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12 Mawrth 2019
Annwyl Lynne
Cytunais i roi manylion i chi parthed dyraniad cyllid y consortia rhanbarthol ar gyfer 2019/20.
Yn Atodiad A gellir gweld y dyraniad cyllid Cymru-gyfan ar gyfer y consortia rhanbarthol,
ynghyd â chopi o'r llythyr dyfarnu cyllid. Mae Atodiad B yn darparu gwybodaeth pellach
parthed y cyllid hwnnw yn ôl consortia rhanbarthol.
Hoffwn bwysleisio bod y rhain yn ffigurau dangosol ar hyn o bryd, i gynorthwyo cynllunio
rhanbarthol, a gallai fod yna dipyn bach o amrywiant ynddynt. Bydd y dyraniadau yn cael
eu cadarnhau fel rhan o'r telerau ffurfiol ac amodau'r grant.
Yn gywir

Kirsty Williams AC
Y Gweinidog Addysg

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
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.

Atodiad A
Isod, nodir dyraniadau ddangosol Cymru gyfan y consortia rhanbarthol ar gyfer 2019-20.
Amcan
Y Cwricwlwm ac Asesu –
cefnogi cwricwlwm
cenedlaethol sydd â
thegwch a rhagoriaeth yn
ganolog iddo ac sy'n gosod
safonau uchel i bob dysgwr.

Disgrifiad o'r Cyllid
1. Ysgolion Arloesi Digidol a
Chwricwlwm
2. Cymorth Consortia Craidd
ar gyfer Dylunio a Datblygu'r
Cwricwlwm Newydd
3. Asesu ar gyfer Dysgu
4. Fframwaith Defnydd o'r
Gymraeg (gan gynnwys Siarter y
Gymraeg - Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg)

£ (Cymru)
1. £3,150,000
2. £2,225,000
3. £400,000
4. £500,000

Datblygu proffesiwn addysg
o safon uchel – gwella
addysgu a dysgu yn ein
hysgolion.

1. Grant Gwella Addysg (gan
gynnwys y Cyfnod Sylfaen)
2. Ieithoedd Tramor Modern
(Dyfodol Byd-eang)
3. Cymorth Prawf Rhifedd
Cenedlaethol
4. Grant Llythrennedd a Rhifedd
5. Ysgolion Arloesi Dysgu
Proffesiynol
6. Dysgu mewn Cymru Ddigidol DPP Cam II
7. Codio a Sgiliau Digidol
8. Cynllun Llafaredd Cynradd y
Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd ar gyfer Cymru

1. £118,137,000
2. £432,000
3. £20,000
4. £500,000
5. £1,860,000
6. £500,000
7. £300,000
8. £400,000
9. £950,000*
10. £80,000*
11. £900,000*
12. £200,000*
13. £2,700,000*
14. £300,000*
15. £280,000*

Mesurau Cynnydd Cenedlaethol
1. Defnyddio ymchwil uchel ei barch ym
maes addysgeg a chydweithio
effeithiol i gefnogi'r gwaith o
ddatblygu cwricwlwm o'r safon uchaf
a fydd yn helpu i godi safonau.
2. Cyflawni cwricwlwm sy'n trawsnewid,
un sy'n canolbwyntio ar y pedwar
diben ac yn sicrhau bod popeth yn
ffocysu ar godi safonau llythrennedd
a rhifedd a sicrhau bod pobl ifanc yn
fwy cymwys yn ddigidol, ac o ran
dwyieithrwydd.
1. Hyder y proffesiwn o ran cyflawni'r
cwricwlwm
2. Safon addysg gychwynnol athrawon
a dysgu proffesiynol ar y gwahanol
haenau ac ymateb fel sydd angen
3. Sicrhau bod y cyflenwad o staff
mewn meysydd arbenigol yn cydfynd â'r galw, gan gynnwys cyfrwng
Cymraeg
4. Monitro a oes digon o fynediad at
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar
gael i ddysgwyr.
5. Cymhareb staff priodol i ddarparu
cwricwlwm cyfnod sylfaen o ansawdd
uchel.

Arweinyddiaeth – cefnogi
arweinwyr sy’n ysbrydoli ac
sy’n cydweithio i godi

9. Cynorthwywyr Addysgu Lefel
Uwch
10. Safonau Addysgu Proffesiynol
11. Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar
gyfer Rhagoriaeth mewn
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
(NNEST)
12. Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen
(FPEN)
13. Cymraeg - datblygu proffesiynol
- cyllido consortia (rhai llinellau
cyfun)
14. Cymhwysedd Digidol - Y Cynnig
Dysgu Proffesiynol
15. Gwella Safon uwch
16. Cyflenwi Athrawon a’r Gweithlu
a chynlluniau partneriaeth AGA
peilot
17. AGA rhan-amser ac wedi seilio
ar waith
18. Ieithoedd Tramor Modern –
adeiladu capasiti yn y sector
cynradd
19. Fframwaith Cymhwysedd Digidol
20. Ysgolion pob oed – Cymorth ar
gyfer Ymchwil a Phrosiectau
Cydweithredol (ERW yn unig)
21. Gwobrau Addysgu Proffesiynol
Cymru
1. Arweinyddiaeth ar gyfer y
Dyfodol (Darpar arweinwyr canol
gan gynnwys cymorth hyfforddi a

16. £300,000*
17. £200,000*
18. £214,000*
19. £100,000*
20. £100,000*
21. £20,000

1. £1,000,000*
2. £150,000
3. £600,000

1. Pennu ystod ehangach o gyfleoedd i
ddatblygu arweinwyr, nawr ac at y
dyfodol

safonau. Mae hyn yn
cynnwys arweinwyr at y
dyfodol a rhwydweithiau
proffesiynol.

Ysgolion cryf a chynhwysol
sydd wedi ymrwymo i
sicrhau rhagoriaeth, tegwch
a lles.

Cefnogi system o
hunanwella – cefnogi
system sy'n golygu bod gan
y proffesiwn addysg y
sgiliau, y gallu a'r grym i
ddysgu'n barhaus a gwella'i
arferion.

mentora)
2. Penaethiaid Newydd a Dros Dro
(cyn NMSH)
3. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
4. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
1. Grant Datblygu Disgyblion
(PDG) ac eithrio mynediad Grant
Datblygu Disgyblion

4. £600,000

2. Cynyddu nifer yr ymgeiswyr o safon
ar gyfer swyddi arweinyddiaeth

1. £93,685,579

1. Pennu ffyrdd o fesur cynnydd o ran
lles dysgwyr
2. Datblygu a defnyddio arolygon
effeithiol o ddysgwyr, y gweithlu a
rhieni
3. meincnodi’n effeithiol yng Nghymru a
chyda’n partneriaid rhyngwladol
4. Monitro perfformiad gwahanol
grwpiau o ddysgwyr, gan
ddefnyddio’r holl ddata sydd ar gael,
gyda ffocws penodol ar leihau’r
bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr o
gefndiroedd difreintiedig a’u
cyfoedion.
1. Tystiolaeth o welliant system gyfan
drwy fesurau y cytunwyd arnynt
2. Cryfhau'r ffordd y mae cydweithio
rhwng ysgolion a’u partneriaid.
3. Twf ymchwil addysgol yng Nghymru
er mwyn cefnogi cydweithio yn well
4. Parhau i fod yn agored i gyngor a
chraffu allanol ym mhob rhan o’r
system

1. Ymestyn effaith a dyfnder
1. £800,000*
cydweithio, gan gynnwys drwy
2. £240,000*
ffedereiddio
3. £500,000
2. Ymchwil ar y Cyd a Gwerthuso,
yn cefnogi arferion yn seiliedig ar
dystiolaeth ar draws y
rhanbarthau
3. Datblygu ysgolion fel sefydliadau
sy’n dysgu – cyllid meini prawf 3

*Ymrwymiad Codi Safonau (£100m)

Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Education and Public Services Group
Rheolwr Gyfarwyddwyr Consortia

22 Chwefror 2019

Yn amodol ar anfon llythyr grant
Amlen Gyllid Amlinellol ar gyfer y consortia rhanbarthol a blaenoriaethau ar gyfer y
flwyddyn ariannol 2019-20
Mae’r llythyr yma yn rhoi amcan i’r consortiwm rhanbarthol o’r dyraniad ar gyfer y flwyddyn
ariannol 2019 -20. Yn ogystal, mae'n nodi blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod o
fewn cyd-destun Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl. Mae hefyd yn amlinellu sut
y bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gynnydd gael ei fonitro ac yn gosod y gofynion
disgwyliedig o ran adrodd ar gynnydd.
1. Cyllid Rhanbarthol
Er mwyn llywio a chynorthwyo datblygiad eich cynllun busnes rhanbarthol ar gyfer
2019/20, mae’r llythyr yma yn nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â’r
amlen gyllid amlinellol a fydd ar gael i chi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.
Ar ôl i’r Gweinidog Addysg gymeradwyo dyraniad y gyllideb ar gyfer 2019 -20, bydd dau
lythyr grant ffurfiol yn cael eu hanfon; un yn ymwneud â’r Grant Datblygu Disgyblion, a’r
llall yn trafod yr holl gyllid sydd yn weddill. Y mae disgwyl i’r llythyrau cyllid gael eu
hanfon cyn y flwyddyn ariannol newydd.
2. Taliadau
Rydym yn cynnig talu’r grantiau i bob Awdurdod Lleol arweiniol ar gyfer cyllid fesul
chwarter fel ôl-daliad.
3. Addysg yng Nghymru
Mae Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl yn nodi ein cynllun gweithredu tan
2021 ac yn nodi’r rôl y mae’n rhaid i bob un ohonom ei chwarae er mwyn cyflawni.
Wrth gyflwyno ein cwricwlwm trawsnewidiol newydd (sef yr amcan cyffredinol), bydd
angen i ni ganolbwyntio ar bedwar amcan galluogi allweddol, fel a ganlyn:
 Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel;
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 correspondi ng
in Welsh will not lead to a delay in responding.
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Arweinwyr sy’n ysbrydoli ac sy’n cydweithio i godi safonau;
Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a
lles; a
Trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i ategu system hunanwella.

4. Diwygio Llywodraeth Leol a’r Model Cenedlaethol diwygiedig
At ddibenion cyllid 2019-20, dylid dilyn egwyddorion allweddol y Model Cenedlaethol
presennol ynghyd â'n prif flaenoriaethau o fewn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein
cenedl.
5. Cynllunio Busnes a Threfniadau Adrodd
Mae’n ofynnol i’ch cynllun busnes ymwneud â’r amcan cyffredinol o ddarparu cwricwlwm
trawsnewidiol ynhgyd â’r pedwar amcan galluogi allweddol sydd wedi eu rhestru uchod
yn Addysg yng Nghymru ynghyd â’r camau gweithredu allweddol sydd yn dangos
cydweddiad gyda’r ddogfen cenhadaeth cenedl.
Mae Atodiad A yn manylu ar y cyllid o Lywodraeth Cymru sydd ar gael i’r consortia
rhanbarthol ar gyfer 2019-20, gan gynnwys y mesurau cynnydd cenedlaethol. Mae
Atodiad B yn amlinellu’r cyllid dangosol sydd ar gael i’ch consortiwm rhanbarthol ar gyfer
2019-20. Mae’r ddau yn darparu manylion o’r hyn sydd angen i ni asesu yn
genedlaethol; rhaid i’ch cynllun busnes nodi’n glir eich cyfraniad tuag at gynnydd
ynghylch y mesurau yma. Yr un yw’r disgwyliadau a nodir yn y Canllawiau Model
Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol a dylid parhau i’w dilyn.
Byddwch yn parhau i rannu’ch cynllun busnes drafft gyda ni fel y gallwn adolygu’r
dogfennau cyn cytuno’n swyddogol ar ddyraniad y grant. Mae angen i’ch Cydbwyllgor /
Bwrdd Cwmni fonitro’ch cynnydd.
Bydd cynnydd yn cael ei werthuso mewn cyfarfodydd Adolygiad a Her, lle y bydd rhaid i
chi ddarparu adroddiad byr o’ch cynnydd hyd yn hyn.
Cysylltwch â mi neu Kelly Murphy, e-bost: Kelly.Murphy@llyw.cymru, Ffôn: 03000
251678 os ydych yn dymuno trafod cynnwys y llythyr yma.

Yn gywir

Mel Godfrey
Dirprwy Gyfarwyddwr, Llywodraethiant a Chynllunio Busnes Addysg

Atodiad B
Isod, nodir dyraniadau ddangosol ERW ar gyfer 2019-20.
Amcan
Y Cwricwlwm ac Asesu –
cefnogi cwricwlwm
cenedlaethol sydd â
thegwch a rhagoriaeth yn
ganolog iddo ac sy'n gosod
safonau uchel i bob dysgwr.

Disgrifiad o'r Cyllid
1. Ysgolion Arloesi Digidol a
Chwricwlwm
2. Cymorth Consortia Craidd
ar gyfer Dylunio a Datblygu'r
Cwricwlwm Newydd
3. Asesu ar gyfer Dysgu
4. Fframwaith Defnydd o'r
Gymraeg (gan gynnwys Siarter y
Gymraeg - Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg)

£ ERW
1. £i’w drafod
2. £556,250
3. £115,554
4. £209,099

Datblygu proffesiwn addysg
o safon uchel – gwella
addysgu a dysgu yn ein
hysgolion.

1. Grant Gwella Addysg (gan
gynnwys y Cyfnod Sylfaen)
2. Ieithoedd Tramor Modern
(Dyfodol Byd-eang)
3. Cymorth Prawf Rhifedd
Cenedlaethol
4. Grant Llythrennedd a Rhifedd
5. Ysgolion Arloesi Dysgu
Proffesiynol
6. Dysgu mewn Cymru Ddigidol DPP Cam II
7. Codio a Sgiliau Digidol
8. Cynllun Llafaredd Cynradd y
Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd ar gyfer Cymru

1. £33,492,737
2. £108,000
3. £5,000
4. £125,000
5. £600,000
6. £144,443
7. £86,666
8. £115,554
9. £274,442*
10. £20,000*
11. £259,997*
12. £50,000*
13. £779,992*
14. £86,666*
15. £70,000*

Mesurau Cynnydd Cenedlaethol
1. Defnyddio ymchwil uchel ei barch ym
maes addysgeg a chydweithio
effeithiol i gefnogi'r gwaith o
ddatblygu cwricwlwm o'r safon uchaf
a fydd yn helpu i godi safonau.
2. Cyflawni cwricwlwm sy'n trawsnewid,
un sy'n canolbwyntio ar y pedwar
diben ac yn sicrhau bod popeth yn
ffocysu ar godi safonau llythrennedd
a rhifedd a sicrhau bod pobl ifanc yn
fwy cymwys yn ddigidol, ac o ran
dwyieithrwydd.
1. Hyder y proffesiwn o ran cyflawni'r
cwricwlwm
2. Safon addysg gychwynnol athrawon
a dysgu proffesiynol ar y gwahanol
haenau ac ymateb fel sydd angen
3. Sicrhau bod y cyflenwad o staff
mewn meysydd arbenigol yn cydfynd â'r galw, gan gynnwys cyfrwng
Cymraeg
4. Monitro a oes digon o fynediad at
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar
gael i ddysgwyr.
5. Cymhareb staff priodol i ddarparu
cwricwlwm cyfnod sylfaen o ansawdd
uchel.

Arweinyddiaeth – cefnogi
arweinwyr sy’n ysbrydoli ac
sy’n cydweithio i godi

9. Cynorthwywyr Addysgu Lefel
Uwch
10. Safonau Addysgu Proffesiynol
11. Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar
gyfer Rhagoriaeth mewn
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
(NNEST)
12. Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen
(FPEN)
13. Cymraeg - datblygu proffesiynol
- cyllido consortia (rhai llinellau
cyfun)
14. Cymhwysedd Digidol - Y Cynnig
Dysgu Proffesiynol
15. Gwella Safon uwch
16. Cyflenwi Athrawon a’r Gweithlu
a chynlluniau partneriaeth AGA
peilot
17. AGA rhan-amser ac wedi seilio
ar waith
18. Ieithoedd Tramor Modern –
adeiladu capasiti yn y sector
cynradd
19. Fframwaith Cymhwysedd Digidol
20. Ysgolion pob oed – Cymorth ar
gyfer Ymchwil a Phrosiectau
Cydweithredol (ERW yn unig)
21. Gwobrau Addysgu Proffesiynol
Cymru
1. Arweinyddiaeth ar gyfer y
Dyfodol (Darpar arweinwyr canol
gan gynnwys cymorth hyfforddi a

16. £75,000*
17. £50,000*
18. £60,811*
19. £25,000*
20. £100,000*
21. £5,000

1. £288,886*
2. £37,500
3. £i’w drafod

1. Pennu ystod ehangach o gyfleoedd i
ddatblygu arweinwyr, nawr ac at y
dyfodol

safonau. Mae hyn yn
cynnwys arweinwyr at y
dyfodol a rhwydweithiau
proffesiynol.

mentora)
2. Penaethiaid Newydd a Dros Dro
(cyn NMSH)
3. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
4. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth

(600,000 ar
gyfer Cymru
gyfan)
4. £i’w drafod
(120,000 ar
gyfer Cymru
gyfan)

2. Cynyddu nifer yr ymgeiswyr o safon
ar gyfer swyddi arweinyddiaeth

Ysgolion cryf a chynhwysol
sydd wedi ymrwymo i
sicrhau rhagoriaeth, tegwch
a lles.

1. Grant Datblygu Disgyblion
(PDG) ac eithrio mynediad Grant
Datblygu Disgyblion

1. £24,492,333

Cefnogi system o
hunanwella – cefnogi
system sy'n golygu bod gan
y proffesiwn addysg y
sgiliau, y gallu a'r grym i
ddysgu'n barhaus a gwella'i
arferion.

1. Ymestyn effaith a dyfnder
1. £231,561*
cydweithio, gan gynnwys drwy
2. £60,000*
ffedereiddio
3. £125,000
2. Ymchwil ar y Cyd a Gwerthuso,
yn cefnogi arferion yn seiliedig ar
dystiolaeth ar draws y
rhanbarthau
3. Datblygu ysgolion fel sefydliadau

1. Pennu ffyrdd o fesur cynnydd o ran
lles dysgwyr
2. Datblygu a defnyddio arolygon
effeithiol o ddysgwyr, y gweithlu a
rhieni
3. meincnodi’n effeithiol yng Nghymru a
chyda’n partneriaid rhyngwladol
4. Monitro perfformiad gwahanol
grwpiau o ddysgwyr, gan
ddefnyddio’r holl ddata sydd ar gael,
gyda ffocws penodol ar leihau’r
bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr o
gefndiroedd difreintiedig a’u
cyfoedion.
1. Tystiolaeth o welliant system gyfan
drwy fesurau y cytunwyd arnynt
2. Cryfhau'r ffordd y mae cydweithio
rhwng ysgolion a’u partneriaid.
3. Twf ymchwil addysgol yng Nghymru
er mwyn cefnogi cydweithio yn well
4. Parhau i fod yn agored i gyngor a
chraffu allanol ym mhob rhan o’r

sy’n dysgu – cyllid meini prawf 3
*Ymrwymiad Codi Safonau (£100m)

system

Atodiad B
Isod, nodir dyraniadau ddangosol GWE ar gyfer 2019-20.
Amcan
Y Cwricwlwm ac Asesu –
cefnogi cwricwlwm
cenedlaethol sydd â
thegwch a rhagoriaeth yn
ganolog iddo ac sy'n gosod
safonau uchel i bob dysgwr.

Disgrifiad o'r Cyllid
1. Ysgolion Arloesi Digidol a
Chwricwlwm
2. Cymorth Consortia Craidd
ar gyfer Dylunio a Datblygu'r
Cwricwlwm Newydd
3. Asesu ar gyfer Dysgu
4. Fframwaith Defnydd o'r
Gymraeg (gan gynnwys Siarter y
Gymraeg - Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg)

£ GWE
1. £ i’w drafod
2. £556,250
3. £93,852
4. £207,722

Datblygu proffesiwn addysg
o safon uchel – gwella
addysgu a dysgu yn ein
hysgolion.

1. Grant Gwella Addysg (gan
gynnwys y Cyfnod Sylfaen)
2. Ieithoedd Tramor Modern
(Dyfodol Byd-eang)
3. Cymorth Prawf Rhifedd
Cenedlaethol
4. Grant Llythrennedd a Rhifedd
5. Ysgolion Arloesi Dysgu
Proffesiynol
6. Dysgu mewn Cymru Ddigidol DPP Cam II
7. Codio a Sgiliau Digidol
8. Cynllun Llafaredd Cynradd y
Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd ar gyfer Cymru

1. £26,578,271
2. £108,000
3. £5,000
4. £125,000
5. £420,000
6. £117,315
7. £70,389
8. £93,852
9. £222,899*
10. £20,000*
11. £211,168*
12. £50,000*
13. £633,503*
14. £70,389*
15. £70,000*

Mesurau Cynnydd Cenedlaethol
1. Defnyddio ymchwil uchel ei barch ym
maes addysgeg a chydweithio
effeithiol i gefnogi'r gwaith o
ddatblygu cwricwlwm o'r safon uchaf
a fydd yn helpu i godi safonau.
2. Cyflawni cwricwlwm sy'n trawsnewid,
un sy'n canolbwyntio ar y pedwar
diben ac yn sicrhau bod popeth yn
ffocysu ar godi safonau llythrennedd
a rhifedd a sicrhau bod pobl ifanc yn
fwy cymwys yn ddigidol, ac o ran
dwyieithrwydd.
1. Hyder y proffesiwn o ran cyflawni'r
cwricwlwm
2. Safon addysg gychwynnol athrawon
a dysgu proffesiynol ar y gwahanol
haenau ac ymateb fel sydd angen
3. Sicrhau bod y cyflenwad o staff
mewn meysydd arbenigol yn cydfynd â'r galw, gan gynnwys cyfrwng
Cymraeg
4. Monitro a oes digon o fynediad at
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar
gael i ddysgwyr.
5. Cymhareb staff priodol i ddarparu
cwricwlwm cyfnod sylfaen o ansawdd
uchel.

Arweinyddiaeth – cefnogi
arweinwyr sy’n ysbrydoli ac
sy’n cydweithio i godi

9. Cynorthwywyr Addysgu Lefel
Uwch
10. Safonau Addysgu Proffesiynol
11. Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar
gyfer Rhagoriaeth mewn
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
(NNEST)
12. Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen
(FPEN)
13. Cymraeg - datblygu proffesiynol
- cyllido consortia (rhai llinellau
cyfun)
14. Cymhwysedd Digidol - Y Cynnig
Dysgu Proffesiynol
15. Gwella Safon uwch
16. Cyflenwi Athrawon a’r Gweithlu
a chynlluniau partneriaeth AGA
peilot
17. AGA rhan-amser ac wedi seilio
ar waith
18. Ieithoedd Tramor Modern –
adeiladu capasiti yn y sector
cynradd
19. Fframwaith Cymhwysedd Digidol
20. Ysgolion pob oed – Cymorth ar
gyfer Ymchwil a Phrosiectau
Cydweithredol (ERW yn unig)
21. Gwobrau Addysgu Proffesiynol
Cymru
1. Arweinyddiaeth ar gyfer y
Dyfodol (Darpar arweinwyr canol
gan gynnwys cymorth hyfforddi a

16. £75,000*
17. £50,000*
18. £50,611*
19. £25,000*
20. £0*
21. £5,000

1. £234,631
2. £37,500
3. £i’w drafod

1. Pennu ystod ehangach o gyfleoedd i
ddatblygu arweinwyr, nawr ac at y
dyfodol

safonau. Mae hyn yn
cynnwys arweinwyr at y
dyfodol a rhwydweithiau
proffesiynol.

mentora)
2. Penaethiaid Newydd a Dros Dro
(cyn NMSH)
3. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
4. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth

(600,000
Cyfanswm ar
draws Cymru)
4. £i’w drafod
(120,000
cyfanswm ar
gyfer Cymru
gyfan)

2. Cynyddu nifer yr ymgeiswyr o safon
ar gyfer swyddi arweinyddiaeth

Ysgolion cryf a chynhwysol
sydd wedi ymrwymo i
sicrhau rhagoriaeth, tegwch
a lles.

1. Grant Datblygu Disgyblion
(PDG) ac eithrio mynediad Grant
Datblygu Disgyblion

1. £17,968,550

Cefnogi system o
hunanwella – cefnogi
system sy'n golygu bod gan
y proffesiwn addysg y
sgiliau, y gallu a'r grym i
ddysgu'n barhaus a gwella'i
arferion.

1. Ymestyn effaith a dyfnder
1. £188,996*
cydweithio, gan gynnwys drwy
2. £60,000*
ffedereiddio
3. £125,000
2. Ymchwil ar y Cyd a Gwerthuso,
yn cefnogi arferion yn seiliedig ar
dystiolaeth ar draws y
rhanbarthau
3. Datblygu ysgolion fel sefydliadau

1. Pennu ffyrdd o fesur cynnydd o ran
lles dysgwyr
2. Datblygu a defnyddio arolygon
effeithiol o ddysgwyr, y gweithlu a
rhieni
3. meincnodi’n effeithiol yng Nghymru a
chyda’n partneriaid rhyngwladol
4. Monitro perfformiad gwahanol
grwpiau o ddysgwyr, gan
ddefnyddio’r holl ddata sydd ar gael,
gyda ffocws penodol ar leihau’r
bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr o
gefndiroedd difreintiedig a’u
cyfoedion.
1. Tystiolaeth o welliant system gyfan
drwy fesurau y cytunwyd arnynt
2. Cryfhau'r ffordd y mae cydweithio
rhwng ysgolion a’u partneriaid.
3. Twf ymchwil addysgol yng Nghymru
er mwyn cefnogi cydweithio yn well
4. Parhau i fod yn agored i gyngor a
chraffu allanol ym mhob rhan o’r

sy’n dysgu – cyllid meini prawf 3
*Ymrwymiad Codi Safonau (£100m)

system

Atodiad B
Isod, nodir dyraniadau ddangosol CCYD ar gyfer 2019-20.
Amcan
Y Cwricwlwm ac Asesu –
cefnogi cwricwlwm
cenedlaethol sydd â
thegwch a rhagoriaeth yn
ganolog iddo ac sy'n gosod
safonau uchel i bob dysgwr.

Disgrifiad o'r Cyllid
1. Ysgolion Arloesi Digidol a
Chwricwlwm
2. Cymorth Consortia Craidd
ar gyfer Dylunio a Datblygu'r
Cwricwlwm Newydd
3. Asesu ar gyfer Dysgu
4. Fframwaith Defnydd o'r
Gymraeg (gan gynnwys Siarter y
Gymraeg - Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg)

£ CCyD
1. £ i’w gadarnhau
2. £556,250
3. £117,867
4. £44,675

Datblygu proffesiwn addysg
o safon uchel – gwella
addysgu a dysgu yn ein
hysgolion.

1. Grant Gwella Addysg (gan
gynnwys y Cyfnod Sylfaen)
2. Ieithoedd Tramor Modern
(Dyfodol Byd-eang)
3. Cymorth Prawf Rhifedd
Cenedlaethol
4. Grant Llythrennedd a Rhifedd
5. Ysgolion Arloesi Dysgu
Proffesiynol
6. Dysgu mewn Cymru Ddigidol DPP Cam II
7. Codio a Sgiliau Digidol
8. Cynllun Llafaredd Cynradd y
Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd ar gyfer Cymru

1. £35,616,818
2. £108,000
3. £5,000
4. £125,000
5. £510,000
6. £147,334
7. £88,400
8. £117,867
9. £279,934*
10. £20,000*
11. £265,201*
12. £50,000*
13. £795,602*
14. £88,400*
15. £70,000*

Mesurau Cynnydd Cenedlaethol
1. Defnyddio ymchwil uchel ei barch ym
maes addysgeg a chydweithio
effeithiol i gefnogi'r gwaith o
ddatblygu cwricwlwm o'r safon uchaf
a fydd yn helpu i godi safonau.
2. Cyflawni cwricwlwm sy'n trawsnewid,
un sy'n canolbwyntio ar y pedwar
diben ac yn sicrhau bod popeth yn
ffocysu ar godi safonau llythrennedd
a rhifedd a sicrhau bod pobl ifanc yn
fwy cymwys yn ddigidol, ac o ran
dwyieithrwydd.
1. Hyder y proffesiwn o ran cyflawni'r
cwricwlwm
2. Safon addysg gychwynnol athrawon
a dysgu proffesiynol ar y gwahanol
haenau ac ymateb fel sydd angen
3. Sicrhau bod y cyflenwad o staff
mewn meysydd arbenigol yn cydfynd â'r galw, gan gynnwys cyfrwng
Cymraeg
4. Monitro a oes digon o fynediad at
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar
gael i ddysgwyr.
5. Cymhareb staff priodol i ddarparu
cwricwlwm cyfnod sylfaen o ansawdd
uchel.

Arweinyddiaeth – cefnogi
arweinwyr sy’n ysbrydoli ac
sy’n cydweithio i godi

9. Cynorthwywyr Addysgu Lefel
Uwch
10. Safonau Addysgu Proffesiynol
11. Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar
gyfer Rhagoriaeth mewn
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
(NNEST)
12. Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen
(FPEN)
13. Cymraeg - datblygu proffesiynol
- cyllido consortia (rhai llinellau
cyfun)
14. Cymhwysedd Digidol - Y Cynnig
Dysgu Proffesiynol
15. Gwella Safon uwch
16. Cyflenwi Athrawon a’r Gweithlu
a chynlluniau partneriaeth AGA
peilot
17. AGA rhan-amser ac wedi seilio
ar waith
18. Ieithoedd Tramor Modern –
adeiladu capasiti yn y sector
cynradd
19. Fframwaith Cymhwysedd Digidol
20. Ysgolion pob oed – Cymorth ar
gyfer Ymchwil a Phrosiectau
Cydweithredol (ERW yn unig)
21. Gwobrau Addysgu Proffesiynol
Cymru
1. Arweinyddiaeth ar gyfer y
Dyfodol (Darpar arweinwyr canol
gan gynnwys cymorth hyfforddi a

16. £75,000*
17. £50,000*
18. £61,897*
19. £25,000*
20. £0*
21. £5,000

1. £294,667*
2. £37,500
3. £i’w gadarnhau

1. Pennu ystod ehangach o gyfleoedd i
ddatblygu arweinwyr, nawr ac at y
dyfodol

safonau. Mae hyn yn
cynnwys arweinwyr at y
dyfodol a rhwydweithiau
proffesiynol.

Ysgolion cryf a chynhwysol
sydd wedi ymrwymo i
sicrhau rhagoriaeth, tegwch
a lles.

Cefnogi system o
hunanwella – cefnogi
system sy'n golygu bod gan
y proffesiwn addysg y
sgiliau, y gallu a'r grym i
ddysgu'n barhaus a gwella'i
arferion.

mentora)
2. Penaethiaid Newydd a Dros Dro
(cyn NMSH)
3. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
4. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
1. Grant Datblygu Disgyblion
(PDG) ac eithrio mynediad Grant
Datblygu Disgyblion

(600,000 ar
gyfer Cymru
gyfan)
4. £ i’w gadarnhau
(£120,000 ar
gyfer Cymru
gyfan)

2. Cynyddu nifer yr ymgeiswyr o safon
ar gyfer swyddi arweinyddiaeth

1. £31,601,321

1. Pennu ffyrdd o fesur cynnydd o ran
lles dysgwyr
2. Datblygu a defnyddio arolygon
effeithiol o ddysgwyr, y gweithlu a
rhieni
3. meincnodi’n effeithiol yng Nghymru a
chyda’n partneriaid rhyngwladol
4. Monitro perfformiad gwahanol
grwpiau o ddysgwyr, gan
ddefnyddio’r holl ddata sydd ar gael,
gyda ffocws penodol ar leihau’r
bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr o
gefndiroedd difreintiedig a’u
cyfoedion.
1. Tystiolaeth o welliant system gyfan
drwy fesurau y cytunwyd arnynt
2. Cryfhau'r ffordd y mae cydweithio
rhwng ysgolion a’u partneriaid.
3. Twf ymchwil addysgol yng Nghymru
er mwyn cefnogi cydweithio yn well
4. Parhau i fod yn agored i gyngor a
chraffu allanol ym mhob rhan o’r
system

1. Ymestyn effaith a dyfnder
1. £234,311*
cydweithio, gan gynnwys drwy
2. £60,000*
ffedereiddio
3. £125,000
2. Ymchwil ar y Cyd a Gwerthuso,
yn cefnogi arferion yn seiliedig ar
dystiolaeth ar draws y
rhanbarthau
3. Datblygu ysgolion fel sefydliadau
sy’n dysgu – cyllid meini prawf 3

*Ymrwymiad Codi Safonau (£100m)

Atodiad B
Isod, nodir dyraniadau ddangosol GCA ar gyfer 2019-20.
Amcan
Y Cwricwlwm ac Asesu –
cefnogi cwricwlwm
cenedlaethol sydd â
thegwch a rhagoriaeth yn
ganolog iddo ac sy'n gosod
safonau uchel i bob dysgwr.

Disgrifiad o'r Cyllid
1. Ysgolion Arloesi Digidol a
Chwricwlwm
2. Cymorth Consortia Craidd
ar gyfer Dylunio a Datblygu'r
Cwricwlwm Newydd
3. Asesu ar gyfer Dysgu
4. Fframwaith Defnydd o'r
Gymraeg (gan gynnwys Siarter y
Gymraeg - Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg)

£ (GCA)
1. £ i’w drafod
2. £556,250
3. £72,726
4. £38,550

Datblygu proffesiwn addysg
o safon uchel – gwella
addysgu a dysgu yn ein
hysgolion.

1. Grant Gwella Addysg (gan
gynnwys y Cyfnod Sylfaen)
2. Ieithoedd Tramor Modern
(Dyfodol Byd-eang)
3. Cymorth Prawf Rhifedd
Cenedlaethol
4. Grant Llythrennedd a Rhifedd
5. Ysgolion Arloesi Dysgu
Proffesiynol
6. Dysgu mewn Cymru Ddigidol DPP Cam II
7. Codio a Sgiliau Digidol
8. Cynllun Llafaredd Cynradd y
Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd ar gyfer Cymru

1. £22,449,175
2. £108,000
3. £5,000
4. £125,000
5. £330,000
6. £90,908
7. £54,545
8. £72,726
9. £172,725*
10. £20,000*
11. £163,634*
12. £50,000*
13. £490,903*
14. £54,545*
15. £70,000*

Mesurau Cynnydd Cenedlaethol
1. Defnyddio ymchwil uchel ei barch ym
maes addysgeg a chydweithio
effeithiol i gefnogi'r gwaith o
ddatblygu cwricwlwm o'r safon uchaf
a fydd yn helpu i godi safonau.
2. Cyflawni cwricwlwm sy'n trawsnewid,
un sy'n canolbwyntio ar y pedwar
diben ac yn sicrhau bod popeth yn
ffocysu ar godi safonau llythrennedd
a rhifedd a sicrhau bod pobl ifanc yn
fwy cymwys yn ddigidol, ac o ran
dwyieithrwydd.
1. Hyder y proffesiwn o ran cyflawni'r
cwricwlwm
2. Safon addysg gychwynnol athrawon
a dysgu proffesiynol ar y gwahanol
haenau ac ymateb fel sydd angen
3. Sicrhau bod y cyflenwad o staff
mewn meysydd arbenigol yn cydfynd â'r galw, gan gynnwys cyfrwng
Cymraeg
4. Monitro a oes digon o fynediad at
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar
gael i ddysgwyr.
5. Cymhareb staff priodol i ddarparu
cwricwlwm cyfnod sylfaen o ansawdd
uchel.

Arweinyddiaeth – cefnogi
arweinwyr sy’n ysbrydoli ac
sy’n cydweithio i godi

9. Cynorthwywyr Addysgu Lefel
Uwch
10. Safonau Addysgu Proffesiynol
11. Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar
gyfer Rhagoriaeth mewn
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
(NNEST)
12. Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen
(FPEN)
13. Cymraeg - datblygu proffesiynol
- cyllido consortia (rhai llinellau
cyfun)
14. Cymhwysedd Digidol - Y Cynnig
Dysgu Proffesiynol
15. Gwella Safon uwch
16. Cyflenwi Athrawon a’r Gweithlu
a chynlluniau partneriaeth AGA
peilot
17. AGA rhan-amser ac wedi seilio
ar waith
18. Ieithoedd Tramor Modern –
adeiladu capasiti yn y sector
cynradd
19. Fframwaith Cymhwysedd Digidol
20. Ysgolion pob oed – Cymorth ar
gyfer Ymchwil a Phrosiectau
Cydweithredol (ERW yn unig)
21. Gwobrau Addysgu Proffesiynol
Cymru
1. Arweinyddiaeth ar gyfer y
Dyfodol (Darpar arweinwyr canol
gan gynnwys cymorth hyfforddi a

16. £75,000*
17. £50,000*
18. £40,681*
19. £25,000*
20. £0*
21. £5,000

1. £181,816*
2. £37,500
3. I’w drafod

1. Pennu ystod ehangach o gyfleoedd i
ddatblygu arweinwyr, nawr ac at y
dyfodol

safonau. Mae hyn yn
cynnwys arweinwyr at y
dyfodol a rhwydweithiau
proffesiynol.

mentora)
2. Penaethiaid Newydd a Dros Dro
(cyn NMSH)
3. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth
4. Cymhwyster Proffesiynol
Cenedlaethol ar gyfer
Prifathrawiaeth

(£600,000 ar
gyfer Cymru
gyfan)
4. I’w drafod
(£120,000 ar
gyfer Cymru
gyfan)

2. Cynyddu nifer yr ymgeiswyr o safon
ar gyfer swyddi arweinyddiaeth

Ysgolion cryf a chynhwysol
sydd wedi ymrwymo i
sicrhau rhagoriaeth, tegwch
a lles.

1. Grant Datblygu Disgyblion
(PDG) ac eithrio mynediad Grant
Datblygu Disgyblion

1. £19,623,375

Cefnogi system o
hunanwella – cefnogi
system sy'n golygu bod gan
y proffesiwn addysg y
sgiliau, y gallu a'r grym i
ddysgu'n barhaus a gwella'i
arferion.

1. Ymestyn effaith a dyfnder
1. £145,132*
cydweithio, gan gynnwys drwy
2. £60,000*
ffedereiddio
3. £125,000
2. Ymchwil ar y Cyd a Gwerthuso,
yn cefnogi arferion yn seiliedig ar
dystiolaeth ar draws y
rhanbarthau
3. Datblygu ysgolion fel sefydliadau

1. Pennu ffyrdd o fesur cynnydd o ran
lles dysgwyr
2. Datblygu a defnyddio arolygon
effeithiol o ddysgwyr, y gweithlu a
rhieni
3. meincnodi’n effeithiol yng Nghymru a
chyda’n partneriaid rhyngwladol
4. Monitro perfformiad gwahanol
grwpiau o ddysgwyr, gan
ddefnyddio’r holl ddata sydd ar gael,
gyda ffocws penodol ar leihau’r
bwlch cyrhaeddiad rhwng dysgwyr o
gefndiroedd difreintiedig a’u
cyfoedion.
1. Tystiolaeth o welliant system gyfan
drwy fesurau y cytunwyd arnynt
2. Cryfhau'r ffordd y mae cydweithio
rhwng ysgolion a’u partneriaid.
3. Twf ymchwil addysgol yng Nghymru
er mwyn cefnogi cydweithio yn well
4. Parhau i fod yn agored i gyngor a
chraffu allanol ym mhob rhan o’r

sy’n dysgu – cyllid meini prawf 3
*Ymrwymiad Codi Safonau (£100m)

system

