
 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Ebrill 2019 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Llinos Madeley 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPPIA@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(09:15 - 09:30) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09:30)   

 

2 Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - sesiwn dystiolaeth 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 33)  

 

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg 

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Cyllid Llywodraeth Leol a 

Phartneriaethau Gweithlu 

Steve Davies, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Addysg 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

CYPE(5)-12-19 - Papur 1 

 

 

 

 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3 Papurau i’w nodi 

(11.00)   

 

3.1 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg - eglurhad o ymatebion Llywodraeth 

Cymru i adroddiad y Pwyllgor, Gradd ar Wahân, ar effaith Brexit ar addysg 

uwch ac addysg bellach. 

 (Tudalennau 34 - 43)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 1 

 

3.2 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 44 - 45)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi  2 

 

3.3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-087 Dylid 

creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Plant 

 (Tudalennau 46 - 47)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 3 

 

3.4 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg - Datblygu'r cwricwlwm newydd i 

Gymru 

 (Tudalennau 48 - 49)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 4 

 

 



3.5 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – 

Addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion 

 (Tudalennau 50 - 51)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 5 

 

3.6 Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd 

at Gomisiynwyr Plant y DU – Brexit a'r goblygiadau i blant 

 (Tudalennau 52 - 54)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig) 

 

3.7 Llythyr at y Gweinidog Addysg – ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 

ar y Cod ADY drafft 

 (Tudalennau 55 - 58)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 7 

 

3.8 Llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y 

cyfarfod ar 14 Mawrth 

 (Tudalen 59)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 8 

 

3.9 Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog - gwella canlyniadau i blant mewn 

gofal 

 (Tudalen 60)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 9 

 



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn 

(11.00)   

 

5 Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y dystiolaeth 

(11.00 - 11.30)   

 

6 Lansio adroddiad y Pwyllgor ar Statws Cymhwyster Bagloriaeth 

Cymru (y rhai a wahoddwyd yn unig) (Ystafell Bwyllgora 5) 

(11.45 - 12.30)   

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidig Addysg 
Minister for Education 

Ein cyf/Our ref MA-P/KW/4550/18 

Lynne Neagle ACChair  

Children, Young People and Education Committee 

Ein cyf/Our ref MA-P/KW/4550/18 

Lynne Neagle AC Cadeirydd  

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

18 Rhagfyr 2018 

Annwyl Lynne 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Hydref yn sôn am lansio'r ymchwiliad i gyllido ysgolion. 

Cododd eich llythyr nifer o gwestiynau penodol mewn perthynas â'ch ymchwiliad, yr wyf 
wedi ymdrin â nhw isod: 

Eich asesiad a'ch barn o ran digonolrwydd cyllidebau ysgolion a'r graddau y mae 
lefel bresennol y ddarpariaeth yn helpu i gyflawni blaenoriaethau ac amcanion 
addysg Llywodraeth Cymru 

Er gwaethaf rhaglen cyni cyllidol barhaus Llywodraeth y DU a gostyngiadau parhaus, mewn 
termau real, yng nghyllideb Cymru, rydym wedi cymryd camau i ddiogelu Awdurdodau Lleol 
a gwasanaethau ysgol rheng flaen.  

Ar 20 Tachwedd, bu'n bosibl inni gyhoeddi pecyn o gynigion cyllido ychwanegol gwerth 
cyfanswm o £141.5m dros dair blynedd i lywodraeth leol, a gaiff ei gynnwys yn y Gyllideb 
derfynol. Mewn perthynas ag ysgolion, mae hyn yn cynnwys swm ychwanegol o £15m dros 
ddwy flynedd (£7.5m yn 2018-19 a 2019-20) er mwyn helpu awdurdodau lleol i ddelio â'r 
pwysau cost mewn ysgolion, gan gynnwys gweithredu codiad cyflog yr athrawon.  

Er mai'r setliad hwn yw'r ffynhonnell unigol fwyaf o arian sydd ar gael i lywodraeth leol ar 
gyfer ysgolion, nid dyma'r unig ffynhonnell o arian a ddarperir gennym. Rydym hefyd yn rhoi 
cryn dipyn o arian grant er mwyn helpu i wella deilliannau i ddysgwyr, drwy'r Grant Datblygu 
Disgyblion; Grant Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol, sy'n cynnwys y Grant Gwella 
Addysg i Ysgolion; a'n cymorth ariannol i Awdurdodau Lleol ar gyfer ysgolion bach a 
gwledig ac i leihau maint dosbarthiadau.  

Fis diwethaf, fel rhan o'r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, cyhoeddais 
fuddsoddiad ychwanegol o £9 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon, a fydd yn cynyddu i £15 

CYPE(5)-12-19 - Papur 1 
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miliwn y flwyddyn ariannol nesaf ar gyfer dysgu proffesiynol er mwyn sicrhau bod gan 
ysgolion yr amser a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y 
cwricwlwm newydd. Dyma'r buddsoddiad unigol mwyaf i gefnogi athrawon yng Nghymru ers 
datganoli. 

Y ffordd yr ystyrir gofynion gwasanaethau addysg ac, yn benodol, ysgolion o fewn 
cyfanswm y setliad a roddir i awdurdodau lleol a'r ffordd y caiff ei ddyrannu i 
awdurdodau lleol 

Mae setliad llywodraeth leol heb ei neilltuo sy'n golygu mai mater i awdurdodau yw 
penderfynu sut y byddant yn gwario'r arian hwn yn ôl anghenion a blaenoriaethau lleol. Mae 
fformiwla ariannu'r setliad yn ystyried yr angen cymharol i awdurdodau wario ar draws pob 
gwasanaeth, o ystyried faint o arian sydd ar gael i'w ddosbarthu a gallu cymharol 
awdurdodau i godi incwm yn lleol, drwy'r dreth gyngor. 

Mae fformiwla'r setliad yn asesu angen cymharol awdurdodau i wario drwy gyfrifo 
‘Asesiadau Safonol o Wariant’ ar draws meysydd gwasanaeth tybiannol a elwir yn 
Asesiadau wedi'u Seilio ar Ddangosyddion. Pennir cyfanswm Cymru ar gyfer pob un o'r 
Asesiadau hyn sydd wedi'u Seilio ar Ddangosyddion drwy edrych ar gyfanswm yr arian 
sydd ar gael, ychwanegu elfen dybiedig o incwm o'r dreth gyngor ac wedyn ddosrannu arian 
rhwng y gwasanaethau tybiannol drwy ddefnyddio data am wariant wedi'i gyllidebu a 
gwariant gwirioneddol awdurdodau lleol, ar lefel Cymru. 

Wedyn caiff pob Asesiad wedi'i Seilio ar Ddangosyddion ei ddosbarthu rhwng y 22 o 
awdurdodau drwy ddefnyddio fformiwlâu a ddatblygwyd ac y cytunwyd arnynt gyda 
llywodraeth leol drwy Gyngor Partneriaeth Cymru a'i Is-grwpiau. O fewn y system, mae 
potensial i wneud newidiadau sylweddol i'r fformiwla ariannu, ond mae'n rhaid gwneud hyn 
gyda chefnogaeth gyfunol llywodraeth leol, drwy'r trefniadau partneriaeth sydd ar waith. 

Mae'r Asesiadau wedi'u Seilio ar Ddangosyddion ar gyfer gwasanaethau addysg yn 
dosbarthu arian yn seiliedig yn bennaf ar niferoedd disgyblion, ond gan hefyd ystyried 
anghenion gwahanol awdurdodau drwy gynnwys dangosyddion amddifadedd a 
theneurwydd poblogaeth. 

Ar ôl i ddyraniad pob un o'r Asesiadau hyn sydd wedi'u Seilio ar Ddangosyddion gael ei 
gyfrifo, caiff y rhain eu hadio at ei gilydd a chaiff y tybiaethau o ran y dreth gyngor eu 
gwrthdroi allan er mwyn darparu un swm ar gyfer pob awdurdod, a elwir yn Gyllid Allanol 
Cyfun, nad yw'n addas i'w rannu'n elfennau ar gyfer gwahanol wasanaethau. 

Mae'n bwysig nodi nad yw Asesiadau Safonol o Wariant yn dargedau gwario - mae 
awdurdodau lleol yn penderfynu sut y byddant yn gwario'r arian hwn ynghyd ag incwm arall 
o grantiau penodol, y dreth gyngor ac incwm arall o werthiannau, ffioedd a thaliadau.
Awdurdodau Lleol sy'n gwbl gyfrifol am benderfynu faint o arian a ddyrennir i bob ysgol
unigol, ac yn unol â'u swyddogaeth statudol i gynnig darpariaeth addysg briodol i bob
dysgwr yng Nghymru. Mae pob Awdurdod Lleol yn pennu ei fformiwla ei hun ar gyfer
ariannu ysgolion mewn ymgynghoriad ag ysgolion drwy ei fforwm cyllideb ysgolion, ac yn
unol â'r fframwaith deddfwriaethol a ddarperir gan Reoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru)
2010.

Ceir rhagor o wybodaeth am fformiwla ariannu setliad llywodraeth leol yn y Llyfr Gwyrdd 
drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 

https://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/settlement/lg-settlement-2018-
19/green-book-2018-19/?lang=cy 
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Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn monitro'r flaenoriaeth y mae awdurdodau lleol 
yn ei rhoi i gyllidebau addysg ac ysgolion yn eu cyllideb gyffredinol, gan gynnwys 
lefelau cyllid dirprwyedig i ysgolion ac unrhyw waith a wneir i fonitro gwariant wedi'i 
gyllidebu yn erbyn Asesiadau Safonol o Wariant ac Asesiadau wedi'u Seilio ar 
Ddangosyddion 

Asesiadau Safonol o Wariant yw'r system a ddefnyddir i ddosbarthu cyllid setliad 
llywodraeth leol. Maent yn cynnwys meysydd gwasanaeth tybiannol, sy'n ceisio modelu'r 
angen cymharol i wario ym mhob awdurdod ac ym mhob gwasanaeth, o ystyried faint o 
arian sydd ar gael a gan wneud tybiaethau ynghylch gallu cymharol awdurdodau i godi 
incwm yn lleol drwy'r dreth gyngor. Nid ydynt yn dargedau gwario ar unrhyw gyfrif ac ni 
ddylent gael eu trin fel y cyfryw gan lywodraeth leol na llywodraeth ganolog. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r holl ddata ar wariant llywodraeth leol gan gynnwys 
ysgolion yn ein datganiadau ystadegol.  Rydym hefyd yn rhestru gwariant refeniw net ar 
addysg wrth ochr yr Asesiad wedi'i Seilio ar Ddangosyddion ar gyfer addysg yn natganiad yr 
ysgolion.  

Trosolwg Llywodraeth Cymru o'r fformiwla a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i 
ddyrannu cyllidebau dirprwyedig i ysgolion unigol o dan Reoliadau Cyllido Ysgolion 
(Cymru) 2010. 

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i Awdurdodau Lleol ar gyfer darpariaeth cyn-16 mewn 
ysgolion yn bennaf drwy Setliad Refeniw Llywodraeth Leol ar ffurf y Grant Cynnal Refeniw. 
Nid yw'r Grant Cynnal Refeniw wedi'i glustnodi; mae'r cyllid a ddyrennir i bob Awdurdod ar 
gael i'r Awdurdod ei wario fel y gwêl yn dda ar amrywiaeth o wasanaethau y mae'n gyfrifol 
amdanynt, gan gynnwys ysgolion. Mae hyn yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru mai 
Awdurdodau Lleol sydd yn y sefyllfa orau i farnu anghenion ac amgylchiadau lleol ac 
ariannu ysgolion yn unol â hynny; maent yn atebol i'w hetholwyr am y penderfyniadau a 
wnânt. 

O ran ariannu ysgolion, Awdurdodau Lleol sy'n gwneud y penderfyniadau ynghylch lleoliad 
ysgolion, eu maint ac i ble y caiff plant eu derbyn. Maent yn goruchwylio'r system gyfan yn 
eu hardal ac, felly, mae'n gwneud synnwyr mai nhw sy'n penderfynu sut y caiff ysgolion eu 
hariannu hefyd.  Ar ôl i'r Grant Cynnal Refeniw gael ei ddosbarthu i awdurdodau lleol, yr 
awdurdodau unigol sy'n gyfrifol am bennu cyllidebau ar gyfer eu hysgolion drwy ddefnyddio 
fformiwla ariannu leol.  

Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 

Mae Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 yn darparu'r fframwaith lle mae 
Awdurdodau Lleol yn pennu eu dyraniadau cyllid ar gyfer ysgolion. Mae'r Rheoliadau yn 
sicrhau cysondeb gyda'r gofyniad i 70% o gyllidebau ysgolion gael eu pennu yn seiliedig ar 
niferoedd disgyblion. Mae gan Awdurdodau Lleol ddisgresiwn i ddosbarthu'r 30% sy'n 
weddill ar sail amrywiaeth o ffactorau er mwyn iddynt allu ystyried amgylchiadau ysgolion 
unigol. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ymgynghori â'u fforymau cyllideb ysgolion a phob 
ysgol yn eu hardal wrth bennu fformiwla ariannu. 

Mae'n rhaid i ffactorau neu feini prawf ychwanegol megis maint a chyflwr adeiladau a 
thiroedd, ardrethi, glanhau, prydau ysgol a llaeth, cyflogau, ysgol ar safle rhanedig, 
anghenion addysgol arbennig dysgwyr, ac ati, hefyd gael eu hystyried yn fformiwla'r 
Awdurdod Lleol. Gall hyn effeithio ar faint o arian a gaiff pob ysgol unigol. Ceir rhagor o 
wybodaeth am y ffactorau ychwanegol hyn o dan reoliad 18, Atodlen 3 i Reoliadau Cyllido 
Ysgolion (Cymru) 2010, drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2010/824/contents/made 
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Ariannu Teg/Fformiwla Ariannu Genedlaethol 
 
Mae'n anochel y bydd unrhyw fformiwla ariannu genedlaethol yn rhoi rhai adnoddau lle mae 
llai o angen amdanynt ac yn herio'r broses ddemocrataidd sy'n darparu i arbenigedd a 
gwybodaeth leol bennu cyllid priodol i ddiwallu anghenion lleol. Mae'n hanfodol sicrhau y 
caiff adnoddau eu targedu lle mae eu hangen fwyaf a bod awdurdodau yn gweithio'n agos 
gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod y buddsoddiad yn sicrhau gwelliannau gwirioneddol o 
ran ansawdd yr addysg a gaiff disgyblion. 

 
Uned Disgyblion wedi'i Phwysoli yn ôl Oedran (AWPU) 
 

Yr AWPU yw'r gyfradd a bennir gan Awdurdodau Lleol er mwyn dyrannu cyllid hawlogaeth 
sylfaenol ar gyfer disgyblion cyn-16 mewn ysgolion prif ffrwd. Mae hwn yn ffactor gorfodol 
yn fformiwla ariannu'r ALl ar gyfer ysgolion ac nid yw Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag ef. 
Gall ALlau newid pwysoliad eu AWPU ar gyfer blwyddyn neu grŵp blwyddyn penodol er 
mwyn cynyddu neu leihau'r pwysoliad ariannol ar y flwyddyn honno neu'r grŵp blwyddyn 
hwnnw.  

 
Disgwylir i ddull Awdurdodau Lleol o ariannu ysgolion amrywio rywfaint oherwydd yr 
amrywiadau a geir o ran eu hystadau ysgolion a'u hanghenion demograffig yn ogystal â'r 
cyfrifoldebau y mae ALlau yn eu dirprwyo i ysgolion. 
 
Y ffigur ar gyfer cyllid cyfartalog fesul disgybl 
 
O ran yr ystadegau a gyhoeddir gennym, mae'r ffigur ar gyfer cyllid cyfartalog fesul disgybl 
yn adnodd ystadegol i helpu i feithrin dealltwriaeth o wariant cymharol awdurdodau ar 
addysg yn gyffredinol. Nid yw'n adlewyrchu'r hyn a gaiff ysgolion mewn gwirionedd na'r hyn 
y dylent ei gael yn eu cyllidebau dirprwyedig. Fe'u cyfrifir drwy rannu cyllideb gyffredinol yr 
ysgol â nifer y disgyblion. Mae ond yn cynnwys arian sydd wedi'i drosglwyddo i'r ysgol. 
Cedwir rhywfaint o'r gyllideb gan yr awdurdod lleol er mwyn ariannu gwasanaethau a 
ddarperir yn ganolog, megis cludiant ysgol. Mae'r gyfran o'r gyllideb a gedwir gan bob 
awdurdod lleol yn wahanol ledled Cymru ac, felly, ni fyddai cymhariaeth â chyfartaledd ar 
gyfer Cymru yn briodol. 
 
Crynodeb o'r fformiwlâu a ddefnyddir gan bob awdurdod lleol, os oes gan 
Lywodraeth Cymru y wybodaeth hon (noder bod y Pwyllgor wedi ysgrifennu at bob 
awdurdod lleol yn gofyn am fanylion am hyn) 

Mae adran 52 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn ei gwneud yn ofynnol i bob 
Awdurdod Addysg Lleol (AALl) baratoi datganiad cyllideb sy'n cynnwys gwybodaeth am ei 
wariant arfaethedig ar ysgolion a gynhelir.  

Crynodeb o ddatblygiadau polisi allweddol sy'n effeithio ar y ffordd y caiff ysgolion 
eu hariannu ers gwaith Pwyllgor yr Ail Gynulliad ar Ariannu Ysgolion, a gyhoeddwyd 
yn 2006, gan gynnwys canlyniadau ‘Adolygiad Bramley’. 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Menter a Dysgu adroddiad ar y trefniadau ar gyfer ariannu ysgolion 
yn 2008, ac adroddiad dilynol yn 2009. 
 
Ers hynny, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Fodel Cenedlaethol ar gyfer Gweithio'n 
Rhanbarthol. Y prif grant a geir gan gonsortia rhanbarthol er mwyn helpu i wella ysgolion 
yw'r Grant Gwella Addysg. Cyflwynwyd y Grant Gwella Addysg ym mis Ebrill 2015 yn dilyn 
rhaglen o resymoli grantiau o fewn prosesau gwella ysgolion. Mae'r Grant Gwella Addysg 
bellach wedi'i gyfuno â Grant Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol sy'n dwyn ynghyd 
pob grant arall, 22 i gyd, o fewn dim ond dau grant.  
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Gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor. 

Kirsty Williams AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 

Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg 
Minister for Education 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu 

yn Gymraeg yn arwain at oedi.   

15 Mawrth 2019 

Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 

Ein cyf: MA-P-KW/0916/19 

Lynne Neagle AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Annwyl Lynne 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 26 Chwefror yn gofyn am esboniad pellach o 
ymatebion Llywodraeth Cymru i adroddiad Graddau Gwahanu’r Pwyllgor ar effaith Brexit ar 
Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Mae’r llythyr hwn yn ymateb i’r cais hwnnw ac yn darparu 
rhagor o wybodaeth cyn y sesiwn ar 20 Mawrth. 

Rwy’n edrych ymlaen at y drafodaeth ar 20 Mawrth. 

Yn gywir  

Kirsty Williams AC 
Y Gweinidog Addysg 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 1
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Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru fynnu pwerau gweithredol, drwy unrhyw Fil 
Mewnfudo y DU yn y dyfodol, er mwyn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheolau 
mewnfudo sy’n wahanol yn ofodol yn benodol ar gyfer myfyrwyr a staff academaidd yng 
Nghymru. Nid yw Michelle Brown AC yn cytuno â’r casgliad hwn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn glir y bydd yn cymryd rhan yn ymgynghoriad 
Llywodraeth y DU ynghylch ei phapur gwyn ar fewnfudo yn y dyfodol. A all Llywodraeth 
Cymru egluro: 

 beth yn union y bydd yn ei geisio gan Lywodraeth y DU mewn perthynas â staff a 
myfyrwyr sy’n mewnfudo er mwyn cyflawni'r canlyniadau a amlinellwyd yn ei 
hymateb; ac 

 yn ystod yr ymgynghoriad, a fydd yn gofyn i Lywodraeth y DU ganiatáu iddi wneud 
rheolau mewnfudo gwahanol ar gyfer staff a myfyrwyr yng Nghymru, yn unol ag 
argymhelliad y Pwyllgor.  

 
Ymateb i Argymhelliad 1: 
 

Dyma esiampl o newidiadau’n cael eu hystyried gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig mewn 
maes polisi heb ei ddatganoli (mewnfudo) a fydd yn cael effeithiau arwyddocaol ar faes 
polisi datganoledig (addysg uwch). Ym mhapur Llywodraeth Cymru ‘Brexit a Datganoli’, 
rydym yn galw am ddull newydd o weithredu gyda medrusrwydd sy’n cydnabod realiti 
cyfrifoldebau rhyng-gysylltiedig, fel y rhain, gan sicrhau bod pwerau Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig a Chymru’n cael eu hymarfer er budd gwell llywodraethu a chyflawni ar gyfer 
dinasyddion - mae’r rhyng-chwarae hwn rhwng y polisi mewnfudo a'r polisi AU yn esiampl 
glir o ble ddylid rhoi’r dull newydd hwn o weithredu ar waith. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhagweithiol wrth geisio cyfrannu at lunio a datblygu 
polisi ymfudo yn y Deyrnas Unedig, gan bwysleisio pwysigrwydd a buddion mudo i Gymru. 
Rydym yn gwrthwynebu nod Llywodraeth y Deyrnas Unedig o leihau niferoedd mudo i 
darged mympwyol. Dywedodd y Prif Weinidog yn ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’ 
mai ein prif nod yw cyflawni system ymfudo sy'n gweithio i'r Deyrnas Unedig gyfan, o ran 
negodi perthynas fuddiol yn y dyfodol gyda 27 gwladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ac o ran 
bodloni anghenion sgiliau Cymru. Fodd bynnag, os bydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn 
bwrw ymlaen â pholisi sy’n niweidiol i'n buddiannau yn ein barn ni, byddem yn croesawu  
dull gweithredu sy’n wahanol mewn ardaloedd penodol, lle byddai gan Lywodraeth Cymru 
rôl gryfach wrth benderfynu sut byddai mudo i Gymru yn y dyfodol yn cael ei reoli. Byddai 
hyn yn sicrhau y gall sectorau allweddol, gwasanaethau cyhoeddus a phrifysgolion Cymru 
barhau i recriwtio o Ewrop. Rhaid i unrhyw ymagwedd o'r fath fod yn seiliedig ar degwch, 
gorfodi rheolau’n briodol a gweinyddu cymesur. 
 
Mae’r Swyddfa Gartref wedi cynnig rhaglen ymgysylltu am 12 mis gyda’r gweinyddiaethau 
datganoledig, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gan ddechrau ym mis Mawrth, y cynnig yw 
cynnal sesiynau bord gron bob mis yn ystod 2019 ar wahanol agweddau ar y Papur Gwyn. 
Bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno sesiwn ar y sector AU yng Nghymru a byddwn yn 
parhau i ddatgan y canlynol o ran safbwynt Llywodraeth Cymru: 

 mae’n credu bod symud rhydd parhaus ar draws Ewrop o’r budd gorau i Gymru ac i'r 
Deyrnas Unedig yn gyffredinol; 

 mae’n ystyried bod unrhyw gyfyngiadau ar ein SAUau i ddarparu eu gwasanaethau’n 
effeithiol yn arwain at gyfyngu ar fasnach; 

 nid yw’n credu y dylid cyfrif myfyrwyr mewn targedau mudo net - mae myfyrwyr yn 
dod i’r Deyrnas Unedig i astudio ac mae’r mwyafrif yn dychwelyd adref ar ôl cwblhau 
eu cwrs a byddai cyfyngiad mympwyol o dair blynedd yn achosi anawsterau diangen 
i fyfyrwyr ar gyrsiau pedair blynedd neu ran amser; 
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 nid yw’n dymuno gweld cyfyngiadau mewnfudo ychwanegol ar gyfer myfyrwyr a staff 
o AEE/Y Swistir, fel sy’n digwydd ar hyn o bryd ar gyfer gwladolion trydydd gwledydd 
drwy system fisa Haen 4;  

 nid yw eisiau gweld unrhyw gyfyngiad ar nifer y myfyrwyr sy’n gallu dod i astudio i 
Gymru; ac  

 mae’n bwysig nad yw polisi a negeseuon Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn 
tanseilio’n sylweddol allu prifysgolion i ddenu staff a myfyrwyr rhyngwladol, a bod cae 
chwarae teg ledled y Deyrnas Unedig. 
Ein blaenoriaeth yw ceisio sicrhau bod rheolau mewnfudo’r Deyrnas Unedig mewn 
perthynas â myfyrwyr a gweithwyr yn bodloni anghenion y Deyrnas Unedig gyfan, a 
byddwn yn gweithio gyda'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill a Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig i geisio sicrhau'r amcan hwn. 
 
 

Argymhelliad 4. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod gwefan a deunydd marchnata 
Study in Wales, sy’n rhan o’r rhaglen Cymru Fyd-eang, yn cael eu diweddaru a’u 
hadnewyddu ar frys, gan gynnwys gwybodaeth am warant cyllid myfyrwyr yr UE ar gyfer 
2019/20. 
 
Mae'r Pwyllgor yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhelliad hwn. 
Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn deall mai Prifysgolion Cymru sy’n berchen ar wefan Study 
in Wales, sy'n awgrymu na fyddai gan Lywodraeth Cymru yr awdurdod i gymryd y camau a 
nodwyd yn yr ymateb heb weithio'n agos gyda Phrifysgolion Cymru. Bydd y Pwyllgor yn 
ddiolchgar am rywfaint o eglurhad ar y pwynt hwn.  
 
Ymateb i Argymhelliad 4:  

 
Mae’n gywir yn wir nad yw gwefan Study in Wales a’i deunydd marchnata’n eiddo i 
Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae is-grŵp marchnata Cymru Fyd-eang wedi cael ei 
sefydlu gan Brifysgolion Cymru, drwy weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid 
Cymru Fyd-eang, i adolygu’r brand Study in Wales, y wefan a chynnwys a deunyddiau 
marchnata yn y dyfodol. Bydd yr is-grŵp yn ystyried unioni'r brand Study in Wales yn well â 
brand y genedl ‘Cymru Wales’, yn ogystal ag ystyried y cyfle i fabwysiadu dull mwy unedig o 
hyrwyddo Cymru i’r byd. Mae’r cyfle i wefan Study in Wales unioni’n well â phrosiect Porth 
Digidol Cymru, neu gael ei hintegreiddio’n llawn ynddo, i ddarparu dull cydlynol o weithredu 
er mwyn hybu Cymru yn rhyngwladol. Mae’r llwyfan hwn yn eiddo i Lywodraeth Cymru ac 
yn cael ei reoli ganddi. Mae’n un o sawl opsiwn sy’n cael ei ystyried, a Bwrdd Cymru Fyd-
eang fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. 
 
Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i hymateb i’r adroddiad hwn, 
ddarparu gwybodaeth am effaith ddisgwyliedig rhaglen Cymru Fyd-eang II, gan gynnwys y 
niferoedd disgwyliedig o fyfyrwyr a buddion mesuradwy eraill. 
 
Roedd y Pwyllgor yn siomedig nad oedd yr ymateb yn cynnwys y wybodaeth fanwl a 
meintiol a nodwyd yn benodol yn yr argymhelliad, yn enwedig gan fod Llywodraeth Cymru 
yn datgan ei bod wedi derbyn yr argymhelliad hwn. Byddai'r wybodaeth hon yn galluogi'r 
Pwyllgor i graffu'n briodol ar ymyrraeth Llywodraeth Cymru gwerth £3.5 miliwn, yn ymwneud 
â Brexit. Yn unol â'r argymhelliad gwreiddiol, a all Llywodraeth Cymru nodi: 
• yr achos busnes gwreiddiol neu ddogfennaeth proses ymgeisio Cymru Fyd-eang II; 
• unrhyw dargedau meintiol terfynol y cytunwyd arnynt ar gyfer ysgoloriaethau / 

symudedd rhyngwladol a niferoedd disgwyliedig myfyrwyr rhyngwladol; 
• pob un o ganlyniadau'r rhaglen nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr uchod; a  
• manylion unrhyw byrth / sbardun ariannu ar gyfer rhyddhau cyllid pellach os nad yw'r 

rhain wedi'u cynnwys yn yr uchod.  
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Ymateb i Argymhelliad 6: 

 
Rwyf yn atodi manylion am y cynnig busnes Cymru Fyd-eang fel Atodiad 1 y ddogfen hon.  
 
Mae’r trefniadau cyllido’n cael eu rheoli gan CCAUC ar ran Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys taliadau sy’n cael eu gwneud yn chwarterol am yn ôl ar ôl derbyn diweddariadau 
naratif interim ar gynnydd a wnaed tuag at yr elfennau i'w cyflawni y cytunwyd arnynt, ac ar 
weithgarwch y prosiect. Hefyd rhaid i Gymru Fyd-eang II ddarparu Adroddiad Prosiect 
Blynyddol yn ystod pob blwyddyn o’r rhaglen.   
 
Nid oedd cynnig Cymru Fyd-eang II yn cynnwys unrhyw dargedau penodol yn ymwneud â 
nifer y myfyrwyr rhyngwladol disgwyliedig, gyda’r ansicrwydd fydd Brexit yn ei greu yng 
nghyswllt y rhain yn cyfrannu at hynny. Hefyd byddai’n anodd priodoli unrhyw gynnydd yn 
benodol i’r ymyriad hwn oherwydd gallai sawl ffactor arall gyfrannu. Fodd bynnag, mae 
gwerthusiad o Gymru Fyd-eang II yn cael ei gomisiynu a bydd rhan o hynny’n cynnwys 
mesurau effaith allweddol, gan gynnwys nifer y myfyrwyr, i mewn ac allan, ac effeithiau 
eraill fel perthnasoedd ymchwil ac ymgysylltu digidol a gyflawnir o ganlyniad i’r cyllid hwn. 
 
Gwnaed cynnydd yn barod gyda rhaglen Cymru Fyd-eang II yn ystod y misoedd ers 
cyhoeddi’r cyllid: Fe wnes i lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar ran Llywodraeth 
Cymru gyda Gweinidog Addysg a Hyfforddiant Fietnam yn ystod ei ymweliad â Chymru ym 
mis Ionawr. Mae hyn yn cynnwys targed o 20 o ysgoloriaethau Chevening-Prifysgolion 
Cymru gyda chyllid llawn i astudio yng Nghymru yn ystod 2020-22. Mae swyddogion yn 
trafod gyda Cymru Fyd-eang i ddatblygu Cynllun Gweithredu i danategu'r Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth a fydd yn cynnwys rhagor o fanylion am y pethau y gellir eu cyflawni er 
mwyn sefydlu cytundeb dilynol gyda chydweithwyr yn Fietnam, gyda golwg ar lofnodi’r 
cytundeb yn ddiweddarach eleni. Mae cynnig Cymru Fyd-eang II hefyd yn cynnwys 
targedau i ddatblygu ysgoloriaethau o'r fath yn Ewrop ac UDA. Mae disgwyl y bydd y rhain 
yn debyg o ran niferoedd. 
 
Hefyd mae Cymru Fyd-eang II wedi cytuno i gyllido rhaglen beilot i fyfyrwyr sydd eisiau 
teithio i Fietnam ac UDA. Rhaglen sy’n cael ei chyflwyno gan Gyngor Prydain yw hon. Bydd 
hyn yn cyllido 100-140 o fyfyrwyr yn mynd allan i astudio fel rhan o’r rhaglen beilot. Bydd 
hyn yn ategu gwaith peilot symudedd rhyngwladol Llywodraeth Cymru, sydd â chyrhaeddiad 
daearyddol ehangach, gan roi cyfanswm o 550-690 o gyfleoedd symudedd yn 2019/20 - 
2020/21. 
 
 
Argymhelliad 7. Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda’r sectorau addysg uwch ac 
addysg bellach i weithredu a phrofi trefniadau ariannu a fydd yn gwarantu dim amhariad nac 
ansicrwydd ariannol i fyfyrwyr ERASMUS+, yn enwedig y rheini sy’n gwneud graddau iaith 
fodern, gan ystyried yr amodau sy’n gysylltiedig â gwarant cyfredol y Trysorlys . Rhaid i 
Lywodraeth Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor hwn pan fydd wedi gwneud hynny.  
 
Roedd y Pwyllgor yn siomedig nad oedd ymateb Llywodraeth Cymru yn rhoi unrhyw 
sicrwydd i fyfyrwyr sy'n disgwyl, neu’n gorfod, bod yn rhan o gynllun symudedd rhyngwladol 
yn 2019/20. Bwriad argymhelliad y Pwyllgor oedd cael sicrwydd ynglŷn ag osgoi tarfu ar 
fyfyrwyr yn y tymor byr, yn hytrach na disodli’r rhaglen yn y tymor hwy, fel y mae ymateb 
Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio arno. 
 
A all Llywodraeth Cymru roi manylion am y modd y mae'n bwriadu osgoi tarfu yn y tymor 
byr ar fyfyrwyr sy’n rhan o gynlluniau symudedd yn 2019/20 os na fydd cytundeb (gan 
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ystyried yr amodau sydd ynghlwm wrth warant y Trysorlys) ac a all ddweud wrthym a yw 
wedi cadarnhau y bydd y trefniadau hyn yn effeithiol.  
 
Ymateb i Argymhelliad 7: 

 
Ar 12fed Chwefror cyhoeddodd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi ei adroddiad ar 
Brexit ac Erasmus / Horizon.   
 
Argymhellodd y Pwyllgor y canlynol:  
 

90.Rydym yn nodi amharodrwydd presennol y Comisiwn Ewropeaidd i gymryd rhan 
mewn trafodaethau ynghylch camau gweithredu posib i warchod pobl ar 
gyfnewidiadau Erasmus+ a phrosiectau Horizon 2020 os bydd Brexit ‘heb gytundeb’, 
ond yn annog y Llywodraeth i barhau â’i hymdrechion i sicrhau datrysiad gyda’r 
Comisiwn i osgoi unrhyw darfu. Rydym yn parhau’n eithriadol bryderus am y diffyg 
amser sydd ar gael i drafod ac i gadarnhau’r cynlluniau ‘dim cytundeb’ wrth gefn hyn. 
Os nad oes modd cytuno ar ddatrysiad, dylai’r Llywodraeth ddefnyddio cyllid sydd 
wedi’i neilltuo ar gyfer y warant tanysgrifennu i sefydlu cynlluniau cyllido symudedd 
ac ymchwil newydd ar gyfer y Deyrnas Unedig cyn gynted â phosib. 
 
91.Dylai’r Llywodraeth, ar frys, ddarparu rhagor o wybodaeth am sut mae’n bwriadu 
i’w gwarant tanysgrifennu weithredu’n ymarferol, gan gynnwys pwy fydd yn talu’r 
cyllid a pha delerau ac amodau fydd yn berthnasol i fuddiolwyr. Rydym yn argymell y 
dylai amserlenni ar gyfer rhyddhau taliadau a systemau monitro ac adrodd fod mor 
debyg â phosib i’r rhai sydd wedi’u datgan yn y cytundebau grant gwreiddiol , i 
ddarparu sicrwydd ac i leihau unrhyw darfu ar gyfer cyfranogwyr y Deyrnas Unedig 
sy’n symud drosodd i’r system newydd. 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â'r argymhelliad a amlygwyd uchod. Mae cyfraniad y 
Deyrnas Unedig at gyllideb yr Undeb Ewropeaidd - ac felly'r arian sydd ei angen i dalu 
costau unrhyw drefniant yn ei le – ym meddiant Trysorlys Ei Mawrhydi, ac nid yw ym 
meddiant y Gweinyddiaethau Datganoledig. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’n glir o'r 
dechrau na ddylai Cymru fod ar ei cholled o ganlyniad i Brexit. Ein safbwynt dewisol yw 
parhau i gymryd rhan yn Erasmus. Fodd bynnag, os bydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn 
methu â sicrhau hynny, yna rhaid iddi sicrhau nad oes unrhyw darfu ar fyfyrwyr a hwyluso’r 
broses o roi trefniadau amgen ar waith. Mae Llywodraeth Cymru wedi codi'r mater hwn 
ynghylch cyllido a chyflwyno trefniadau amnewid gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar 
lefel swyddog a Gweinidogol ac mae’n aros am ymateb ynghylch barn Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig am argymhelliad pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi.  
 
Byddaf yn parhau i godi’r mater hwn, ochr yn ochr â fy nghydweithiwr yn yr Alban, Richard 
Lochhead ASE, y Gweinidog ar gyfer Addysg Bellach, Addysg Uwch a Gwyddoniaeth, a 
chynrychiolwyr o weithrediaeth Gogledd Iwerddon yn ein cyfarfodydd pedairochrog misol. 
 
Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion weithio gyda Phrifysgolion Cymru, y Cyngor Prydeinig a 
Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i amlinellu'r effeithiau economaidd ar Brifysgolion 
Cymru pe byddem yn cael ein gorfodi i adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ar 29 
Mawrth. 
 
Argymhelliad 8. Rhaid i Lywodraeth Cymru gomisiynu prosiect ymchwil arall, gan adeiladu 
ar y gwaith diweddar a lywiodd y cynllun peilot ar symudedd rhyngwladol, i ddatblygu darlun 
manylach o effaith symudedd rhyngwladol ar ganlyniadau myfyrwyr o grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol yng Nghymru, ac adrodd yn ôl i’r Pwyllgor o fewn chwe mis. 
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Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r camau cadarnhaol y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi'u 
cymryd mewn perthynas â symudedd rhyngwladol. Fodd bynnag, o’i hymateb, mae'n 
aneglur a yw Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gynnal a chyhoeddi'r astudiaeth ai peidio. A 
all Llywodraeth Cymru: 
• gadarnhau y bydd yn comisiynu'r astudiaeth hon yn unol â'r argymhelliad; ac 
• y bydd yr astudiaeth yn mynd i'r afael yn benodol â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol 
ym myd addysg uwch.  
 
Ymateb i Argymhelliad 8: 
 
Gwnaed ymrwymiad i werthuso’r peilot symudedd tramor er mwyn asesu ei 
effeithiolrwydd. Er y bydd data’n cael eu casglu yn ystod y peilot, ni fydd yr adroddiad 
gwerthuso terfynol yn cael ei ddarparu i Lywodraeth Cymru nes bod gweithgarwch y peilot 
wedi dod i ben yn ystod haf 2021. Bydd hyn yn galluogi i ni ddeall effaith y prosiect hwn ar 
fyfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, ymhlith eraill. Efallai y bydd cyfleoedd i 
ymgymryd â gwaith ychwanegol o ran effaith symudedd rhyngwladol tymor byr ar symudedd 
cymdeithasol ac ehangu mynediad ochr yn ochr â gwerthusiad y peilot. Felly, ni chredir ei 
bod yn angenrheidiol, nac yn fuddiol iawn, comisiynu astudiaeth arall ar hyn o bryd.  
 
Efallai y caiff tystiolaeth a allai fod yn sail i’r argymhelliad hwn ei chasglu wrth i ni symud 
ymlaen gyda’r cynlluniau i werthuso diwygiadau Adolygiad Diamond i gymorth myfyrwyr. 
 
Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i weithio ar y 
cyd â’r sector addysg bellach i ddatblygu a chyhoeddi cynllun ar y cyd, a ariennir gan gais 
am gyllid o Gronfa Bontio’r UE a chan ystyried yr anghenion rhanbarthol gwahanol, i nodi ac 
ymateb i unrhyw ofynion sgiliau newidiol y sectorau hynny sydd fwyaf tebygol o wynebu 
amhariad sy’n gysylltiedig â Brexit. 
 
Mae'r Pwyllgor yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhelliad 
hwn, ac yn croesawu'r manylion a gafwyd ynghylch y gwaith a wnaed gyda / gan y 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Fodd bynnag, o ddarllen yr ymateb, nid yw'n 
ymddangos y bydd cynllun ar y cyd yn cael ei ddrafftio’n unol ag argymhelliad y Pwyllgor. A 
all Llywodraeth Cymru: 
• egluro a fydd cynllun ar y cyd o’r natur hwn yn cael ei ddatblygu; a 
• rhoi manylion y prosiectau y cyfeirir atynt yn yr ymateb.  
 
Ymateb i Argymhelliad 11: 
 
Fel y nodais yn fy ymateb blaenorol, mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda’n partneriaid 
strategol i unioni’r sgiliau rhanbarthol sy'n cael eu darparu â chyfleoedd buddsoddi a thwf, a 
hynny fel rhan o symudiad i roi dull strategol newydd ar waith yng nghyswllt cynllunio a 
chyllido ôl-16. Mae'r cynllunio strategol yn gofyn i golegau AB baratoi cynlluniau’n seiliedig 
ar anghenion sgiliau rhanbarthol fel y nodir gan waith y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol. 
Mae’r cynlluniau’n sail i ystod eang o feysydd polisi sgiliau, yn ogystal â meysydd 
blaenoriaeth rhanbarthol a lleol penodol ar gyfer rhaglenni fel y Rhaglen Blaenoriaethau 
Sector a’r rhaglen cyflogadwyedd newydd. Maent hefyd yn darparu'r sail dystiolaeth 
cyflogadwyedd a sgiliau ar gyfer Dinas-Ranbarthau a Bargeinion Twf. Mae swyddogion 
Llywodraeth Cymru, dan arweiniad Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, wedi cysoni’r 
gwaith o ddatblygu cynlluniau rhanbarthol blynyddol â'r Cylch Cynllunio Ôl-16. Gwnaed hyn 
er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth a gynigir gan Sefydliadau Addysg Bellach yn cael ei 
llywio gan y sail dystiolaeth a ddarperir gan Bartneriaethau Sgiliau Ranbarthol ar gyfer y 
flwyddyn academaidd ddilynol. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau bod y cynlluniau presennol 
sy'n cael eu datblygu yn canolbwyntio ar anghenion newidiol Cymru o ganlyniad i 
amhariadau sy’n gysylltiedig â Brexit. Credwn y bydd y fframwaith presennol ar gyfer 
datblygu cynllunio ôl-16 yn cyflawni'r un canlyniadau â'r cynllun ar y cyd a gynigiwyd gan y 
Pwyllgor, ond o fewn y fframweithiau presennol, gan leihau'r angen am feichiau ychwanegol 
ar ein partneriaid. Gan hynny, ar ôl pwyso a mesur, derbyniaf yr argymhelliad hwn mewn 
egwyddor. 
 
Nod y system sgiliau bresennol yw ymateb i anghenion Cymru a nodi meysydd datblygu a 
fydd yn gwella cadernid economi Cymru yn y tymor hir. Yn sail i hyn mae anghenion 
rhanbarthol sydd wedi’u datgan drwy bartneriaeth â chyflogwyr, partneriaethau sgiliau 
rhanbarthol, colegau AB a darparwyr hyfforddiant. 
 
Mewn perthynas â chynllunio ar gyfer Brexit, mae fy swyddogion i wedi cyfarfod Penaethiaid 
AB a chynrychiolwyr Colegau Cymru ac AB ac mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol 
Cymru’n aelod o’r Gweithgor Brexit Addysg Uwch a Phellach, a gyfarfu ar 19 Chwefror i 
drafod cynllunio ar gyfer dim cytundeb. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid 
strategol er mwyn ymateb i anghenion Cymru mewn byd ar ôl Brexit. 
 
Rydych wedi gofyn am ragor o fanylion am y cynigion sy’n cael eu datblygu ar gyfer cyfres o 

brosiectau sgiliau i helpu i feithrin cadernid Cymru, os nad oes cytundeb. Mae’r cynigion hyn 

yn cael eu datblygu mewn perthynas â thair thema allweddol:  

 Cefnogi pobl i ymuno â’r byd gwaith cyflogedig neu ddychwelyd iddo 

 Cefnogi prentisiaid 

 Mynd i’r afael â thangyflogaeth, cefnogi busnesau i ddatblygu sgiliau newydd ac 

annog buddsoddiad busnes i mewn i Gymru ac yng Nghymru 

 

Argymhelliad 12. Rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod pwysigrwydd sylfaenol ymchwil ac 
arloesi i ffyniant Cymru a chydnabod y perygl o golli tir i Loegr a’r Alban o ran ariannu’r 
gweithgareddau hyn yn yr hyn sy’n sefyllfa gystadleuol iawn. Felly, rhaid i Lywodraeth 
Cymru ddechrau ariannu’r argymhellion a wnaed gan yr Athro Reid yn ei adolygiad ar 
unwaith. 
 
Mae'r Pwyllgor yn pryderu mai dim ond yn rhannol y derbyniodd Llywodraeth Cymru yr 
argymhelliad hwn, a'i bod yn parhau i beidio â darparu'r arian angenrheidiol i weithredu'r 
holl argymhellion a wnaed gan yr Athro Graeme Reid. 
 
Mae'r Pwyllgor yn nodi bod argymhellion yr Athro Reid wedi'u gwneud mewn ymateb i'r 
cyfleoedd trawsnewidiol posibl sydd ynghlwm wrth fuddsoddiad cynyddol Llywodraeth y DU 
ym maes ymchwil ac arloesi, a’r tebygolrwydd y byddwn yn colli’r arian Ewropeaidd y mae 
prifysgolion Cymru wedi bod yn dibynnu arno. Cred y Pwyllgor fod yr argymhellion yn cynnig 
ffordd o wireddu cyfleoedd arwyddocaol iawn i Gymru gyfan ar ôl Brexit. 
 
Mae'r Pwyllgor yn deall bod CCAUC, yn y tymor hir, yn bwriadu gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i sefydlu'r cronfeydd gwahanol a awgrymir gan yr Athro Reid. A all Llywodraeth 
Cymru gadarnhau pa gymorth y bydd yn ei roi i CCAUC i'w alluogi i gyflawni hyn yn y tymor 
byr.  
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Ymateb i Argymhelliad 12: 
 
Mae Swyddfa Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwyddoniaeth newydd benodi swyddog yn 
Llundain ac mae wrthi’n recriwtio person arall, gyda’r ddau i’w lleoli yn y Swyddfa bresennol 
yn Llundain, gyda rhan ohoni’n cael ei hadnewyddu, i helpu gyda hybu negeseuon 
cysylltiedig ag ymchwil, arloesi a sgiliau. Bydd yn ceisio gwella ein perthynas a’n 
hymgysylltu dwyochrog ag Adrannau ac Asiantaethau priodol Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Ochr yn ochr â hyn, mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, ei dîm yn Swyddfa 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwyddoniaeth a swyddogion polisi allweddol eraill Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn defnyddio swyddfa Llundain i gynnal cyfarfodydd gyda BEIS ac UKRI, 
ymhlith eraill, i feithrin perthnasoedd cadarnach yn gyffredinol. Maent yn bwriadu i hyn 
barhau. 
 
Ail argymhelliad yr Athro Reid yw cymeradwyo argymhellion Diamond, sy’n cael eu rhoi ar 
waith. Mae CCAUC newydd dderbyn llythyr cylch gwaith wedi’i ddiweddaru ar gyfer 
2018/19, sy’n cynnwys y canlynol: ‘Hefyd, mae £6.6m ychwanegol (£4.2m o gyllid refeniw a 
£2.4m o gyllid cyfalaf) wedi cael ei neilltuo i gefnogi ymchwil addysg uwch yng Nghymru, yn 
unol â dull o weithredu sy’n gyson ag argymhelliad 2 Adolygiad Reid.’ 
 
Yn y dyfodol rydym yn bwriadu sicrhau bod cyllid ar gael i alluogi i raglen debyg i’r Gronfa 
Arloesi Addysg Uwch gael ei sefydlu, ac ailsefydlu cyllid Ymchwil o Ansawdd i’w lefel 
flaenorol, gyda’i gilydd. 
 
O ran Argymhelliad 3, rydym yn edrych ar frand cyffredinol i gydlynu cyllid - Rydym yn 
ystyried sut orau i weithredu gyda hyn, a chydlynu’r cyngor a’r cyllid presennol yw’r cam 
pwysicaf. Rydym eisoes wedi sefydlu grŵp mewnol sy’n cynnwys swyddogion o'r holl brif 
feysydd sy’n cyllido ac yn cefnogi gweithgarwch ymchwil ac arloesi, i fod yn gwbl sicr bod 
ymdrechion Llywodraeth Cymru’n parhau i gael eu cydlynu ac i gynllunio rhagor o 
weithgarwch cydlynu. 
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Annex 1 
 
Global Wales II Proposal  

Universities are central to the economy in Wales, with international activity vital to this success. 
They attract investment through research collaboration and generate significant export earnings 
through the recruitment of international students. In 2015/16, international students and their visitors 
alone generated £487m of export earnings in Wales and generated £372m of GVA. It is estimated 
that the combined total of student and non-student (research, consultancy) income as well and 
student and visitor expenditure was in the region of £544 million, which is equivalent to 4.1% of all 
Welsh export earnings. 

The UK leaving the EU could result in significant changes to the status of EU students, posing a 
significant risk to EU student recruitment. This would have a significant financial impact on Welsh 
universities and the Welsh economy. In 2015/16, EU students and their visitors generated over 
£50m in GVA, and the expenditure of EU students generated over 937 FTE jobs.  
 
The impact of Brexit, however, is likely to be more far-reaching. Negative perceptions of the UK as 
being inward-looking and unwelcoming to international students, originally brought about by the 
removal of the post-study work visa in 2012, have been compounded by the Brexit debate. Further 
work will be needed to promote Wales as an open, friendly and dynamic nation, and to ensure that it 
continues to be an attractive destination for all international students and researchers alike.  
 
The wider diplomatic and cultural impact of international students and staff should not be 
underestimated. Universities’ network of high-skilled alumni and partners across the world provide a 
wealth of opportunity for future trade and investment, and our internationalised campuses and cities 
reflect Wales as a welcoming and outward-looking nation. Global Wales serves to build and develop 
such ties by promoting Wales as a partner and destination of choice for students and researchers 
alike. Its capacity to project Wales as a partner of choice for system-to-system engagement with 
governments and similar bodies overseas further enhances this reputational dividend.  

By focusing on HE as one of Wales’ principal assets, Global Wales is already in the vanguard of 
Wales’ emerging international diplomacy approach. Building stronger system-to-system 
relationships in more emerging markets will create more and deeper connections between Wales 
and the world – boosting our soft power and making Wales more attractive for trade and foreign 
direct investment (FDI). These aspirations are crucial to Wales’ future prosperity as we plan for the 
UK’s departure from the EU. 
 
This project would expand upon the current Global Wales project to deliver: 

 New targets for existing markets: maturing our engagement with Vietnam and the US 

 Further resource for activity in new markets 

 A major reinvestment in a broader programme of activity for Study in Wales to include the 
rest of the UK and the EU 

 
Welsh Government Policy Aims 
Global Wales’ activity directly contributes to three of the four themes of the Welsh Government’s 
flagship national strategy, ‘Prosperity for All’: 

 Boosts Welsh exports and creates jobs (Prosperous and Secure) 

 Internationalises Welsh education – and provides domestic students with a more rounded 
and diverse learning experience (Ambitious and Learning) 

 Grows Wales’ international network, creates future ambassadors for Wales, and boosts 
Wales’ profile overseas (United and Connected) 

 
Governance and Implementation 

The project will involve a grant administered by HEFCW to Universities Wales. This will be managed 
by Universities Wales, reporting to and taking steer from the Global Wales Board. Universities 
Wales Committee and Universities UK Board will also provide oversight as they will be legally 
responsible for meeting grant requirements.  
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As lead partner, Universities Wales will manage bid delivery and oversee the programme’s budget. 
Legal responsibility for meeting HEFCW/WG grant requirements will sit with our parent organisation, 
Universities UK. 
 
The Global Wales Board, which is not a legal entity, sets the strategic direction of the programme 
and its spending. It consists of senior representatives from all partner organisations and is chaired 
by the chair of Universities Wales’ International Network. The full list of member organisations / 
departments is as follows: 

 Universities Wales  

 British Council Wales 

 HEFCW 

 Welsh Government, Education and Skills 

 Welsh Government, First Minister’s Office/International 

 Welsh Government, Trade & Invest 
 
Audit 
Universities UK will be responsible for the internal audit of the funding allocated to it for the 
programme.  
 
HEFCW will also need to monitor and audit grant compliance in line with its own requirements. 
 
Evaluation  
In order to effectively monitor and evaluate the impact of targeted campaigns, a baseline will need to 
be established. Currently available data is too broad and it will be very difficult to prove linkages 
between changes in this data and the campaign’s activities. As such, and in line with WG grant 
requirements, we propose going out to tender to engage a consultancy to monitor and evaluate the 
project from the outset. 
 
Activities  

 Development of existing and new markets 

 Scholarships 

 Study in Wales 

 Outward mobility 

 Evaluation 
 

Projected Costs 

Broken down annually and due to the expectation that some initiatives e.g. scholarships will take a 
year to set up, the anticipated spend profile over the three years is as follows: 

 Year 1: £787,000 

 Year 2: £1,382,000  

 Year 3: £1,369,000  
Total: £3,538,000.00 
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15 Mawrth 2019 

Annwyl Gadeiryddion 

Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
a Llywodraeth Cymru   

Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad Llywodraethiant 
yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ei bwrpas oedd archwilio 
perthnasoedd rhynglywodraethol presennol i benderfynu a ydynt yn addas i'r 
diben, ac i asesu a oes angen iddynt newid.  

Argymhelliad olaf ein hadroddiad oedd y dylai Llywodraeth Cymru lunio 
cytundeb gyda'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i gefnogi ei 
waith craffu ar weithgarwch Llywodraeth Cymru yn y maes hwn. 

Daeth y Pwyllgor i gytundeb â Llywodraeth Cymru ac ym mis Ionawr eleni, 
gosododd adroddiad gerbron y Cynulliad, a oedd yn ymgorffori'r cytundeb. 

Yn dilyn y ddadl a gynhaliwyd ar yr adroddiad a'r cytundeb yr wythnos diwethaf, 
roeddwn yn meddwl y byddai'n briodol ysgrifennu at bob Cadeirydd, gan dynnu 
sylw at y cytundeb, fel y gall pwyllgorau asesu sut y byddent yn dymuno ei 
ddefnyddio wrth graffu ar Lywodraeth Cymru.  

Mae'r cytundeb ar gael ar ein gwefan a byddaf yn sicrhau ei fod ar gael i glercod 
pwyllgorau.  

Yn gywir 

Cadeiryddion y Pwyllgorau 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 2 
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Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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19 Mawrth 2019 

Annwyl Janet, 

Tasglu cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl plant 

Diolch i chi am lythyr y Pwyllgor Deisebau dyddiedig 21 Chwefror 2019, yn tynnu sylw’r Pwyllgor 

Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ddeiseb P-05-857 - Creu tasglu cenedlaethol ar gyfer iechyd 

meddwl plant.  

Fel y gwyddoch, mae’r Pwyllgor Plant wedi craffu’n helaeth ar y cymorth iechyd emosiynol a 

meddyliol sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Nghymru dros y 18 mis diwethaf. Roedd y gwaith 

hwn yn datblygu ymchwiliad a gynhaliwyd gan ein pwyllgor rhagflaenol yn 2013-14 ac arweiniodd 

at gyhoeddi ein hadroddiad Cadernid Meddwl ym mis Ebrill 2018. Mewn ymateb i ‘Cadernid 

Meddwl’, sefydlodd Llywodraeth Cymru ei Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Cyd y Gweinidogion ym 

mis Medi 2018. Nod datganedig Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion yw cyflymu’r newid sydd 

ei angen yn y maes hwn, a chyflawni dull ysgol gyfan o hybu iechyd meddwl a llesiant. 

Fel Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, rydw i’n aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

fel sylwedydd sydd â hawliau cyfranogi llawn, fel y mae Comisiynydd Plant Cymru. Fel Pwyllgor, 

rydym yn croesawu sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Cyd y Gweinidogion a’i waith. Rydym 

wedi ymrwymo o hyd, fodd bynnag, i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif o ran cyflawni yn y maes 

hwn. I’r perwyl hwn, rydym wedi cyhoedd ein bwriad i fynd ar drywydd gweithredu ein 

hargymhellion, flwyddyn ar ôl eu cyhoeddi, ac yn ddiweddar rydym wedi ysgrifennu at y 

Gweinidog Iechyd a’r Gweinidog Addysg yn amlinellu ein dull gweithredu. 

Rydym yn croesawu pob diddordeb yn y pwnc hwn ac rydym yn awyddus i weithio gyda 

sefydliadau i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn atebol am ei chynnydd yn y maes. Rydym yn 

pryderu, fodd bynnag, fel y mae wedi’i ddrafftio ar hyn o bryd, bod risg y gallai’r gwaith a amlinellir 

gan y deisebydd ddyblygu’r ymchwiliad a gynhaliwyd eisoes gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg, a’r camau sy’n cael eu cymryd i gyflawni ei argymhellion drwy Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 

y Cyd y Gweinidogion. 

Rydym yn hyderus y byddai cyflawni ein hargymhellion yn ymdrin â’r anghenion a’r gwasanaethau 

amrywiol sydd eu hangen i gefnogi ein plant a’n pobl ifanc. Roedd ein hadroddiad yn ystyried pob 

agwedd ar y llwybr gofal, a’r amrywiaeth o amgylchiadau a wynebir gan blant a phobl ifanc, eu 

Janet Finch-Saunders AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 3 
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rhieni, gofalwyr a’r rhai sy’n darparu cymorth iddynt. Defnyddiwyd amrywiaeth eang o dystiolaeth 

gan randdeiliaid arbenigol, a siaradwyd yn helaeth â phlant a phobl ifanc i lywio ein casgliadau.  

Fel Pwyllgor, rydym wedi datgan yn gyhoeddus ein bod yn credu bod angen gwneud cynnydd yn y 

maes hwn fel mater o frys. Er ein bod yn cydnabod mai mater i’r ddau Weinidog yn hytrach na’r 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yw cylch gorchwyl Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion 

yn y pen draw, byddem yn pryderu pe bai cyflwyno unrhyw gymhlethdod pellach i’w waith yn arafu 

pa mor gyflym y cyflawnir argymhellion ein hadroddiad ‘Cadernid Meddwl’.  

Yn gywir 

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 
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Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

21 Mawrth 2019 

Ein cyf / Our Ref: MA(P)/KW/1080/19 

Lynne Neagle AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Annwyl Lynne, 

Datblygu’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Chwefror yn dilyn sesiwn dystiolaeth ddiweddar y 
Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc a fynychais ar 10 Ionawr, a’r ohebiaeth ddilynol gyda 
CLlLC a CCAC.  

Rwy’n croesawu ymrwymiad parhaus y Pwyllgor i graffu ar gynnydd ein diwygiadau 
addysg a hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor am ei waith diweddar yn casglu barn partneriaid 
a rhanddeiliaid allweddol ynghylch datblygiadau’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 
hyd yma.  

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’n diwygiadau addysg, gyda’n hysgolion a’n partneriaid i 
gyd yn cymryd camau i gefnogi cenhadaeth ein cenedl, gan helpu i gyflawni ein 
huchelgais ar gyfer system addysg sy’n destun balchder i’n gwlad ac sy’n ennyn hyder 
ymhlith y cyhoedd. Mae ein cynigion yn y Papur Gwyn ar gyfer fframwaith 
deddfwriaethol newydd yn destun ymgynghoriad ac mae pob Maes Dysgu a Phrofiad 
yn cael eu paratoi ar gyfer cyhoeddi’r cwricwlwm drafft ym mis Ebrill. Fel y dywedwch 
yn eich llythyr, rydym yn nesáu at y dyddiad y bydd cynnwys y cwricwlwm drafft a’r 
cyhoeddiadau cysylltiedig ar gael ar gyfer adborth, a gwn fod fy swyddogion yn 
gweithio gyda chi i sicrhau y bydd cyfle buan i aelodau’r pwyllgor weld yr holl 
ddogfennaeth gyda’i gilydd fel un cwricwlwm drafft. 

Nodaf bryderon y Pwyllgor ynghylch yr amrywiaeth barn yn y dystiolaeth a 
gyflwynwyd, ynghyd â sylwadau ar y diffyg cysylltiad amlwg rhwng Llywodraeth 
Cymru a llywodraeth leol am y maes diwygio hwn. Yn fy nhystiolaeth ysgrifenedig i ’r 
Pwyllgor, amlinellais fy nghred gadarn fod y ffordd rydym yn gweithio mewn 
partneriaeth ar draws y sector gydag ysgolion a’n partneriaid yn gryfder allweddol 
sy’n cefnogi newid cynaliadwy. Rwy’n gwybod bod ein huchelgais i wella canlyniadau 
ar gyfer pob dysgwr yng Nghymru yn cael eu rhannu gan ein partneriaid, ac rwy’n 
falch o weld cefnogaeth ac ymrwymiad CLlLC a CCAC i ddatblygu a chyflwyno’r 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 4
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cwricwlwm newydd yng Nghymru. 
 
Mae gan lywodraeth leol rôl hanfodol i’w chwarae ac rwy’n ddiolchgar i CCAC a CLlLC 
am eu hadborth adeiladol a’u hymgysylltiad parhaus yn ein rhaglen o ddiwygiadau. Yn 
ystod tymor yr hydref gwelwyd cynnydd enfawr yn nwyster y gwaith ar y cwricwlwm 
newydd ac rydym wedi trafod hyn gyda CCAC.  
 
Credaf fod gennym drefniadau llywodraethu rhaglenni cadarn ar waith, ac rwy ’n 
rhannu’r farn y gellir gwella cyfathrebu ac ymgysylltu yn y ddau gyfeiriad. Cyfarfu fy 
swyddogion â Chyfarwyddwyr Addysg yr Awdurdodau Lleol yr wythnos diwethaf i 
graffu ar  egwyddorion y cwricwlwm newydd, a byddwn yn parhau i weithio mewn 
partneriaeth â llywodraeth leol i gyflawni ein dyheadau cyffredin ar gyfer addysg yng 
Nghymru. 
 
Mae trefn lywodraethu ein rhaglen yn cynnwys cynrychiolaeth o’r haen ganol, gan 
gynnwys CCAC, CLlLC, Estyn, consortia rhanbarthol a Cymwysterau Cymru, ac rydym 
yn darparu diweddariadau rhaglen rheolaidd ar gyfer aelodau ynghylch meysydd 
diwygio allweddol. Byddwn yn hapus i rannu rhywfaint o’r wybodaeth hon gyda chi i 
gynorthwyo’r Pwyllgor gyda’i fonitro parhaus o gynnydd mewn cysylltiad â’n 
diwygiadau addysgol, ac edrychaf ymlaen at weld y Pwyllgor yn parhau i ymgysylltu, 
craffu a chefnogi ein rhaglen o ddiwygio addysgol. 
 
Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC/AM 

Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 
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Lynne Neagle AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

21 Mawrth 2019 

Annwyl Lynne, 

Addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion 

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ymgymryd â gwaith i 

graffu ar y drefn o ran addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru mewn 

ysgolion. 

Yn ystod haf 2018, cynhaliwyd pleidlais gyhoeddus yn gwahodd aelodau o'r 

cyhoedd i ddewis pwnc ein hymchwiliad nesaf. Cymerodd bron 2,500 o bobl 

ran yn y bleidlais a dewisodd 44 y cant ohonynt y pwnc hwn. 

Ym mis Chwefror, cynhaliwyd digwyddiad i glywed gan ymarferwyr a phobl 

eraill sydd â diddordeb yn y mater hwn. Cafwyd llawer o sylwadau ar 

bwysigrwydd addysgu hanes Cymru i roi ymdeimlad o hunaniaeth i blant.  Er 

ein bod yn glir bod gofynion i addysgu agweddau ar hanes Cymru yn y 

cwricwlwm ac o fewn meysydd llafur arholiadau, roedd gweithwyr 

proffesiynol yn amlwg o'r farn bod y sefyllfa'n dra wahanol ar lawr gwlad. 

Mae hyn yn amlwg yn bryder mawr ac yn fater y teimlwn y mae'n rhaid ei 

ddatrys ar adeg pan fo'r cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu a'i 

weithredu.  

Yn dilyn hyn, penderfynodd y Pwyllgor asesu'r cwricwlwm newydd drafft y 

bwriedir ei gyhoeddi ym mis Ebrill gan Lywodraeth Cymru. Deallaf fod eich 

Pwyllgor chi yn craffu ar ddiwygio'r cwricwlwm hefyd. 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 5
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Byddaf yn sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein 

gwaith ar y pwnc hwn.  Os bydd ein Pwyllgorau'n cyffwrdd ar feysydd 

cyffredin o waith, gwnaf fy ngorau i sicrhau ein bod yn cydweithio er mwyn 

defnyddio amser y Pwyllgorau'n effeithlon. 

Yn gywir,   

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 
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Rt Hon Steve Barclay MP 
Secretary of State for  
Exiting the European Union 
9 Downing Street 
SW1A 2AG 

correspondence@dexeu.gov.uk 
www.gov.uk/dexeu  

Anne Longfield OBE, Children’s Commissioner for England 
Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, Children’s Commissioner for Wales 
Bruce Adamson, Children and Young People’s Commissioner Scotland 
Koulla Yiasouma, Northern Ireland Commissioner for Children and Young People 

18 March 2019 

Dear Anne, Sally, Bruce and Koulla 

Thank you for your letter of 19 February about child protection arrangements in the context of the 
UK’s exit from the European Union.  

Child safety is an important issue; protection from abuse and neglect is a fundamental right for all 
children and young people. Effective cooperation with European law enforcement and criminal justice 
partners is an important element in our efforts to tackle the horrific acts of those who seek to harm the 
most vulnerable in our society. The Government’s commitment to this issue is not affected by our exit 
from the EU. You asked for clarity on a number of points, which I have sought to address below. 

Co-operation on child protection and law enforcement 

The UK currently participates in around 40 EU tools and measures that support and enhance law 
enforcement and judicial cooperation between the UK and EU Member States. These tools work as a 
package to provide an integrated operational system to identify, pursue and prosecute criminals, 
including those who pose a threat to children.  

Whilst our security relationship will change once we have left the EU, it is in our mutual interests to 
protect these operational capabilities. That is why, in the Political Declaration, we have agreed the 
framework for a comprehensive future security relationship with the EU that includes, for example, 
data-sharing arrangements for wanted and missing persons, and the exchange of criminal records. 

The Withdrawal Agreement provides for a time-limited implementation period which, once ratified, will 
come into force on 29 March 2019. During this period the UK will continue to participate in all the law 
enforcement and criminal justice measures to which we currently have access and which help us 
continue to work with EU partners to tackle international child sexual exploitation and abuse.  
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In the event that we leave the EU without a deal, the mechanisms that we currently use to cooperate 
with EU Member States on law enforcement and criminal justice matters will cease to be available to 
us. Broadly speaking, this would mean making more use of alternative channels, including Interpol, 
Council of Europe Conventions and other forms of cooperation such as bilateral channels. Our 
contingency plans are largely tried and tested mechanisms, which we already use for cooperating 
with many non-EU countries, but they are not like-for-like replacements. We are therefore working 
closely with our operational partners, including the National Crime Agency (NCA) and the National 
Police Chief’s Council (NPCC) to prepare to operate through these alternatives channels thus 
ensuring we can continue to work together to protect children in the UK and the EU.  
 
We will also continue to work with European partners through a number of existing initiatives and 
programmes such as the WePROTECT Global Alliance which brings together the influence, expertise 
and resources required to transform how online child sexual exploitation is dealt with worldwide.  
 
Law enforcement cooperation with European and other international partners will also continue 
through the Virtual Global Taskforce, which brings together law enforcement agencies, non-
government organisations and industry to protect children from online and other forms of transnational 
child sexual exploitation through innovative, collaborative global law enforcement strategies. Finally, 
our ratification of the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse, known as the Lanzarote Convention, will ensure that we can take 
robust action through greater information sharing and cooperation with 43 other countries. 
 
Co-operation on family law matters  
 
In the Political Declaration, the UK and EU have committed to explore options for a new agreement 
on family law cooperation and other related matters; this will enable us to agree clear rules with the 
EU for the future to decrease the risk of parallel proceedings and ensure the enforceability of 
judgements in family cases, including those relating to international parental child abduction. 
 
In the unlikely event that we do not reach a deal with the EU, local authorities would use existing 
powers under the 1996 Hague Protection of Children Convention when dealing with cases connected 
to EU Member States. The UK is a contracting state in our own right to a number of Hague 
Conventions on family law, which cover many of the same areas as the Brussels IIa Regulation (and 
the Maintenance Regulation). In a ‘no deal’ scenario we would therefore repeal those EU rules and 
switch to the relevant Hague Conventions. 
 
In international parental child abduction cases, our participation in the 1980 Hague Abduction 
Convention means that most of the measures we currently operate with EU countries will not change. 
However, in a ‘no deal’ scenario, we would repeal the child abduction override provisions in Brussels 
IIa. These rules, which in certain circumstances allow an order from a court of an EU Member State to 
override the order made by the court of another Member State not to return a child, are based on 
reciprocity and would no longer operate effectively if the UK left the EU without a deal. 
 
Information about these issues is available on gov.uk, including a Technical Notice and a separate 
document on Family law disputes involving the EU after Exit.  
 
Further, detailed guidance is in preparation, but I would like to take this opportunity to assure you that 
the justice ministries in England and Wales, Scotland and Northern Ireland have engaged and 
continue to engage with their courts, family judiciary, court advisory services and administrative 
authorities on how best to deal with cross-border cases.  
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Criminal records and staff vetting  
 
There would be no impact on statutory requirements for pre-appointment checks if the UK leaves the 
EU without a deal. The Department for Education’s statutory guidance, Keeping Children Safe in 
Education, sets out various mandatory pre-appointment checks that schools and colleges in England 
must carry out to help determine an individual’s suitability to work with children. In particular, the 
guidance states that where an individual has lived or worked outside the UK they must undergo the 
same checks as all other staff in schools or colleges and employers must make any further checks 
they think appropriate so that any relevant events that occurred outside the UK can be considered. 
 
We are committed to continued close working with Ireland on the issue of child sexual exploitation 
following the UK’s exit from the EU. We will continue to engage with Ireland bilaterally, at both a policy 
and law enforcement level, and through multilateral fora, such as the WePROTECT Global Alliance. 
 
I hope this letter reassures you that arrangements are in place to ensure the protection of children as 
the UK leaves the EU. 
 
I am copying this letter to the Rt. Hon Sajid Javid MP, Home Secretary, Rt. Hon Damian Hinds MP, 
Education Secretary and Rt. Hon David Gauke MP, Justice Secretary who have responsibility for the 
policies raised in this letter. 
 
Yours sincerely, 

 

 
 

RT HON STEVE BARCLAY MP 
SECRETARY OF STATE FOR EXITING THE EUROPEAN UNION 

 
cc. Rt Hon Nicola Sturgeon MSP, First Minister of Scotland 

Rt Hon Mark Drakeford AM, First Minister of Wales 
Rt Hon Sajid Javid MP, Home Secretary 
Rt Hon Damian Hinds MP, Education Secretary 
Rt Hon Karen Bradley MP, Secretary of State for Northern Ireland 
Michael Russell MSP, Cabinet Secretary for Government Business and Constitutional Relations 
Rt Hon Hilary Benn MP, Chair, Brexit Select Committee 
Rt Hon Yvette Cooper MP, Chair, Home Affairs Select Committee 
Rt Hon Robert Halfon MP, Chair, Education Select Committee 
Dr Andrew Murrison MP, Chair, NI Affairs Committee 
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22 Mawrth 2019 
Annwyl Kirsty 

Y cod anghenion dysgu ychwanegol drafft: ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 11 Rhagfyr 2018, yn nodi manylion 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol 
drafft (y Cod drafft), a rheoliadau eraill.  

Mae Adran 4 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod 
anghenion dysgu ychwanegol, ac mae adran 5 o'r Ddeddf honno'n nodi'r 
weithdrefn ar gyfer gwneud y Cod. Yn unol â'r weithdrefn honno, rhaid i 
Weinidogion Cymru ymgynghori â phersonau penodedig cyn cyhoeddi Cod - ac 
mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn un o'r ymgyngoreion statudol a 
restrir yn y Ddeddf o dan adran 5(1), fel Pwyllgor perthnasol y Cynulliad 
Cenedlaethol.  

Mae'r Pwyllgor yn falch iawn o ymateb i'r ymgynghoriad yn rhinwedd y rôl statudol 
honno. Wrth ymateb, roeddwn i'n credu y byddai hefyd yn ddefnyddiol rhoi 
rhywfaint o gefndir cysylltiedig â’n gwaith o graffu ar y Bil ADY, a'r broses a 
roddwyd ar waith i ystyried y Cod drafft. Credwn y bydd hyn yn helpu i roi cyd-
destun ychwanegol i'n hymateb. 

Ar ddechrau’r gwaith o graffu ar y Bil ADY, roedd y Pwyllgor yn awyddus i sicrhau 
bod y Cynulliad yn craffu arno cyn ei gyhoeddi. Yn unol ag argymhelliad 44 y 
Pwyllgor, diwygiwyd y Bil yng Nghyfnod 2 i ddarparu ar gyfer defnyddio 
gweithdrefn ychwanegol wrth wneud y Cod. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori â 

Kirsty Williams, AC 
Y Gweinidog Addysg 
Llywodraeth Cymru 
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“Phwyllgor perthnasol y Cynulliad” a chael cymeradwyaeth y Cynulliad i'r Cod 
drafft.    
 
Fel un o'r ymgyngoreion statudol, ystyriodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
y ffordd orau o fynd ati i graffu ar y Cod drafft er mwyn cyfrannu'n effeithiol at 
ymgynghoriad y Llywodraeth. Cytunodd y Pwyllgor i sefydlu 'gweithgor' a fyddai’n 
ymgysylltu’n uniongyrchol â rhanddeiliaid arbenigol i drafod manylion y Cod 
drafft ac i gyfrannu at ymateb ffurfiol y Pwyllgor i'r ymgynghoriad. Wrth wneud 
hynny, roeddem yn ymwybodol o’r angen i beidio â dyblygu ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru ac aethom ati, ar sail hynny, i ymgynghori â rhanddeiliaid gan 
eu hannog i gyflwyno’u hymateb eu hunain i'r ymgynghoriad. 
 
Prif bwrpas y gweithgor felly oedd cael barn rhanddeiliaid arbenigol am gynnwys y 
Cod, gan holi a yw'n bodloni anghenion rhanddeiliaid / ymarferwyr ac, yn bwysicaf 
oll, a fydd yn helpu i roi darpariaethau'r Ddeddf ADY ar waith yn effeithiol er 
mwyn cynorthwyo dysgwyr ag ADY.  
 
Roedd aelodau'r gweithgor yn cynnwys cynrychiolwyr o nifer o sefydliadau a oedd 
wedi cyfrannu at waith y Pwyllgor pan fu’n craffu ar y Bil ADY yn ystod ei hynt 
drwy'r Cynulliad. Roedd y Pwyllgor am adeiladu ar y gwaith craffu blaenorol hwn, 
a'r gwaith manwl a wnaed ar y cyd â rhanddeiliaid. Roedd dwy ran i’r 
trafodaethau:  
  

Rhan 1 - ystyriodd y gweithgor ddadansoddiad o’r ymrwymiadau a gafwyd 
gan Lywodraeth Cymru yn ystod y gwaith o graffu ar y Bil. Roedd y 
dadansoddiad hwn hefyd yn ystyried y materion a godwyd yn ystod y briff 
technegol a baratowyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar 30 Ionawr 
2019.  
 
Rhan 2 - gofynnwyd i aelodau'r gweithgor arwain trafodaeth fwy cyffredinol 
ar y Cod drafft i dynnu sylw at unrhyw feysydd a oedd yn peri pryder, neu 
feysydd lle'r oeddent yn credu y byddai'r Cod drafft yn gweithio'n dda. 

 
Cafodd y Pwyllgor sylwadau ysgrifenedig hefyd gan sefydliadau a oedd yn rhan o'r 
gweithgor, ond nad oeddent, yn anffodus, yn gallu dod i gyfarfod y Grŵp ar 13 
Chwefror. Cafodd y gweithgor gopi o’r sylwadau ysgrifenedig ymlaen llaw a 
chawsant eu trafod yn y cyfarfod. 
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Cylch gwaith y Pwyllgor 
 
Nodir ymateb manwl y Pwyllgor i gynnwys y Cod drafft yn yr Atodiad i'r llythyr 
hwn. Mae'r ymateb manwl hwn yn seiliedig ar y tabl a oedd yn sail i drafodaethau'r 
gweithgorau, ac mae'n cynnwys: 
 

• manylion yr ymrwymiadau a gafwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod hynt y 
Bil drwy’r Cynulliad a sut y mae’r Cod drafft yn ymdrin â’r rhain (Rhan 1 o’r 
tabl) 

• manylion materion eraill a godwyd gan randdeiliaid (Rhan 2 o'r tabl); 
• crynodeb o farn rhanddeiliaid am yr ymrwymiadau a materion eraill; a 
• barn a chanfyddiadau'r Pwyllgor am bob un o'r meysydd a drafodwyd. 

 
Mae'r Pwyllgor yn annog Llywodraeth Cymru i ystyried yn ofalus y dystiolaeth a 
gyflwynwyd gan y gweithgor, a chanfyddiadau'r Pwyllgor. Rydym yn gwbl 
ymwybodol bod y broses o ddrafftio'r Cod yn broses barhaus a bod angen i'r Cod 
terfynol gael ei osod gerbron y Cynulliad a'i gymeradwyo ganddo cyn y gellir ei 
gyhoeddi. Felly, bydd y Pwyllgor yn ystyried ymateb Llywodraeth Cymru i'r 
ymgynghoriad ac, os yw'n briodol, bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ei 
ystyried wrth benderfynu a ddylid cymeradwyo'r Cod. 
  
Hoffai'r Pwyllgor ddiolch i bawb a gyfrannodd at drafodaethau'r gweithgor, naill ai 
yn ystod y cyfarfod, neu drwy anfon sylwadau ysgrifenedig. Roedd y rhain yn 
cynnwys cynrychiolwyr SNAP Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, Coleg 
Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith, Plant yng Nghymru, Coleg Brenhinol y 
Therapyddion Galwedigaethol, Mudiad Meithrin, Cymdeithas Seicolegwyr Addysg, 
Cydffederasiwn y GIG a Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru. 
 
Dyma'r tro cyntaf i'r Pwyllgor sefydlu gweithgor i ystyried darn penodol o waith, ac 
mae cyfraniad y rhanddeiliaid arbenigol hyn wedi helpu i sicrhau ein bod wedi 
craffu mor effeithiol â phosibl yn yr amser byr a oedd ar gael. 
 
Mae'r Pwyllgor yn gwbl ymwybodol fod y rhanddeiliaid / sefydliadau hynny a fu'n 
ymwneud â'r grŵp hefyd am gyflwyno’u hymateb eu hunain o bosibl  i 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - a byddem yn eu hannog i wneud hynny. Mae'n 
hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn clywed gan y rhai sy'n darparu cymorth i'n 
plant a'n pobl ifanc – waeth beth yw eu rôl. Cafodd Deddf 2018 groeso 
cyffredinol. 
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Wrth gyflwyno'r system newydd sy'n cynorthwyo plant a phobl ifanc Cymru sydd 
ag ADY mae'n hanfodol ein bod yn creu’r Cod ADY iawn fel y gall fod yn sylfaen 
effeithiol i’r ddeddfwriaeth. 
 
Yn gywir 

 
Lynne Neagle AC 
Cadeirydd 
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Ffon/Tel:  03000 257028 
Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 

Ebost/Email:PSChiefMedicalOfficer@gov.wales 

Dr Frank Atherton 
Prif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol, GIG Cymru 
Chief Medical Officer/Medical Director NHS Wales 

Lynne Neagle 
Cadeirydd, Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

27 Mawrth 2019 

Annwyl Gadeirydd 

Croesawais y cyfle i fod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 
14 Mawrth, ac edrychaf ymlaen at ddarllen ymateb y pwyllgor i’r ymgynghoriad Pwysau Iach, 
Cymru Iach.  

Wedi i mi fod yn bresennol yn y sesiwn, gofynnodd y pwyllgor i mi gadarnhau faint o gyllid a 
gafodd Llywodraeth Cymru o ganlyniad i Ardoll y Diwydiant Diodydd Meddal. Gallaf gadarnhau 
bod Cymru wedi cael £56.757m dros y cyfnod o bedair blynedd y cawsom setliad refeniw ar ei 
gyfer (2016-17 i 2019-20).  

Rwy’n gobeithio bod hyn yn rhoi’r cadarnhad a oedd ei angen ar y pwyllgor. 

Yn ddiffuant 

DR FRANK ATHERTON 

CYPE(5)-12-19 - Papur i'w nodi 8 

Tudalen y pecyn 59

Eitem 3.8



• Nifer y plant sydd yn eu gofal

• Nifer y plant sy’n cael eu lleoli y tu allan i'r sir

• Nifer y plant sy'n cael eu lleoli y tu allan i Gymru

• Nifer y plant sy'n cael eu gwahanu oddi wrth rieni sydd ag anabledd dysgu.

Mae hefyd yn amlinellu'r cynlluniau i sefydlu Grŵp Technegol i hysbysu a chynghori Llywodraeth 

Cymru ynghylch ei dull wrth wneud y gwaith hwn.  

O ystyried ein ddiddordeb fel Pwyllgor yn y cymorth a ddarperir i blant sydd mewn gofal, byddem 

yn ddiolchgar o gael diweddariad ar y cynnydd â’r gwaith hwn. 

Yn gywir, 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC 

Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru 

28 Mawrth 2019 

Annwyl Mark, 

Gwella canlyniadau i blant sydd mewn gofal 

Yn dilyn cyfarfod â rhanddeiliaid yr wythnos diwethaf, rwyf yn ymwybodol i Gyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru ysgrifennu ym mis Chwefror 

2019 at Brif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol mewn awdurdodau lleol 

ynghylch yr ymrwymiad yn eich maniffesto i gefnogi plant sydd mewn gofal. 

Mae'r llythyr yn cyfeirio at fwriad Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynlluniau gyda phob awdurdod 

lleol yn cynnwys disgwyliadau o ran lleihau: 
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