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YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I’R ARGYMHELLION YN ADRODDIAD Y 

PWYLLGOR PLANT, POBL IFANC AC ADDYSG: CYLLIDEB DDRAFFT 

LLYWODRAETH CYMRU 2022-23  

MAWRTH 2022 

__________________________________________________________________ 

Rydym yn diolch i’r Pwyllgor am ei waith yn craffu ar Gyllideb Ddrafft 2022-23. Mae’r 

adroddiad hwn yn rhoi ymateb Llywodraeth Cymru i’r 24 argymhelliad a nodwyd yn 

adroddiad y Pwyllgor. 

Argymhelliad 1 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Er ein bod eisoes yn darparu llawer iawn o wybodaeth, sy’n cael ei chyhoeddi fel rhan 

o’n Cyllideb Ddrafft, rydym yn agored i archwilio beth arall y gellir ei wneud. Amlinellir 

effeithiau penderfyniadau gwariant fel rhan o’r prif naratif ym mhenodau pedwar a 

chwech, wedi’u hategu gan yr Asesiad o Effaith Integredig Strategol (AEIS) yn Atodiad 

D. Mae’r AEIS yn amlinellu’r dystiolaeth gyd-destunol sydd wedi cefnogi ein

penderfyniadau gwariant, gan gynnwys astudiaethau achos manylach ar effeithiau 

penderfyniadau gwariant penodol sy’n cynnwys yr effaith ar blant a phobl ifanc. Rydym 

hefyd wedi cyhoeddi Adroddiad y Prif Economegydd, dadansoddiad dosbarthiadol o 

wariant cyhoeddus sydd wedi’i ddatganoli a Chynllun Cyllid Seilwaith newydd o dan 

ein Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru newydd.  

Bob blwyddyn, pan fydd yn cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft a’r dogfennau atodol, dylai 

Llywodraeth Cymru hefyd gyhoeddi’r Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant y 

mae’n eu cynnal fel rhan o’r broses gyllidebu, a nodi’n glir sut y maent yn cyfrannu 

i’r Asesiad Effaith Integredig Strategol cyffredinol a phenderfyniadau ar 

ddyraniadau cyllid. 
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Mae’r dull rydym wedi’i fabwysiadu drwy ein AEIS yn cydnabod pwysigrwydd dull 

integredig er mwyn sicrhau y bydd canlyniadau anfwriadol, fel effaith negyddol mewn 

un maes sy’n cael ei sbarduno gan effaith gadarnhaol mewn maes arall, yn cael eu 

hystyried yn fwy effeithiol.   

 

Credwn fod y dull integredig hwn yn ein galluogi i fynd ati’n fwy effeithiol i roi sylw 

priodol a chytbwys i’r hawliau a nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn.  

 

Mae’r dull hwn yn defnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a gwybodaeth gan gynnwys 

asesiadau manwl o effaith polisïau, yn cynnwys Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant 

a gynhelir fel rhan o’n gwaith parhaus o ddatblygu ac adolygu polisïau. Mae rhagor o 

fanylion am hyn wedi’u cynnwys ym mhapurau tystiolaeth ysgrifenedig manwl 

Gweinidogion i bwyllgorau craffu’r Senedd a gyhoeddwyd gennym hefyd fel rhan o 

becyn Cyllideb Ddrafft 2022-23. 

 

Rydym wedi ymrwymo o hyd i adolygu ein dull gweithredu’n barhaus fel rhan o Gynllun 

Gwella’r Gyllideb yn flynyddol ac, fel rhan o hynny, rydym wedi ymrwymo i archwilio 

sut y gallwn adlewyrchu hawliau plant yn well fel rhan o ddull integredig o asesu effaith. 

Mae hyn yn cynnwys gwaith rydym yn ei wneud ar sut y gallwn adeiladu ar y gwaith 

ymgysylltu rydym yn ei wneud eisoes gyda phlant a phobl ifanc ar y gyllideb, ynghyd 

â gwella’r daflen ar y gyllideb a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer plant a phobl ifanc, 

a’n gwaith ehangach i ddatblygu sut y gallwn asesu effaith penderfyniadau’r gyllideb 

yn well. 

 

Argymhelliad 2 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Bob blwyddyn, pan fydd yn cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft a dogfennau atodol, dylai 

Llywodraeth Cymru hefyd gyhoeddi data y mae’n eu dal sy’n nodi i ba raddau y 

mae cyllid yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a phob MEG 

perthnasol arall wedi’i ddyrannu i blant a phobl ifanc. 
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Ymateb: Derbyn  

Fel rhan o’r Gyllideb Ddrafft eleni, cyhoeddwyd cyfres o ddogfennau i gefnogi a 

darparu tystiolaeth ychwanegol ynghylch sut mae cyllid yn cael ei ddyrannu. 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig Strategol yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn i roi 

darlun manwl o sut mae penderfyniadau ynghylch y gyllideb yn effeithio ar wahanol 

grwpiau.  Yn ogystal â’r Asesiad Effaith Integredig Strategol (Atodiad D), a oedd yn 

darparu’r dystiolaeth gyd-destunol a oedd yn helpu i lywio penderfyniadau strategol 

ynghylch gwariant, roedd y Gyllideb Ddrafft yn cynnwys manylion am effeithiau 

penderfyniadau gwario penodol fel rhan o’r prif naratif ym mhenodau pedwar a 

chwech. Roeddem hefyd wedi cyflwyno astudiaethau achos manylach ar effeithiau 

penderfyniadau penodol ynghylch gwariant er mwyn dangos yn fanylach sut mae’r 

gwaith asesu’n cael ei wneud.  

 

Cafodd papurau tystiolaeth ysgrifenedig Gweinidogion i bwyllgorau craffu’r Senedd 

hefyd eu cyhoeddi fel rhan o becyn Cyllideb Ddrafft 2022-23, sy’n cynnwys rhagor o 

wybodaeth am sut mae ystyriaethau effaith wedi dylanwadu ar ddyraniadau cyllideb 

ym mhob MEG. 

 

Rydym wedi ymrwymo i archwilio sut y gallwn wella ein dull o asesu effaith 

penderfyniadau cyllideb fel rhan o Gynllun Gwella’r Gyllideb a gyhoeddir bob blwyddyn 

ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft.   

 

Argymhelliad 3 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi fframwaith ar waith i fonitro a gwerthuso gwerth 

am arian cynlluniau cymorth iechyd meddwl y trydydd sector a ariennir gan y sector 

cyhoeddus. Dylai’r fframwaith fod yn gyson, yn canolbwyntio ar gyflawni 

canlyniadau mesuradwy i blant a phobl ifanc, ac yn gymesur er mwyn osgoi gosod 

gofynion adrodd rhy feichus ar sefydliadau’r trydydd sector. 
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Ymateb: Gwrthod. Ni chredir y byddai fframwaith ar wahân yn ddefnyddiol gan y 

gallai hyn ychwanegu cymhlethdod a tharfu ar y gallu i ymateb i dueddiadau newydd.  

 

Fodd bynnag, rydym yn derbyn yr egwyddorion o sicrhau bod mecanweithiau cyllido 

yn gyson, yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau mesuradwy ac yn gymesur o ran 

gofynion adrodd. Mae ein Cynllun Trydydd Sector yn annog swyddogion i ymgysylltu 

â sefydliadau yn ystod camau cynnar datblygu polisi, yn ogystal â mecanweithiau 

cyllido, i sicrhau bod rhaglenni Llywodraeth Cymru yn hygyrch ac yn syml. Gallwn 

gadarnhau y byddwn yn ystyried yr egwyddorion hyn fel rhan o ryddhau cyllid newydd 

a gynlluniwyd o gyllidebau iechyd meddwl. Yn ogystal, gan ganolbwyntio ar werthuso 

canlyniadau, rydym wrthi’n cwblhau Fframwaith Canlyniadau Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol integredig a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddangos sut y bydd nifer o 

ymyriadau a chynlluniau, gan gynnwys cynlluniau cymorth trydydd sector, yn cael 

effaith ar draws systemau, gan gynnwys ar iechyd meddwl yn benodol.  

 

Argymhelliad 4 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn pwyntiau bwled un a dau a byddwn yn darparu’r manylion hyn pan 

fyddant ar gael. Derbynnir y trydydd pwynt bwled mewn egwyddor.  

Mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd meddwl amenedigol arfaethedig yn Lloegr 

i gefnogi teuluoedd yn y gogledd a’r canolbarth, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru 

nodi’r canlynol:  

 amserlen ar gyfer pryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd yr uned 

yn Lloegr yn dechrau derbyn atgyfeiriadau ar gyfer teuluoedd; 

 eglurhad ynghylch pa ddarpariaeth fydd ar gael i deuluoedd o Gymru, gan 

gynnwys capasiti, staffio a darpariaeth Gymraeg; 

 i ba raddau y bydd gweithio gyda GIG Lloegr yn effeithio ar y ddarpariaeth i 

gleifion; atebolrwydd am ddarparu gwasanaethau; ac i ba raddau y bydd 

cymorth i deuluoedd o Gymru yn cael ei ddarparu mewn fframwaith 

deddfwriaeth sy’n benodol i Gymru (e.e. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015) ac amcanion polisi ehangach Llywodraeth Cymru. 
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Rydym yn gweithio i lynu wrth egwyddorion polisi a deddfwriaeth Cymru mewn 

perthynas â darpariaeth unedau mamau a babanod ar gyfer cleifion yng ngogledd 

Cymru a ddarperir gan GIG Lloegr.  Gallaf hefyd gadarnhau bod llawer o ymgysylltu’n 

parhau rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Pwyllgor Gwasanaethau 

Iechyd Arbenigol Cymru a GIG Lloegr ynghylch datblygu’r uned newydd hon. 

 

Argymhelliad 5 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod pob ysgol yn cynnig 

amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol o safon uchel i 

ddisgyblion.  Dyma pam y cytunodd y Gweinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ddatblygu 

cynnig Bywiog Bob Dydd newydd ar gyfer ysgolion ym mis Mawrth 2021, fel rhan o’r 

dull gweithredu strategol i fynd i’r afael ag atal gordewdra ar raddfa eang ac yn gyflym 

drwy’r strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach. 

 

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Pwysau Iach: Cymru Iach, yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r llywodraeth alluogi ein plant a’n pobl ifanc i gael mynediad i leoliadau 

addysg lle mae iechyd corfforol a meddyliol yn parhau i fod yn flaenoriaeth drwy 

hybu iechyd a lles ar bob cyfle. Dyma pam mae ein Cynllun Cyflawni Pwysau Iach 

Cymru Iach ar gyfer 2022 i 2024 yn ein hymrwymo i: 

 Cefnogi’r rôl fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru, gan gynnwys:  

- Rhoi rhaglen ddiwygiedig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar waith drwy 

gyfrwng y Cynllun Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru, sy’n cyd-fynd â’r 

Fel rhan o’i ffrwd waith grŵp gweithgareddau dyddiol a gweithgareddau gwerthuso 

neu fonitro perthnasol y mae’n eu cynnal, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried 

sut y gall sicrhau bod pob ysgol yn cynnig ystod o gyfleoedd chwaraeon ac ymarfer 

corff o ansawdd uchel i’w disgyblion fel rhan o’i strategaethau ehangach i atal 

gordewdra ymhlith plant. 
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cwricwlwm newydd ac sy’n cryfhau’r ffocws ar bwysau iach, gan gwmpasu’r 

diwrnod ysgol cyfan. 

 Canolbwyntio ar fanteision iechyd gweithgarwch corfforol rheolaidd yn ystod y 

diwrnod ysgol, gan gynnwys: 

- Datblygu a gweithredu Cynnig Bywiog Bob Dydd i ysgolion, sy’n cwmpasu’r 

diwrnod ysgol cyfan ac yn mynd law yn llaw â gwaith ar ailffurfio’r diwrnod 

ysgol. 

- Gweithio gyda Chwaraeon Cymru i sicrhau bod pob plentyn yn gallu manteisio 

ar gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol y tu hwnt i’r diwrnod 

ysgol, gan wneud y defnydd gorau posibl o gyfleusterau ysgolion er budd eu 

cymunedau lleol. 

 

Bydd y cynnig yn mabwysiadu dull gweithredu penodol i oedran ar gyfer yr ysgol gyfan, 

a fydd yn seiliedig ar newid ymddygiad ac amrywiaeth o ddulliau y gellir eu haddasu, 

i gyd-fynd â’r cwricwlwm newydd.  Bydd yn ymateb i dystiolaeth, yn cynnig 

hyblygrwydd ac yn cynnwys gwerthuso i asesu canlyniadau iechyd o’r cychwyn. 

 

Yn 2021-22, mae pecyn Gaeaf Llawn Lles gwerth £6.4m wedi cael ei rannu ar draws 

pob ysgol yng Nghymru i ddarparu rhagor o sesiynau o gwmpas y diwrnod ysgol i 

hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol drwy gynyddu mynediad at 

weithgareddau creadigol, chwaraeon, chwarae a diwylliannol yn Gymraeg ac yn 

Saesneg.  

 

Mae ymchwil yn dangos bod rhaglenni sy’n darparu sesiynau ychwanegol sy’n 

cyfoethogi ac yn ysgogi dysgwyr ac yn cefnogi dysgwyr i ailafael mewn dysgu, yn gallu 

cael mwy o effaith ar gyrhaeddiad na’r rhai sy’n canolbwyntio’n academaidd yn unig. 

Ar hyn o bryd, rydym hefyd yn datblygu’r sylfaen dystiolaeth ac yn casglu barn, 

safbwyntiau a phrofiadau ar strwythur y diwrnod a’r flwyddyn ysgol er mwyn gweld sut 

y gallem fanteisio mwy ar gyfleoedd i Gefnogi Dysgwyr yng Nghymru. 
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Argymhelliad 6 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio drwy gynlluniau, gan gynnwys cyllido ac amserlennu, 

i fwrw ymlaen â’r ymrwymiadau yn ein Rhaglen Lywodraethu y gallwn eu darparu yn 

y dyfodol. 

 

Bydd ein Bwrdd Goruchwylio a sefydlwyd yn ddiweddar, sydd â chynrychiolwyr o blith 

randdeiliaid allweddol, yn cynnwys Comisiynydd Plant Cymru, yn chwarae rhan 

strategol arweiniol yn y gwaith o ddatblygu sut rydym yn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn 

ac yn ei roi ar waith.  Bydd y Bwrdd hefyd yn ystyried effeithiau a chanlyniadau ein 

cynlluniau i sicrhau ein bod, gyda’n partneriaid, yn gallu cyflawni ein gweledigaeth ar 

gyfer gwasanaethau Plant yng Nghymru.  

 

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ymrwymo i fwrw ymlaen 

â’r gwaith hwn ar y cyd â’n partneriaid, gan gynnwys pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, 

a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd i’r Senedd ac i’r Pwyllgor am y 

cynnydd. 

 

Argymhelliad 7 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru nodi amserlen glir a manwl ar gyfer ei chynlluniau 

i ddiwygio gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal fel y nodir yn y Rhaglen 

Lywodraethu a’r ymateb i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru. Mae’n 

rhaid i'r amserlen gynnwys cerrig milltir gweithredu allweddol a gofynion cyllid 

cysylltiedig. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod digon o gyllid wedi’i neilltuo i ddatrys 

problemau capasiti yn y gweithlu gofal plant i’w alluogi i ehangu gofal plant yn 

llwyddiannus fel y nodir yn y Rhaglen Lywodraethu. 
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Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Fe wnaethom gyhoeddi ein cynllun 10 mlynedd i gefnogi’r gweithlu gofal plant, gwaith 

chwarae a blynyddoedd cynnar yn 2017, gan nodi ein blaenoriaethau i gefnogi’r 

sector.  Roedd hyn yn cynnwys camau gweithredu i gefnogi recriwtio a chadw staff, 

yn ogystal â chefnogi hyfforddiant a datblygiad.  Rydym wedi ymrwymo o hyd i 

gyflawni yn erbyn y camau gweithredu yn y cynllun hwnnw, ac i fwrw ymlaen â 

gweithgarwch ychwanegol yn ôl yr angen i gyflawni’r cynlluniau ar gyfer ehangu’r 

ddarpariaeth gofal plant a ariennir sydd wedi’i nodi yn y Rhaglen Lywodraethu.  

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnal 

ymgyrch recriwtio a chadw genedlaethol: Gofalwn Cymru.  Oherwydd y pandemig, 

mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn bwrw ymlaen ag ymgyrch sy’n “fyw” bob amser 

sy’n caniatáu iddynt ymateb i unrhyw faterion yn ymwneud â denu, recriwtio a chadw 

staff.  Yn ogystal, mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cefnogi lleoliadau gofal plant a 

chwarae sy’n ceisio recriwtio ac mae ganddo borth pwrpasol i hysbysebu swyddi gwag 

ym maes gofal plant a chwarae.  

   

Ochr yn ochr â hyn, ac i sicrhau bod digon o ymarferwyr wedi cymhwyso i’r lefel 

briodol, mae cynllun Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Llywodraeth Cymru yn cefnogi 

ymarferwyr yn y sector gofal plant a chwarae i uwchsgilio.  Cynllun a ariennir gan 

Ewrop yw Cynnydd ar gyfer Llwyddiant a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2023. Mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu cynllun olynol, gyda chyllid wedi’i glustnodi o 

fewn dyraniadau’r gyllideb o 2023 ymlaen.  Bydd olynydd Cynnydd ar gyfer Llwyddiant 

yn parhau i gefnogi recriwtio a hyfforddi yn y sector gofal plant a chwarae. 

 

Yn ogystal â’r cymorth ar gyfer recriwtio i’r sector a chyfleoedd hyfforddi, mae 

Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth cynaliadwyedd i leoliadau fel y rhyddhad 

ardrethi busnes 100% ar gyfer lleoliadau gofal plant cofrestredig i sicrhau eu bod yn 

gallu manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd twf fel yr estyniad i blant dwy oed.  Er mwyn 

datblygu darpariaeth newydd, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi £20m o 

gyllid cyfalaf yn 2022-23 i gefnogi’r gwaith o ddatblygu capasiti yn y sector gofal plant 

a chwarae.   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://wecare.wales/&data=04|01|Lucie.Griffiths@gov.wales|9fedff2e2a60484c3dcb08d9efd8912a|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637804535682392257|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=V2iOCRoUAN3sszI/0Qq1DssvG7qEAXr/cCtE6vJpnqo=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://wecare.wales/&data=04|01|Lucie.Griffiths@gov.wales|9fedff2e2a60484c3dcb08d9efd8912a|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637804535682392257|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=V2iOCRoUAN3sszI/0Qq1DssvG7qEAXr/cCtE6vJpnqo=&reserved=0
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Er bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i anelu at bob lleoliad gofal plant a chwarae, 

mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid penodol i ddatblygu capasiti o fewn 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rydym wedi darparu £3m i’r Mudiad Meithrin i arwain 

y gwaith o ehangu’r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg ledled Cymru yn 

ogystal â chynllunio’r gweithlu sydd ei angen i’w chefnogi.  Cyhoeddwyd £0.190 miliwn 

ychwanegol yn ddiweddar i gefnogi ailagor grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg yn 

ogystal â chefnogi ac ehangu’r rhaglen Cam wrth Gam, sy’n darparu cyrsiau gofal 

plant ar gyfer disgyblion blwyddyn 10-13 mewn ysgolion uwchradd. Mae’r cyllid hwn 

yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar 

cyfrwng Cymraeg, drwy gyfrannu at ddatblygu staff cymwys ar gyfer gofal plant 

cyfrwng Cymraeg. 

 

Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod sefydliadau eraill ar draws y sectorau cyhoeddus 

a phreifat a’r trydydd sector hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi’r 

sector gofal plant a chwarae, a’r gweithlu.  Mae’r rhain yn cynnwys awdurdodau lleol, 

cyrff ymbarél a chyflogwyr unigol, pob un ohonynt yn cynnig rhaglenni hyfforddi a 

chefnogi ac yn buddsoddi yn y sector a’r gweithlu’n lleol.  

 

Argymhelliad 8  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Sefydlwyd y rhaglen Adfywio a Diwygio i oruchwylio’r cyllid a’r cymorth i 

ysgolion/colegau a dysgwyr i hyrwyddo lles a chynnydd, er mwyn mynd i’r afael â 

heriau pandemig COVID-19 i ddysgwyr.  Datblygwyd y rhaglen ar y cyd â phartneriaid, 

ac mae’n ceisio darparu cyllid i bartneriaid sy’n hyblyg ac sy’n galluogi cefnogaeth 

bwrpasol i blant a phobl ifanc.  Mae’r rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau yn 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor hwn bob 

chwe mis am adferiad wedi’r pandemig mewn perthynas â phlant a phobl ifanc, 

gan gynnwys data sydd ar gael am wasanaethau iechyd adferiad wedi’r pandemig 

ac effaith adferiad wedi’r pandemig ar ddarpariaeth addysgol (cynnydd addysgol, 

cyrhaeddiad, anghydraddoldebau, ac ati). 

 



10 
 

ymrwymiad parhaus yn y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer y tymor hwn.  Y prif feysydd 

ffocws – dysgwyr blynyddoedd cynnar, dysgwyr ôl-16, a dysgwyr agored i niwed a 

than anfantais – yw ein blaenoriaeth o hyd ac mae ymchwil newydd a pharhaus yn 

cefnogi’r ffocws hwn a’r pwyslais ar les fel llwyfan i alluogi dysgu.  Mae’r rhaglen 

Adfywio a Diwygio yn gyson ac yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru a fydd yn cael ei 

gyflwyno o 2022 ymlaen.  Rydym yn rhagweld y byddwn yn adrodd yn flynyddol ar sut 

mae’r Cwricwlwm i Gymru yn hyrwyddo ac yn galluogi cynnydd a chyrhaeddiad 

dysgwyr a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y materion 

penodol sy’n ymwneud â'r adferiad ar ôl COVID a chynnydd addysgol yn y cyfnod 

interim o chwe mis.   

 

Bydd y Prosiect ôl-16 a Phontio yn parhau i weithio ar y cyd â darparwyr dysgu i 

sicrhau bod dysgwyr yn parhau i gael y cymorth sydd ei angen arnynt wrth iddynt 

symud ymlaen ar y llwybrau yn y dyfodol drwy addysg, hyfforddiant neu i gyflogaeth. 

Bydd y tîm yn gwerthuso’r cyllid hyd yma a’r cyllid a fydd ar gael drwy’r prosiect yn y 

dyfodol. Rydym yn derbyn yr argymhelliad y dylem adrodd i’r Pwyllgor ar y cynnydd.    

 

Byddwn yn gallu darparu cynnydd chwe misol o ran amseroedd aros gofal wedi’i 

gynllunio ar gyfer plant 0-16 a 17-18 oed yn erbyn y targedau adfer cenedlaethol sydd 

i ddod ym mis Ebrill 2022. Rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd sicrhau drwy eu 

cynlluniau lleol fod amseroedd aros plant yn dilyn y targedau adfer cenedlaethol. 

 

Argymhelliad 9  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae’r Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru wedi bod yn werthfawr o ran 

darparu dadansoddiad manwl ac argymhellion ynghylch sut y gellir addasu’r system 

ariannu ysgolion i gefnogi nodau polisi ac uchelgeisiau er mwyn gwella’r system 

ysgolion yng Nghymru. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei hymateb i adolygiad Sibieta o gyllid 

ysgolion a nodi sut y bydd yn bwrw ymlaen â’r argymhellion. 
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Mae’r adolygiad yn tynnu sylw at gymhlethdodau’r system, ond hefyd sut mae’r 

cymhlethdodau hyn yn adlewyrchu gallu awdurdodau lleol i dargedu cyllid lle mae yna 

anghenion uwch a lle gall cyllid ychwanegol gael yr effaith orau.  

 

Cyn bo hir, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei hymateb 

i’r adolygiad a sut mae’n bwrw ymlaen â’r argymhellion.  

 

Argymhelliad 10  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae darparu’r setliad gorau posibl i lywodraeth leol, sy’n darparu’r rhan fwyaf o gyllid 

craidd awdurdodau lleol ar gyfer addysg, wedi bod yn ganolog i’n paratoadau ar y 

gyllideb. Mae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg yn parhau i gynnal trafodaethau 

gyda’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol i sicrhau bod setliad y gyllideb ar 

gyfer addysg yn ddigonol i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein blaenoriaethau. 

 

Mae ein blaenoriaethau yn glir ac yn cael eu rhannu ar draws y Llywodraeth: codi 

safonau i bawb, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau system addysg sy’n destun 

balchder yn genedlaethol ac y mae gan y cyhoedd ffydd ynddi. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn trafod ac yn cytuno ar lefel gyffredinol y cyllid i lywodraeth 

leol drwy’r setliad llywodraeth leol a grantiau penodol. Fel rhan o’r trafodaethau hyn, 

mae’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cwrdd â’r Gweinidog dros Addysg 

a’r Gymraeg a’r holl Weinidogion eraill i drafod blaenoriaethau.  

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro sut y mae Gweinidog y Gymraeg ac 

Addysg yn gweithio ochr yn ochr â’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ac 

awdurdodau lleol i sicrhau bod ysgolion yn cael cyllid digonol i gyflawni 

ymrwymiadau polisi Llywodraeth Cymru. 
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Mae’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cwrdd yn rheolaidd â 

chynrychiolwyr etholedig Llywodraeth leol drwy Is-grŵp Cyllid Cyngor Partneriaeth 

Cymru.  Bu’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg hefyd yn yr Is-grŵp Cyllid yn 

benodol i drafod ac ymgysylltu â llywodraeth leol ar gyllid ysgolion fel rhan o’n 

trafodaethau blynyddol ar y gyllideb. Ystyriwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy 

grantiau heb eu neilltuo a grantiau penodol, fel y gellir dangos y pwysau ar 

awdurdodau lleol ar draws ystod o wasanaethau gan gynnwys ysgolion. Cyhoeddir 

cofnodion y grŵp hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.  

 

Mae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg yn cynnal trafodaethau rheolaidd gydag 

awdurdodau lleol a rhanddeiliaid addysg eraill. Mae’r Gweinidog yn pwysleisio 

pwysigrwydd sicrhau bod cyllid yn cyrraedd ysgolion rheng flaen, a bydd yn parhau i 

wneud hynny. 

 

Gan mai setliad heb ei neilltuo yw'r setliad i lywodraeth leol, mater i’r awdurdodau yw 

sut maen nhw’n gwario’r cyllid hwn, er mwyn diwallu 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. 

 

Er mai awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am bennu cyllidebau ysgolion a bod hyn yn cyfrif 

am y rhan fwyaf o’r cyllid a gaiff ysgolion, rydym yn parhau i ddarparu cyllid grant 

ychwanegol sylweddol y tu hwnt i’r cyllid craidd ar gyfer pob ysgol drwy’r awdurdodau 

lleol. Mae ein buddsoddiad cyffredinol mewn grantiau penodol i awdurdodau lleol ar 

draws ein cyllideb Addysg a’r Gymraeg i gefnogi canlyniadau gwell i ddysgwyr yng 

Nghymru yn dod i gyfanswm o dros £500m o refeniw o 2022-23. Mae hyn yn cynnwys 

cyllid drwy Grant Addysg yr Awdurdodau Lleol, Grant Gwella Ysgolion y Consortia 

Rhanbarthol, Grant Datblygu Disgyblion, darpariaeth chweched dosbarth, a Grant 

Cymorth Ieuenctid. 
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Argymhelliad 11  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae gan Lywodraeth Cymru fecanweithiau ar waith ar gyfer monitro rheolaidd yn ystod 

y flwyddyn.   Mae hyn yn cynnwys: 

 cyfarfodydd Herio ac Adolygu bob tymor lle mae consortia’n adrodd i Lywodraeth 

Cymru ac yn cael eu dal yn atebol am reoli’r Grant Datblygu Disgyblion a 

chyflawni canlyniadau; a 

 chyfarfodydd bob hanner tymor rhwng swyddogion a chynghorwyr strategol 

Grant Datblygu Disgyblion y consortia, sy’n canolbwyntio ar weithredu gan 

gynnwys ymyriadau wedi’u targedu, monitro effaith a mentora cymheiriaid.   

 

Mae penodi cynghorwyr strategol y Grant Datblygu Disgyblion wedi cryfhau rôl y 

consortia.    Mae eu ffocws ar anghenion dysgwyr difreintiedig yn cryfhau’r gefnogaeth 

a ddarperir i ysgolion.  Ein nod yw sicrhau bod y cynghorwyr yn gallu cael gafael ar yr 

adnoddau angenrheidiol, gan gynnwys yr arferion gorau, ymchwil a data i godi 

cyrhaeddiad addysgol ein dysgwyr mwyaf agored i niwed.  Yn bwysig, bydd hefyd yn 

ofynnol iddynt gryfhau’r cydweithredu ledled Cymru er mwyn sicrhau bod arferion da 

yn cael eu rhannu a’u datblygu.  

 

Mae tystiolaeth gan Arweinwyr y Grant Datblygu Disgyblion yn dangos sut mae’r ffordd 

mae ysgolion yn gwario’r Grant wedi esblygu o’r dechrau, i ymyriadau ysgol gyfan sy’n 

seiliedig ar dystiolaeth. Felly, er bod y grant wedi’i anelu at ddarparu ymyriadau wedi’u 

targedu ar gyfer plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn 

gofal, gellir defnyddio’r grant hefyd ar gyfer strategaethau ysgol gyfan a all fod o fudd 

i bob dysgwr.  Bydd y strategaethau hyn o fudd anghymesur i ddysgwyr sy’n gymwys 

i gael prydau ysgol am ddim a dysgwyr sy’n derbyn gofal, ond byddant hefyd o fudd i 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y Grant Datblygu Disgyblion yn 

parhau i gael ei ddefnyddio i ddatblygu a darparu ymyriadau wedi’u targedu sydd 

o fudd i blant o deuluoedd incwm isel a phlant sydd wedi’u mabwysiadu a phlant â 

phrofiad o fod mewn gofal. 
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ddysgwyr eraill sy’n byw mewn tlodi, ond nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am 

ddim, ynghyd â’r boblogaeth ysgol ehangach. 

 

Mae’r gwaith o ddatblygu strategaeth tegwch ar y gweill, gyda’r nod o leihau yn 

gynyddol anghydraddoldebau mewn canlyniadau addysgol sy’n deillio o anfantais 

economaidd-gymdeithasol. Fel rhan o hyn, byddwn yn ystyried sut y gellir defnyddio 

cyllid drwy’r Grant Datblygu Disgyblion yn fwyaf effeithiol i gefnogi’r nod hwn. Bydd yr 

adolygiad hwn yn ystyried y gofynion presennol, er mwyn i ranbarthau/awdurdodau 

lleol ddangos tystiolaeth o sut maent yn cefnogi ysgolion i fabwysiadu gwybodaeth 

sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn gweithio i leihau effaith tlodi ar ganlyniadau 

addysgol, fel:  

 uwchsgilio staff fel eu bod yn defnyddio dulliau addysgeg y gwyddys eu bod yn 

fwyaf effeithiol i ddysgwyr o gefndiroedd dan anfantais, gan gynnwys mewn cyd-

destun dysgu cyfunol; 

 defnyddio systemau diagnostig ac olrhain effeithiol i deilwra cymorth; a 

 defnyddio ymchwil a thystiolaeth i wneud penderfyniadau gwybodus gan 

gynnwys defnyddio Pecyn Adnoddau Addysgu a Dysgu’r Sefydliad Gwaddol 

Addysgol sy’n darparu dadansoddiad o ymyriadau a dulliau gweithredu cyfredol 

mewn ffordd hygyrch i ymarferwyr ar sail cost ac effaith. 

 

Rydym yn parhau i gefnogi plant sy’n derbyn gofal a phlant a oedd yn derbyn gofal yn 

flaenorol, gan gynnwys y rhai a gafodd eu mabwysiadu o ofal, yn flynyddol drwy’r 

Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol yn gweinyddu’r grant hwn ar y cyd ag awdurdodau lleol ac ysgolion.  

 

Yn ogystal â chyllid uniongyrchol i gefnogi plant sydd â phrofiad o ofal, mae’r cyllid yn 

cynnwys darpariaeth ar gyfer Cydlynwyr Arweiniol Rhanbarthol i blant sy’n derbyn 

gofal. Mae’r Cydlynwyr yn cydweithio’n agos â’i gilydd a chyda Llywodraeth Cymru i 

sicrhau y manteisir i’r eithaf ar effaith a gwerth am arian y Grant Datblygu Disgyblion i 

blant sy’n derbyn gofal. 

 

Mae’r cyllid Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal wedi’i seilio ar 

£1,150 ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal; fodd bynnag, nid yw’r cyllid wedi’i 
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glustnodi ar gyfer pob plentyn. Mae’r dull hwn yn galluogi Consortia, drwy weithio gyda 

phartneriaid, i bennu’r ymyriadau strategol mwyaf effeithiol i gefnogi pobl ifanc sydd â 

phrofiad o ofal, ni waeth beth yw’r newidiadau o ran gofal neu leoliadau mewn 

ysgolion.  

 

Er mwyn sicrhau bod y grant mor effeithiol â phosibl, meithrin gallu a hwyluso 

cynaliadwyedd, mae ffocws cryf yn parhau ar weithio mewn clystyrau. Mae’r dull hwn 

yn golygu bod modd rhannu adnoddau ac arferion yn fwy strategol a gall hefyd arwain 

at arbedion maint er mwyn caniatáu i’r grant fynd ymhellach fyth i gefnogi’r dysgwyr 

hyn. 

 

Argymhelliad 12  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae’r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i lawer 

o deuluoedd dan anfantais ledled Cymru, gan ddileu’r pryder ynghylch prynu gwisg 

ysgol ac offer a chaniatáu i blant fynd i’r ysgol a chymryd rhan mewn gweithgareddau 

ar yr un lefel â’u cyfoedion. Bydd yr holl ddysgwyr hynny sy’n gymwys ar hyn o bryd i 

gael y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad yn parhau i fod yn gymwys, fel petaent 

yn dal i wneud cais am brydau ysgol am ddim, a byddwn yn sicrhau bod hyn yn cael 

ei gyfleu’n glir i deuluoedd.  

 

Yn 2021-22 gwnaethom sicrhau cyllid ychwanegol gan Gronfa Wrth Gefn COVID-19 i 

helpu teuluoedd gyda chost y diwrnod ysgol. Mae’r cyllid hwn wedi caniatáu i ni 

ariannu disgyblion cymwys ym mhob blwyddyn ysgol mewn ysgolion cynradd ac 

uwchradd, gan gynyddu’r cyllid ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion-Mynediad i bron 

i £13m.  

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro manylion am ehangu’r cynllun Grant 

Datblygu Disgyblion - Mynediad, gan gynnwys newidiadau i feini prawf 

cymhwysedd (gan gynnwys grwpiau blwyddyn), faint o gyllid fydd ar gael i 

ddisgyblion cymwys, pryd y bydd y newidiadau’n dod i rym a’r effaith cost debygol. 
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Mae’r grant ar gael yn awr i ddysgwyr sy’n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim neu 

sy’n Derbyn Gofal ym mhob blwyddyn ysgol orfodol (Derbynfa – Blwyddyn 11). Fe’i 

telir drwy’r awdurdodau lleol ar gyfradd o £200 i ddysgwyr sy’n dechrau yn yr ysgol 

uwchradd (blwyddyn 7) a £125 am bob blwyddyn arall. Rydym yn parhau i gefnogi pob 

grŵp blwyddyn i mewn i 2022-23, ond rydym yn mynd ymhellach drwy ddarparu taliad 

ychwanegol untro o £100 i bob dysgwr cymwys i gydnabod y pwysau eithafol sy’n 

wynebu llawer o deuluoedd, ynghyd â’r argyfwng costau byw. Cafodd y cyllid 

ychwanegol ei ddyrannu yng Nghyllideb Derfynol 2022-23 a gyhoeddwyd ar 1 Mawrth, 

gan ein galluogi i gefnogi mwy o deuluoedd y mae’r pandemig wedi effeithio arnynt. 

 

Argymhelliad 13 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

 

Cyn gynted ag y gall wneud hynny, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro’r 

canlynol mewn perthynas ag ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i ehangu 

cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd:  

 A fydd newidiadau i'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Grant Datblygu 

Disgyblion neu’r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad 

 Pa newidiadau y bydd angen i ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth 

Cymru eu gwneud i’w prosesau gweinyddol i sicrhau bod ysgolion yn cael 

cyllid y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer yr holl blant cymwys ar y gofrestr, 

a sut y caiff ysgolion eu helpu i wneud y newidiadau hynny yn ystod y cyfnod 

pontio 

 Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau y bydd pob teulu sy’n gymwys i 

gael y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad yn parhau i allu hawlio’r cyllid 

hwnnw 

 Manylion am y dangosyddion y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu 

defnyddio yn lle cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim at ddibenion 

adrodd ar ddata, olrhain canlyniadau disgyblion a sail ei pholisïau sy’n ceisio 

cefnogi addysg plant o gefndiroedd difreintiedig. 
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Ymateb: Derbyn  

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau’n cael eu cynnig i’r meini prawf cymhwysedd ar 

gyfer y Grant Datblygu Disgyblion neu’r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad, ond fel 

yr amlinellir uchod, mae’r grant wedi cael ei ymestyn i grwpiau blwyddyn eraill. Mae 

disgyblion cymwys ym mhob blwyddyn ysgol orfodol mewn ysgolion cynradd ac 

uwchradd bellach yn gallu elwa o’r grant.  

 

Bydd newidiadau i’r ffordd y caiff y grantiau hyn eu gweinyddu yn y dyfodol yn cael eu 

hystyried yn ofalus wrth i ni gyflwyno ymrwymiad y Cytundeb Cydweithredu i ymestyn 

y cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd. Wrth wneud 

hynny, a phan fydd angen gwneud newidiadau, bydd teuluoedd, ysgolion ac 

awdurdodau lleol yn cael eu cefnogi i roi unrhyw newidiadau ar waith a pharhau i 

fanteisio ar eu hawliau.  

 

Gwyddom fod bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cyfrannu wedyn at nifer 

o hawliau ac at ddarparu cymorth ar lefel genedlaethol a lleol. Mae nifer o gamau’n 

cael eu cymryd fel y bydd cyn lleied â phosibl o darfu ar y rhain o ganlyniad i unrhyw 

newidiadau posibl i’r ffordd y mae cymhwysedd am brydau ysgol am ddim yn cael ei 

gofnodi. 

 

Ar lefel genedlaethol, gyda rhaglenni fel y Grant Datblygu Disgyblion er enghraifft, er 

bod cyllid yn cael ei ddyrannu ar sail nifer y dysgwyr sy’n gymwys, mae’r ymyriad ar 

lefel cohort (ac nid yw’n gysylltiedig â darparu hawl unigol). Ar ben hynny, mae 

dyraniad pob blwyddyn yn seiliedig ar ffigurau’r flwyddyn flaenorol, felly rydym yn 

rhagweld y gall dyraniadau cyllid barhau i gael eu llywio gan ffigurau dysgwyr sy’n 

gymwys am brydau ysgol am ddim (fel y’u diffinnir a’u cofnodi ar hyn o bryd) hyd at ac 

yn cynnwys 2023-24. Bydd hyn yn rhoi cyfnod o sefydlogrwydd lle byddwn yn gweithio 

drwy opsiynau ar gyfer naill ai datblygu dangosyddion newydd sy’n gysylltiedig ag 

anfantais neu barhau i ddefnyddio’r mecanweithiau gwirio cymhwysedd presennol 

mewn ffordd wahanol.  

 

Fodd bynnag, o ran y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad, nid yw’r sefyllfa mor syml. 

Mae’r dyraniadau cyllid yn gweithio yn yr un ffordd â’r Grant Datblygu Disgyblion er 

mwyn gallu cyfrifo dyraniadau cyllid hyd at ac yn cynnwys 2023-24 yn yr un modd â’r 
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Grant Datblygu Disgyblion. Fodd bynnag, mae'r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad 

yn cynrychioli hawl unigol, felly mae angen i ysgolion gael mecanwaith i ganfod y rheini 

sy'n gallu hawlio. Mae’r sefyllfa hon yn debyg i hawliau eraill a gyflwynir yn lleol sydd 

hefyd yn defnyddio’r dynodydd dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim i roi 

hawl. 

 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wrthi’n archwilio ffyrdd o ymdrin â’r sefyllfa hon 

mewn partneriaeth â rhanddeiliaid lleol. Fel y nodwyd, gallai hyn gynnwys datblygu 

dangosyddion newydd i ddisodli’r drefn dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am 

ddim ar lefel gynradd neu barhau i ddefnyddio’r system gwirio cymhwysedd honno.  

 

Bydd yr holl ddysgwyr hynny sy’n gymwys ar hyn i gael y Grant Datblygu Disgyblion - 

Mynediad yn parhau i fod yn gymwys, fel petaent yn dal i wneud cais am brydau ysgol 

am ddim, a byddwn yn sicrhau bod hyn yn cael ei gyfleu’n glir i deuluoedd. Byddwn 

yn sicrhau bod y materion hyn yn cael eu datrys a chytunir ar ateb interim cyn y 

cyflwyno ym mis Medi, er mwyn i ni allu bod yn glir gyda rhanddeiliaid a theuluoedd 

ynghylch pa gymorth y mae ganddynt hawl iddo.  

 

Ar lefel leol, rydym wedi darparu £1.48m i awdurdodau lleol yn 2021-22 i ddechrau’r 

broses o gynllunio ar gyfer cyflwyno’r ymrwymiad. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y 

gallai fod angen newid hawliau neu drefniadau lleol er mwyn adlewyrchu newidiadau 

posibl i’r dangosydd dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim.  

 

Argymhelliad 14  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gadarnhau cost ddisgwyliedig y cynllun Prydau 

Ysgol am Ddim estynedig, beth yw ei amcanion polisi, a’r rhesymeg polisi ar gyfer 

blaenoriaethu’r cyllid hwn dros fentrau eraill sy’n targedu plant o deuluoedd incwm 

isel neu blant â phrofiad o fod mewn gofal. 
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Ymateb: Derbyn  

Mae cyllid refeniw o hyd at £200m dros dair blynedd wedi cael ei neilltuo o fewn 

cyllideb MEG Addysg a’r Iaith Gymraeg er mwyn i awdurdodau lleol reoli’r gwaith o 

gyflwyno’r ymrwymiad prydau ysgol am ddim i bawb mewn ysgolion cynradd. Mae hyn 

yn cynnwys £40m yn 2022-23, £70m yn 2023-24 a £90m yn 2024-25 er mwyn rhoi’r 

cynllun ar waith fesul cam. Ar ben hynny, mae cymorth ariannol o £1.482m eisoes 

wedi cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru yn 2021-22 er mwyn i awdurdodau lleol 

ddechrau ymgysylltu â phartneriaid, archwilio eu gweithlu a’u seilwaith, a chanfod 

unrhyw oblygiadau ymarferol eraill sy’n gysylltiedig â newidiadau o ran cymhwysedd i 

gael prydau ysgol am ddim. Mae dadansoddiad manwl pellach o’r costau sy’n 

gysylltiedig â’r ymrwymiad prydau ysgol am ddim i bawb mewn ysgolion cynradd yn 

cael ei gynnal mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac mae’n cael ei lywio gan yr 

arolwg manwl a’r gwaith archwilio sy’n cael ei wneud ar lefel leol. Bydd hyn yn cynnwys 

rhoi ystyriaeth bellach i unrhyw ofynion cyllido cyfalaf cysylltiedig.  

 

Mae ein nodau’n seiliedig ar ein dealltwriaeth bod plant iau yn fwy tebygol o fod yn 

byw mewn tlodi incwm cymharol ac felly mae ein hymrwymiad yn ymyriad 

trawsnewidiol o ran mynd i’r afael â thlodi a newyn plant. Fodd bynnag, mae tystiolaeth 

hefyd yn cyfeirio at fanteision ehangach prydau ysgol am ddim, gan gynnwys codi 

proffil bwyta’n iach, cynyddu’r amrywiaeth o fwyd y mae disgyblion yn ei fwyta a gwella 

eu sgiliau cymdeithasol adeg prydau bwyd yn ogystal â gwella ymddygiad a 

chyrhaeddiad.  

 

Yn ehangach, ac fel y nodir yn ein Rhaglen Lywodraethu a’r Cytundeb Cydweithredu, 

wrth gyflawni’r ymrwymiad hwn rydym yn cydnabod yn benodol bwysigrwydd 

cynyddu’r cyflenwad o fwyd o Gymru ar blât yr ysgol er mwyn cwtogi cadwyni cyflenwi 

a lleihau allyriadau carbon, cefnogi cynhyrchwyr a dosbarthwyr bwyd lleol a chryfhau’r 

Economi Sylfaenol – gan adeiladu ar y gwaith sydd eisoes ar y gweill yn y cyswllt hwn.  

 

Cafodd y penderfyniad i gyflwyno prydau ysgol cynradd am ddim i bawb ei ystyried yn 

ofalus a’i lywio gan ein dealltwriaeth o’r pwysau a wynebir gan blant a theuluoedd yn 

yr ystod oedran hon, yn ogystal â’r manteision tymor hwy y gellid eu sicrhau drwy 

ymyrraeth gynnar. Wrth weithredu fel hyn, bydd 196,000 yn rhagor o blant iau yn 

gymwys i fanteisio ar y cynnig o Brydau Ysgol am Ddim yng Nghymru.  
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Fodd bynnag, datblygwyd yr ymrwymiad hwn hefyd yng nghyd-destun ein hymdrech 

genedlaethol ehangach i sicrhau tegwch i bawb a dileu anghydraddoldeb ar bob lefel 

o gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol sylweddol, gan 

gynnwys drwy’r portffolio Addysg, gyda’r nod o fynd i’r afael ag amddifadedd a’r effaith 

y mae’n ei chael ar gyfleoedd bywyd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Felly, 

nid yw cyflawni’r ymrwymiad yn y Cytundeb Cydweithredu yn dod ar draul darparu 

cymorth dwys a phenodol arall i’r rheini y mae eu statws economaidd-gymdeithasol 

mewn bywyd yn effeithio ar eu cyfleoedd. Er enghraifft, mae’r cyllid ar gyfer y Grant 

Datblygu Disgyblion wedi cynyddu o un flwyddyn i’r llall, yn enwedig y flwyddyn 

ariannol hon oherwydd y pandemig a nifer cynyddol y dysgwyr sy’n gymwys i gael 

Prydau Ysgol am Ddim. 

 

Wrth gwrs, byddwn yn parhau i ystyried ein dulliau gweithredu ac yn pwyso a mesur 

tystiolaeth newydd sy’n dod i’r amlwg neu wrth i gyllidebau neu’r cyd-destun cyflawni 

newid. Rwyf wedi ymrwymo o hyd i gadw golwg ar y meini prawf cymhwysedd o ran 

prydau ysgol am ddim wrth inni gyflwyno’r ymrwymiad hwn a byddaf yn parhau i chwilio 

am gyfleoedd i sicrhau bod y cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf. Byddwn 

yn parhau i weithio’n agos gyda chynrychiolwyr rhanbarthol y Grant Datblygu 

Disgyblion i nodi’r meysydd hynny lle gall cyllid gael yr effaith fwyaf.  

 

Argymhelliad 15  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Cafodd Cyllideb Ddrafft 2022-23 ei chyflwyno ochr yn ochr â Chyllideb Derfynol 2021-

22. Roedd cyllidebau atodol cyntaf ac ail 2021-22 yn cynnwys dyraniadau COVID-19 

anghylchol sylweddol mewn ymateb i’r pandemig ac felly nid yw’n gymhariaeth llinell 

sylfaen ystyrlon.  

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro pam mae’n credu bod angen llai o gyllid ar 

gyfer y camau gweithredu 'Cwricwlwm ac Asesu' ac 'Addysgu ac Arweinyddiaeth' 

yn 2022-23 nag yn 2021-22. 
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O ran y Cam Gweithredu Cwricwlwm, roedd cyllid COVID-19 anghylchol ychwanegol 

yn 2021-22 yn cynnwys £9m i gefnogi dysgwyr mewn blynyddoedd cymwysterau, i 

gefnogi adferiad dysgu a chyflawni’r trefniadau amgen ar gyfer cymwysterau a 

gynhaliwyd yn 2021. O ran y Cam Gweithredu Addysgu ac Arweinyddiaeth, roedd 

dyraniadau ychwanegol untro COVID-19 yn 2021-22 yn cynnwys dros £11m i gefnogi 

athrawon newydd gymhwyso i bontio i addysgu, gan fod llawer o athrawon dan 

hyfforddiant ledled Cymru wedi colli’r cyfle i gael profiad am fod y pandemig wedi tarfu 

ar eu haddysg.   

 

Wrth i ni barhau i ymateb i’r pandemig a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, rydym 

wedi blaenoriaethu adnoddau yn y gyllideb hon i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein 

Rhaglen Lywodraethu uchelgeisiol. Wrth gymharu â llinell sylfaen 2021-22, a 

ddefnyddir at ddibenion cymharu yng Nghyllideb Ddrafft 2022-23, mae’r Cam 

Gweithredu Cwricwlwm yn cynyddu £8.4m a’r Cam Gweithredu Addysgu ac 

Arweinyddiaeth yn cynyddu £15.7m yn 2022-23.  

 

O fewn y Cam Gweithredu Cwricwlwm, mae hyn yn cynnwys £3m ychwanegol o 2022-

23 i gefnogi’r gwaith o weithredu ein hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i sefydlu 

gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol. Bydd £5.3m ychwanegol yn 2022-23, sy’n 

lleihau yn y blynyddoedd wedyn, yn parhau i fwrw ymlaen â’r ymrwymiad yn ein 

Rhaglen Lywodraethu i gefnogi ysgolion a lleoliadau i wireddu ein Cwricwlwm i Gymru 

sydd gyda’r gorau yn y byd, gan fynd i’r afael hefyd â llesiant ac anghenion dilyniant 

dysgwyr.  Yn y Cam Gweithredu Addysgu ac Arweinyddiaeth, bydd y cyllid ar gyfer 

2022-23 a fydd yn cefnogi addysg gychwynnol athrawon, dysgu proffesiynol ac 

arweinyddiaeth yn aros yr un fath, gydag £1m ychwanegol yn cael ei ddyrannu i 

gefnogi ein nod o gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg, gyda chynnydd pellach 

o £0.5m yn 2023-24 a £2m yn 2024-25. 

 

 

 

 

 

 

 

https://llyw.cymru/bydd-cymorth-yn-helpu-athrawon-newydd-gymhwyso-i-gael-rolau-newydd
https://llyw.cymru/bydd-cymorth-yn-helpu-athrawon-newydd-gymhwyso-i-gael-rolau-newydd
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Argymhelliad 16  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

O fewn llinell wariant Anghenion Dysgu Ychwanegol MEG Addysg a’r Gymraeg, rydym 

yn buddsoddi £7m ychwanegol o 2022-23, gan fynd â chyfanswm y cyllid i gefnogi 

plant a phobl ifanc ag ADY i dros £21m y flwyddyn o 2022-23. 

 

Bydd y £7m ychwanegol y flwyddyn yn cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol a lleoliadau 

addysg, gyda’r bwriad penodol o sicrhau bod plant a phobl ifanc ag ADY yn cael y 

ddarpariaeth y mae arnynt ei hangen. Ar y cyd â’r gyllideb bresennol, bydd yn golygu 

cyfanswm o £14m i gefnogi ein partneriaid cyflawni i ganfod a diwallu anghenion plant 

a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, ac felly bydd yn llwyddo i weithredu 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 o 2022-23 

ymlaen. 

 

Bydd y gyllideb o £7m sy’n weddill yn cyflawni rhaglen weithredu genedlaethol sy’n 

cynnwys arweinwyr gweithredu cenedlaethol, dysgu proffesiynol ac ymchwil. Mae hyn 

yn adeiladu ar y rhaglen drawsnewid flaenorol a bydd yn darparu arweinyddiaeth 

strategol genedlaethol i gyflawni uchelgeisiau’r diwygiadau ADY.   

 

Argymhelliad 17  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro faint o’r cyllid y mae wedi’i ddyrannu ar 

gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd wedi’i glustnodi i fynd i’r afael â’r pwysau 

presennol, a faint sydd wedi’i neilltuo i weithredu Deddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud y canlynol:  

 rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor hwn am gynnydd ei gwaith yn 

canolbwyntio ar oresgyn heriau i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050; a 

 chyhoeddi asesiad o gapasiti presennol y gweithlu i gefnogi Llywodraeth 

Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. 
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Ymateb: Derbyn  

Caiff cynnydd yn erbyn Cymraeg 2050: Rhaglen Waith 2021 i 2026 ei fonitro’n 

flynyddol drwy broses sy’n cynnwys cyhoeddi Cynllun Gweithredu blynyddol ar 

ddechrau’r flwyddyn ariannol, ac yna Adroddiad Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn i 

adrodd yn ôl ar y camau gweithredu a nodir yn y Cynllun Gweithredu. Disgwylir y bydd 

y Cynllun Gweithredu ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23 yn cael ei gyhoeddi’n 

ddiweddarach ym mis Mawrth. Cynhelir adolygiadau rheolaidd i fonitro gwariant a 

chanlyniadau i sicrhau bod unrhyw adnoddau sydd ar gael yn cael eu hailflaenoriaethu 

i gyflawni’r strategaeth. 

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu 

cynllun 10 mlynedd ar gyfer y gweithlu Cymraeg mewn Addysg. Bydd y cynllun hwn 

yn cyd-fynd â Chynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol a bydd 

yn cynnwys dadansoddiad o gapasiti presennol y gweithlu yn ogystal ag anghenion 

capasiti’r dyfodol er mwyn ymateb i gynlluniau awdurdodau lleol i ehangu addysg 

cyfrwng Cymraeg.  

 

Argymhelliad 18  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

Cafodd Cyllideb Ddrafft 2022-23 ei chyflwyno ochr yn ochr â Chyllideb Derfynol 2021-

22. Roedd Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 yn cynnwys dyraniadau anghylchol 

sylweddol mewn ymateb i’r pandemig ac felly nid yw’n gymhariaeth llinell sylfaen 

ystyrlon. Mae cynllun y Gyllideb Ddrafft yn adlewyrchu’r uchelgeisiau yn y Rhaglen 

Lywodraethu ac mae’n ymateb i’r blaenoriaethau presennol ar gyfer y sector. Mae’n 

cynnwys dyraniad ychwanegol o £52m yn 2022-23, o’i gymharu â Chyllideb Derfynol 

2021-22, i gefnogi darpariaeth bellach i ddysgwyr ôl-16. Mae hyn yn cynnwys: £3.2m 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro faint o’r £11 miliwn ychwanegol a 

ddyrannwyd i’r BEL Darpariaeth Ôl-16 mewn cymhariaeth â’r Gyllideb Atodol 

gyntaf sydd er mwyn galluogi darparwyr Addysg Bellach i ddarparu ar gyfer 

dysgwyr ychwanegol yn ystod 2022-23, a faint sydd at ddibenion eraill. 

https://llyw.cymru/cymraeg-2050-rhaglen-waith-2021-i-2026-html
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fel ymrwymiad i gyllid pontio blwyddyn academaidd 2021/22; £21.4m ar gyfer 

gweithgarwch adnewyddu a diwygio; £26.9m i adlewyrchu newidiadau demograffig ôl-

16 (gan gynnwys cyllid ar gyfer dyfarniad cyflog posibl 2022/23); a £0.5m i gynyddu’r 

cyllid ar gyfer Cyfrifon Dysgu Personol. 

 

Argymhelliad 19  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Mae swyddogion wedi gwneud gwaith cwmpasu cychwynnol i ganfod y gyllideb sydd 

ei hangen i gynyddu cyfradd y lwfans i £45 yr wythnos ac i gynyddu trothwyon incwm 

aelwydydd i gyd-fynd â’r rheini a gyhoeddwyd yn adroddiad Sefydliad Bevan1 ym mis 

Chwefror 2020.  Ar sail nifer presennol y dysgwyr sy’n mynd drwy’r system (ffigurau 

20/21), byddai’r cynnydd hwn yn unig yn gofyn am tua £15m yn ychwanegol y flwyddyn 

(£16m yw’r gyllideb LCA bresennol).    

 

Cadarnhaodd y gwerthusiad o’r LCA yn 2014 fod yr LCA yn lwfans i’w groesawu a bod 

mwy na hanner y myfyrwyr AB ar y pryd yn elwa o’r LCA. Fodd bynnag, daeth i’r 

casgliad hefyd bod y rhan fwyaf o’r myfyrwyr a gyfrannodd at yr adolygiad (80%) yn 

dweud y byddent wedi cofrestru ar eu cwrs heb LCA ac mai dim ond i leiafrif o fyfyrwyr 

yr oedd yr LCA yn ffynhonnell hanfodol o gymorth ariannol.   Ni welwyd unrhyw 

dystiolaeth i awgrymu bod derbyn yr LCA wedi cynyddu’r gyfradd a oedd yn mynd 

ymlaen i astudio ar lefel AU, er bod hyn yn cael ei gydbwyso gan ymarferwyr yn dweud 

bod presenoldeb y rhai a oedd yn derbyn LCA yn well. 

 

 

                                                           
1 £25,161 i aelwydydd ag un plentyn dibynnol a £27,892 i aelwydydd â mwy nag un plentyn dibynnol. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal adolygiad o ddyfarniad yr LCA a’r trothwy 

cymhwysedd incwm i gadarnhau cyfraddau priodol sy’n darparu’r un buddion i’r un 

gyfran o ddysgwyr a’u teuluoedd ag y gwnaethant pan gyflwynwyd yr LCA yn 2004. 

https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/Learning-a-Living-Report-.pdf
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Daeth argymhellion y gwerthusiad i’r casgliad y dylid cynnal yr LCA ar £30 ond y dylid 

ei dargedu’n well at y myfyrwyr hynny sydd fwyaf mewn angen, o bosibl drwy ostwng 

y trothwyon asesu incwm.  Ni wnaed unrhyw newid i’r polisi i adlewyrchu’r 

argymhelliad hwn er y gellir dweud bod natur statig y trothwyon ers y gwerthusiad wedi 

darparu ar gyfer hyn. 

 

Bydd swyddogion yn KAS yn parhau â’r gwaith i ddeall beth fyddai cyfradd y lwfans 

a’r trothwyon incwm heddiw, ar gyfer yr un gyfran o ddysgwyr o’i chymharu â 2004, a 

faint o gyllideb ychwanegol fyddai ei hangen.  Gwaith cwmpasu fydd hwn ac nid yw’n 

dangos ymrwymiad i roi newidiadau ar waith.   

 

Argymhelliad 20  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Ni fu unrhyw benderfyniad polisi gweithredol i beidio â chynyddu’r LCA.  Mae’r 

cyfyngiadau o ran cynyddu cyfradd y lwfans a throthwyon asesu incwm aelwydydd yn 

dibynnu ar y gyllideb sydd ar gael.  

 

Wrth ymateb i gwestiynau ym mis Rhagfyr 2021, eglurodd y Prif Weinidog y byddai’n 

rhaid, yn sgil yr ymrwymiadau newydd o ganlyniad i’r cytundeb Cydweithredu ochr yn 

ochr ag ymrwymiadau presennol yn y sector addysg, darparu arian newydd i dalu am 

y gost o gynyddu’r LCA a’r trothwyon incwm.  Nid yw’r arian hwn ar gael ar hyn o bryd 

heb dorri cyllid yn rhywle arall. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro’r canlynol: 

 y rhesymeg polisi dros beidio â chynyddu cyfradd yr LCA, sef £30 yr wythnos, 

ers 2004, sydd wedi arwain at ddibrisiant sylweddol yng ngwerth y dyfarniad; 

ac 

 effaith newidiadau (neu ddiffyg newidiadau) i drothwy incwm yr LCA ar gyfran 

y dysgwyr sy’n gallu hawlio’r LCA ers 2011-12 (h.y., data sy’n nodi nifer y 

dysgwyr sy’n hawlio’r LCA yn erbyn cyfanswm y dysgwyr a’r trothwy incwm 

ar gyfer pob blwyddyn). 
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Nid ydym yn gallu pennu union effaith y trothwyon incwm sydd heb eu newid gan nad 

yw data incwm manwl ar gael yn rhwydd. Fodd bynnag, rydym wedi amcangyfrif bod 

enillion wedi cynyddu 26% ers 2011 felly mae’n debygol bod y trothwy heb ei newid 

wedi cyfrannu at ostyngiad yn nifer y dysgwyr sy’n gymwys i gael LCA ac yn ei hawlio. 

 

Er nad oes gennym ddata ar nifer yr aelwydydd cymwys, mae’r siart isod yn dangos 

nifer y dysgwyr 16-18 oed yn erbyn nifer y ceisiadau am LCA. Mae’r siart yn dangos 

bod nifer y dysgwyr 16-18 oed wedi gostwng 6% ers 2011, ond mae nifer y ceisiadau 

LCA wedi gostwng 39%. 

 

Noder: Yn 2017/18, cafodd nifer o ymgeiswyr eu cynnwys yn anghywir yng nghyfanswm ffigur y 

ceisiadau am LCA. 

 

Argymhelliad 21  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro pam nad yw’r newidiadau demograffig sy’n 

debygol o arwain at fwy o ddysgwyr mewn Addysg Bellach o 2022-23 ymlaen wedi 

arwain at gyllideb uwch ar gyfer yr LCA. 
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Ymateb: Derbyn  

Ni ragwelir y bydd cyllideb yr LCA yn cynyddu er gwaethaf y cynnydd a ragwelir yn y 

boblogaeth AB. Nid yw model rhagamcanu’r gyllideb yn dibynnu’n drwm ar ddata’r 

boblogaeth AB oherwydd mae’r boblogaeth wedi bod yn rhagfynegydd gwael o 

daliadau LCA yn y gorffennol. Mae’r siart o dan ein hymateb i’r argymhelliad yn dangos 

nad yw'r ceisiadau LCA yn dilyn y duedd ddemograffig yn agos.  Fodd bynnag, gallai 

hyn fod o ganlyniad i’r trothwyon incwm sydd heb eu newid, felly bydd y model 

rhagamcanu yn cael ei adolygu yn unol ag unrhyw newidiadau i’r cynllun LCA. 

 

Argymhelliad 22  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Rydym yn buddsoddi dros £500m yn y Warant i Bobl Ifanc yn 2022-23. Bydd yn 

cynnwys y canlynol: 

 £20m o gyllid newydd sydd wedi cael ei ddyrannu ym MEG yr Economi i’r Llinell 

Wariant yn y Gyllideb Cyflogadwyedd sy’n cynnwys y Warant i Bobl Ifanc i 

gefnogi’r garfan newydd ddisgwyliedig o Bobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, 

Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) yn 2022-23.   

 Bydd £513.8m o gyllid presennol yn parhau i gefnogi’r bobl ifanc 16-24 NEET 

hynny drwy ymyriadau niferus, ac yn cael ei ategu gan wasanaeth cynghori 

Cymru’n Gweithio, a ddarperir gan Gyrfa Cymru.  Dyma amcangyfrif o’r 

cyfraniadau fesul MEG: 

- £463.5m yn y MEG Addysg a’r Gymraeg; 

- £47.9m ym MEG yr Economi; a 

- £2.4m yn y MEG Cyllid a Llywodraeth Leol. 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg yn argymell ar y cyd y dylai Llywodraeth Cymru nodi dadansoddiad 

o’r cyfraniadau o bob Prif Grŵp Gwariant – ar lefel llinell wariant yn y gyllideb – sy’n 

cyfuno i greu’r cyllid £500m yr amcangyfrifir bod ei angen er mwyn cyflawni'r 

Warant i Bobl Ifanc.  Dylai'r dadansoddiad hwn ei gwneud yn glir beth yw cyllid 

newydd a beth yw parhad rhaglenni presennol. 
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Dangosir manylion y cyllid ar lefel Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) yn y tabl isod: 

BEL 

MEG Addysg 
a’r Gymraeg 

 
£000 

MEG yr 
Economi 

 
£000 

MEG Cyllid a 
Llywodraeth 

Leol 
£000 

Cyfanswm 
 

 
£000 

Darpariaeth ôl-16 463,500   463,500 

Cyflogadwyedd gan gynnwys 
GPI 

 44,000  44,000 

Cymunedau am Waith  790  790 

Grant Plant a Chymunedau   2,400 2,400 

Rhieni, Gofal Plant a 
Chyflogaeth 

 600  600 

Busnes Cymru  2,500  2,500 

Cyllideb bresennol  463,500 47,890 2,400 513,790 

Cyflogadwyedd gan gynnwys 
GPI 

 20,000  20,000 

Cyllideb newydd - 20,000 - 20,000 

Cyfanswm y gyllideb 463,500 67,890 2,400 533,790 

 

Argymhelliad 23  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Rydym yn bwriadu gweithio’n agos gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 

(CCAUC) a rhanddeiliaid eraill i ystyried ehangu’r rhaglen gradd-brentisiaethau. 

Disgwylir y bydd y gwaith ehangu’n canolbwyntio ar raglenni presennol ym maes 

Digidol/TGCh a Gweithgynhyrchu Uwch yn ogystal â datblygu llwybrau newydd sy’n 

seiliedig ar gynlluniau cyflogaeth a sgiliau’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, 

canlyniadau’r gwerthusiad o’r rhaglen, blaenoriaethau buddsoddi a’r gyllideb. Mae’r 

gwerthusiad yn cynnwys casglu barn dysgwyr. Rydym eisoes yn gweithio gyda 

CCAUC i wella’r gwaith o farchnata gradd-brentisiaethau er mwyn ysgogi’r galw gan 

ddysgwyr a chyflogwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar gyrhaeddiad rhaglenni. 

 

 

 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru nodi’n glir sut y mae’n bwriadu gweithio ochr yn 

ochr â rhanddeiliaid, dysgwyr a chyflogwyr i ysgogi’r galw am radd-brentisiaethau, 

a’r nifer sy’n eu dilyn, ar draws ystod o sectorau. 
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Argymhelliad 24  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Bob chwe mis bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor 

am y cynnydd a’r gwaith o hyrwyddo rhaglen Taith, sydd wedi’i hailenwi’n ddiweddar, 

a hynny bob blwyddyn tra bydd ar waith. 

  

I baratoi ar gyfer agor i geisiadau ar 4 Mawrth, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio 

gydag ILEP Cyf (y sefydliad darparu ac is-gwmni o Brifysgol Caerdydd) i gydlynu 

strategaethau cyfathrebu a marchnata priodol, i sicrhau bod y manteision a’r cyfleoedd 

sydd ar gael drwy Taith yn cael eu hyrwyddo i ddysgwyr a staff ar draws pob sector 

addysg, gan gynnwys AB. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor bob chwe 

mis ar hynt gweithredu’r Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol ar gyfer Dysgu, gan 

gynnwys gwybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo’r rhaglen i 

ddysgwyr Addysg Bellach. 

 


