion am unrhyw symiau yn 2019-20 a fwriedir ar gyfer cyflwyno 

Prentisiaethau Gradd o ystyried datganiad CCAUC y bydd rownd ariannu 

2019/20 ar gyfer Prentisiaethau Gradd yn 'fwy cynhwysfawr'.  

Gweithredu Diamond a Reid 

• Yn ei chyflwyniad diwethaf o ran craffu ar y gyllideb i'r Pwyllgor hwn, 

rhagwelodd Llywodraeth Cymru y byddai cost y Grant Ffioedd Dysgu yn 

gostwng o £223 miliwn ar gyfer 2018-19 i £129.9 miliwn ar gyfer 2019-20. A 

fyddech cystal â diweddaru'r wybodaeth hon ar gyfer 2019-20 a thu hwnt, ac 

ystyried y defnydd o unrhyw arbedion yng nghostau'r Grant Ffioedd Dysgu yn 

y gyllideb ar gyfer 2019-20. Yn benodol, rhowch fanylion am unrhyw symiau 

sydd (a elwir weithiau yn Ddifidend Diamond), ac na ddylid eu 'hail-fuddsoddi' 

i'r sector Addysg Uwch a lle y cawsant eu hailddyrannu. 

• Manylion am unrhyw symiau o fewn y gyllideb ar gyfer 2019-20 a fwriedir i 

ariannu ail a thrydydd argymhelliad adroddiad Reid. Os na ddyrannwyd 

unrhyw arian i argymhellion Reid, nodwch y rheswm dros wneud hynny ac 

asesiad o sut y gallai unrhyw oedi wrth ariannu argymhellion yr adolygiad 

effeithio ar gyllid ymchwil ac arloesi yng Nghymru ac mae'r sector yn galw am 

gynnydd cyflym ar argymhellion yr adroddiad.  

• Gwariant a ragwelir yn 2019-20, 2020-21 a 2021-22 ar ddarparu Benthyciadau 

Meistr a Benthyciadau Doethuriaeth. 

• Gwariant a ragwelir yn 2019-20, 2020-21 a 2021-22 ar Grant Cynhaliaeth 

Diamond a'r Grant Cynhaliaeth Sylfaenol, gan gynnwys gwariant a ragwelir ar 

gyfer myfyrwyr a fydd yn astudio mewn sefydliadau yn y DU nad ydynt yng 

Nghymru.   



 

Cymorth Myfyrwyr - Cyffredinol 

• Gwariant a ragwelir yn 2019-20, 2020-21 a 2021-22 ar grantiau cymorth 

myfyrwyr Llywodraeth Cymru sy'n weddill, gan gynnwys Addysg Bellach - Grant 

Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg.  

 


