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Holl Aelodau'r Cynulliad

Annwyl Aelod Cynulliad,

Yn y cyfarfod llawn ar 21 Ionawr, awgrymodd y Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Busnes 
y Llywodraeth, Lesley Griffiths AC fy mod yn ysgrifennu at bob cydweithiwr ynghylch y nifer 
sy'n astudio ar raglenni Ewropeaidd megis Erasmus, yn enwedig yn y system ysgol.  

Rwy'n atodi manylion y nifer sy'n astudio ar raglenni Comenius, Erasmus a Ieuenctid ar 
Waith ar draws y gwledydd cartref, ac fel cyfanswm dros y dair mlynedd ddiwethaf.  Cafodd 
yr wybodaeth hon ei darparu i'm swyddogion gan y Cyngor Prydeinig, Asiantaeth 
Genedlaethol y DU.  

Mae'r wybodaeth sy'n cael ei darparu yn seiliedig ar nifer y prosiectau sy'n cael eu cynnal, i 
raddau helaeth, yn hytrach na'r cyfranogwyr unigol, ar wahân i Gynorthwywyr Comenius ac 
Erasmus.  Mae cyfleoedd Erasmus ar gyfer myfyrwyr Addysg Bellach ac Uwch yn bennaf, 
gan gynnwys myfyrwyr ôl-radd yn hytrach nag ysgolion.  Mae'r rhaglen Ieuenctid ar Waith 
wedi'i hanelu at bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid rhwng 13-30 mlwydd oed.  Mae'r Cyngor 
Prydeinig wedi darparu dadansoddiad pellach ar gyfer y rhaglen hon, gan gynnwys nifer y 
cyfranogwyr unigol o Gymru.  

Blwyddyn y 
Rhaglen

Prosiectau Cyfranogwyr Nodiadau

2009 32 493
2010 35 469
2011 36 587 Aros am Adroddiadau Terfynol gan 3 

phrosiect
2012 33 792 Aros am Adroddiadau Terfynol gan 17 

prosiect
2013 34 833 Aros am Adroddiadau Terfynol gan 24 

prosiect
Cyfanswm 170 3,174
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Mae'r dadansoddiad uchod yn dangos arwyddion calonogol o gynnydd yn nifer y 
cyfranogwyr ar y rhaglen Ieuenctid ar Waith.  Mae'r Cyngor Prydeinig, gyda'i bartner Ecorys 
UK, wedi ei benodi hefyd yn Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer rhaglen Erasmus+, sydd â 
£793 miliwn (€940 miliwn) ar gael o bosibl ar gyfer y DU dros oes y rhaglen rhwng 2014-
2020.  Hoffwn annog ysgolion, colegau, awdurdodau lleol a Sefydliadau Addysg Uwch i 
gael cymaint â phosibl o'r cyllid hwn i Gymru i hyrwyddo cyfleoedd i'n disgyblion, ein 
myfyrwyr a'n hymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau ac i ehangu eu gorwelion. 
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