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Annwyl Lynne 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Mai, parthed gweithredu diwygiadau Diamond. Rwy’n 
falch o ddarparu’r wybodaeth ganlynol ar gais y pwyllgor.  

1. Y cynnydd o ran gweithredu

 Roedd Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhelliad adolygiad Diamond yn flaenorol
fod Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn casglu “basged o nwyddau”
flynyddol ac, o bosibl, yn cyhoeddi ei phris. Yn dilyn hynny, ymgynghorodd CCAUC ar
hyn a dywedodd y byddai'n darparu adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymru ond na
fyddai'n cyhoeddi ei ganfyddiadau. Mewn perthynas â'r argymhelliad hwn, a allwch chi
gadarnhau:

o A yw'r adroddiadau hyn yn dangos unrhyw dystiolaeth o gynnydd mewn costau
eraill i fyfyrwyr?

o Beth mae'r adroddiadau'n ei ddangos yn ehangach?

Mae cylchlythyr W17/39HE CCAUC, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017, yn cyhoeddi 
canlyniadau eu hymgynghoriad ar gasglu data ar gyfer basged o nwyddau, proses o gasglu 
data a’r camau gweithredu sy’n ofynnol gan sefydliadau. Cyflwynodd CCAUC ei adroddiad 
cyntaf, ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18, i Lywodraeth Cymru fis Awst diwethaf. Roedd yr 
adroddiad, yr un cyntaf mewn ymateb i’r dasg hon, yn manylu ar y gwaith a gynhaliwyd yn 
ystod y flwyddyn a gwybodaeth am fwriadau CCAUC o ran casglu a monitro ‘basgedi o 
nwyddau’ yn y dyfodol. 

Mae’r ffurflenni a wnaed yn 2017/19, a’u gwirio gan sefydliadau, wedi pennu sefyllfa llinell 
sylfaen ar gyfer monitro blynyddoedd y dyfodol. Bydd CCAUC yn defnyddio’r data hwn i 
fonitro unrhyw anghysondebau o ran cynyddu costau hanfodol i fyfyrwyr, yn wyneb 
argymhellion Adolygiad Diamond. Mae adroddiad nesaf CCAUC ar fin cael ei gyhoeddi, a 
bydd yn adrodd ar flwyddyn gyntaf y monitro. Bydd yn cymharu ffigurau sylfaen 2017/18 â’r 
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rhai a gasglwyd ar gyfer 2018/19, a dyma’r flwyddyn gyntaf y bydd modd gwneud 
cymhariaeth uniongyrchol. 

 Beth yw sail y cytundeb â CCAUC i beidio â chyhoeddi'r wybodaeth hon?

 A fydd y penderfyniad i beidio â chyhoeddi'r wybodaeth hon yn cael ei adolygu?

Rhannwyd y wybodaeth hon yn gyfrinachol â Llywodraeth Cymru. Cafwyd cytundeb rhwng 
Llywodraeth Cymru, CCAUC ac UCM (yng Nghymru) na fyddai’r data’n cael ei gyhoeddi yn 
y lle cyntaf. Fodd bynnag, mae CCAUC wedi dweud wrth sefydliadau eu bod wedi cadw’r 
hawl i gyhoeddi data pe bai unrhyw dystiolaeth yn dangos bod costau wedi cynyddu’n 
anghymesur yn sgil argymhellion Diamond. 

Unwaith y byddaf wedi ystyried cynnwys yr ail adroddiad, byddaf yn trafod penderfyniad i 
gyhoeddi gydag UCM a CCAUC. 

 Allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y gwaith gyda rhanddeiliaid i
fapio'n fanwl y gwaith ystadegol a’r gwaith ymchwil sydd ei angen i werthuso
gweithrediad ac effaith newidiadau a diwygiadau, ac unrhyw ganfyddiadau neu
werthusiadau a allai fod wedi dechrau neu wedi dod i ben eisoes?

Yn dilyn adolygiad gan gymheiriaid a chyhoeddi adolygiad o’r cynllun gwerthuso drafft ar 28 
Chwefror 2019 (ar gael yn https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/peer-review-
proposals-evaluation-diamond-student-support-reforms/?skip=1&lang=cy bydd y 
diwygiadau’n cael eu gwerthuso fesul tri cham: 

1. Cam paratoi (2019-2021) sy’n sicrhau bod systemau ar gyfer cynhyrchu a defnyddio
gwybodaeth yn cael eu datblygu’n briodol i hwyluso gwerthuso effaith canol tymor ac
effaith derfynol mewn ffordd drylwyr. Bydd yn cynnwys parhad o gyfres Arolwg
Incwm a Gwariant Myfyrwyr a sicrhau setiau data gweinyddol perthnasol.

2. Cam gwerthuso canol tymor (2022-24), sy’n canolbwyntio ar fesur allbynnau a
deilliannau sy’n dod i’r amlwg, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddadansoddi’r arolwg
a’r data gweinyddol y sicrhawyd mynediad iddynt yn ystod y cyfnod paratoi, gyda
gwaith ansoddol ychwanegol.

3. Cam gwerthuso effaith terfynol, (2026-29), i fesur deilliannau ac effeithiau sy’n dod i’r
amlwg, sydd eto’n seiliedig, gan fwyaf, ar ddadansoddi setiau data a gwaith ansoddol
a sicrhawyd o’r blaen.

Mae’r adolygiad gan gymheiriaid yn nodi’r dylanwadau allanol sy’n effeithio ar fyfyrwyr sy’n 
cyfranogi mewn addysg uwch, a’r heriau wrth nodi’r gwahaniaeth a wnaed gan y cymorth 
ariannol a ddarperir gennym. Mae’r adolygiad yn argymell ychwanegu at y setiau data 
cyfredol a’r arolygon arfaethedig trwy ddatblygu astudiaethau pellach er mwyn deall yn well 
dewisiadau a phrofiadau myfyrwyr o addysg uwch. Cafodd casgliadau’r adolygiad eu 
cyflwyno i, a’u croesawu gan, Grŵp Rhanddeiliaid Diamond ym mis Ionawr 2019. Rydym ar 
ganol cam cynta’r gwerthusiad ar hyn o bryd. 

 Allwch chi ddiweddaru’r Pwyllgor am gynnydd y gwaith gyda’r Cwmni Benthyciadau i
Fyfyrwyr i weithredu system o daliadau cynnal a chadw misol ac ar asesiad Llywodraeth
Cymru o'r goblygiadau?
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Ar ôl trafod gyda CMC Cymru ac adolygu’r datblygiadau yn rhannau eraill o’r DU, law yn 
llaw ag ymatebion i’r broses ymgynghori, mae unrhyw symud tuag at daliadau misol wedi ei 
roi o’r neilltu am y tro. Rwyf wedi cytuno â’r CMC i adolygu’r sefyllfa yn rheolaidd. 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y bydd yn gweithio gyda Phrifysgolion Cymru a
CCAUC i ystyried sut y gellid gweithredu a gweinyddu Cynllun Ysgoloriaeth Ymchwil Ôl-
raddedig Cymru a phryd y gellid gwneud hynny. Allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf
i'r Pwyllgor am y cynnydd a wnaed o ran hyn

Yn ystod camau cynnar datblygu ymateb Llywodraeth Cymru i Diamond, fe wnes i 
ganolbwyntio adnoddau ar sicrhau bod y prif newidiadau i gyllid myfyrwyr wedi’u gweithredu 
cyn gynted â phosib. Mae hyn yn cynnwys rheoliadau sy’n caniatáu i fyfyrwyr ymchwil 
fanteisio ar gymorth benthyciadau ychwanegol ar yr un sail â’r cymorth sydd cael ei gynnig 
yn Lloegr. 

Bydd mynediad at gymorth ar gyfer cwrs doethuriaeth yn sicrhau bod arian yn dipyn llai o 
rwystr, gan ganiatáu i fyfyrwyr astudio i’r lefel uchaf bosib. Mae sgiliau lefel uwch yn 
cyfrannu at yr economi mewn ffordd sy’n darparu gwerth am arian i’r trethdalwr ac yn 
cyfrannu at dwf economaidd. Mae cyflogwyr eisiau ac yn gwerthfawrogi gweithlu hyfedr, a 
chydnabyddir bod ymchwilwyr hynod gymwysedig a medrus yn cyfrannu’n allweddol at 
ddatblygu’r wybodaeth sydd ei hangen fel sail i’r dulliau, technegau, cynhyrchion a 
gwasanaethau newydd ym myd academia a thu hwnt. 

Yn 2018, cyflwynwyd deddfwriaeth i roi cymorth benthyciadau i fyfyrwyr sy’n byw yng 
Nghymru a’r UE ac yn dilyn cwrs gradd doethuriaeth ôl-raddedig penodol a oedd yn 
cychwyn naill ai ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny. Roedd myfyrwyr cymwys yn gallu cael hyd 
at £25,000 o fenthyciad fel cyfraniad tuag at gost eu hastudiaethau. Cafodd y ddeddfwriaeth 
ei diwygio i fyfyrwyr a oedd yn dechrau ar gwrs ar 1 Awst 2019, neu wedi hynny, fel bod 
myfyrwyr cymwys yn gallu cael codiad chwyddiant o £25,000 i £25,700. 

Gyda’r rheoliadau cyllid myfyrwyr bellach wedi’u gweithredu, byddwn yn cyfeirio adnoddau 
at gam nesaf cyflawni ymateb Llywodraeth Cymru i Diamond. Bydd hyn yn cynnwys 
trafodaethau ar ddatblygu’r Cynllun Ysgoloriaeth Ymchwil. 

 Allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed ynghylch prydlondeb
cymorth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar gyfer diwygiadau cyllid myfyrwyr
Llywodraeth Cymru. Hefyd, a gafwyd sicrwydd hyd yn hyn gan y Cwmni Benthyciadau i
Fyfyrwyr o ran cyflawni’r diwygiad yn y dyfodol?

Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i weithio’n agos gyda’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr a 
gweinyddiaethau datganoledig eraill er mwyn sicrhau bod ein buddiannau’n cael eu 
cynrychioli a bod ein diwygiadau polisi yn cael eu gweithredu’n effeithiol ac effeithlon. 

Yn dilyn dull cydgysylltiedig y llynedd o gomisiynu polisi ar draws rhanddeiliaid y Cwmni 
Benthyciadau i Fyfyrwyr, mae Llywodraeth Cymru’n cymryd rhan mewn adolygiad llawn o’r 
cylch comisiynu polisi ar hyn o bryd. Mae’r adolygiad hwn yn ystyried sut gallwn ni gytuno ar 
ddull sy’n sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â gofynion polisi rhanddeiliaid mewn ffordd 
gyson a chydlynus. 

Hefyd, rydym yn cynnal yr adolygiad hwn ar y cyd â rhaglen drawsnewid fawr sy’n bwriadu 
gwella gallu digidol (e.e. seilwaith TG) a gallu pobl (e.e. proses recriwtio a chadw gwell) o 
fewn y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Dylai’r rhaglen wella sylweddol hon wella gallu’r 
Cwmni i ymateb i newidiadau polisi ei randdeiliaid yn y dyfodol. 
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2. Effaith ar les myfyrwyr 
 

 Ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw asesiad cynnar o'r effaith y mae 
canolbwyntio’r cymorth ar gostau byw wedi'i chael ar les carfan mis Medi 2018 wrth iddi 
nesáu at ddiwedd y flwyddyn academaidd? Os felly, beth oedd y canfyddiadau? 

 
Mae’n rhy fuan i asesu pa effaith mae’r diwygiadau’n ei chael ar fyfyrwyr neu ar eu 
hymddygiad (gweler amserlen y cynllun gwerthuso). Fodd bynnag, yn y cam cynnar hwn, 
mae’r dystiolaeth gychwynnol yn awgrymu bod cynyddu’r cymorth i gostau byw wedi cael 
croeso cadarnhaol gan fyfyrwyr. 
 
3. Y rhagolygon a’r rhagdybiaethau a wnaed 
 

 A yw nifer y myfyrwyr yng ngharfan 2018/19 sydd wedi manteisio ar gymorth ariannol i 
fyfyrwyr yn cyfateb i fodel Llywodraeth Cymru, yn enwedig o ran y nifer sydd wedi 
manteisio arno a maint y dyfarniadau grant cynnal a chadw? 

 
Yn y cam hwn o’r cylch academaidd, nid yw’r holl wybodaeth am gostau’r flwyddyn 
academaidd lawn ar gael. Ond, mae gwybodaeth gychwynnol am ganlyniadau ariannol 
blwyddyn ariannol 2018-19 yn awgrymu bod ein modelu cychwynnol yn gywir. Mae’r tabl 
canlynol yn amlinellu’r gwahaniaeth ac yn rhagamcanu effaith unrhyw newidiadau dilynol 
dros y tair blynedd nesaf (er y dylid nodi bod ‘non-cash’ ac ‘AME’ yn cynnwys ffactorau 
allanol nad ydynt yn berthnasol i’r diwygiadau hyn, e.e. newidiadau i’r trothwy ad-dalu). 
 

   
 

 Mae'r cynnydd tebygol mewn niferoedd rhan-amser ac ôl-raddedig yn gadarnhaol i'r 
sector, ac yn cael ei groesawu. A allwch chi gadarnhau sut mae'r cynnydd hwn wedi 
effeithio ar gostau a'r rhagdybiaethau cynllunio refeniw yn y dyfodol y gwnaethoch eu 
rhannu â'r Pwyllgor yn eich llythyr dyddiedig 05 Rhagfyr 2018? 

 
Er nad yw gwybodaeth am y flwyddyn academaidd derfynol ar gael, rwy’n falch iawn bod 
tystiolaeth o gynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau a’r rhai sy’n ymrestru ar gyrsiau rhan-
amser ac ôl-raddedig yn sefydliadau Cymru. Mae’n amlwg fod hyn yn dangos bod ein 
diwygiadau cyllid arloesol ac unigryw i fyfyrwyr yn cael effaith gadarnhaol, a’n bod ni’n 
dechrau cyrraedd y myfyrwyr hynny na fyddent wedi mynd i addysg uwch o’r blaen. Mae 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Near-cash £449m £437m £402m £371m £354m

Annually Managed Expenditure £506m £599m £711m £811m £875m

Non-cash £138m £202m £244m £276m £322m

Near-cash £449m £432m £399m £366m £348m

Annually Managed Expenditure £506m £597m £699m £795m £858m

Non-cash £120m £196m £270m £326m £356m

Difference

Near-cash £5m £3m £5m £6m

Annually Managed Expenditure £2m £12m £16m £17m

Non-cash £6m -£26m -£49m -£34m

Forecasts of financial year costs

Previous modelling shared with CYPE 

Latest forecast

Source: Higher Education Division internal analysis, Welsh Government
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hyn wedi cael effaith ar ganlyniadau disgwyliedig 2018-19 ac rydym wedi gorfod addasu’r 
canlyniad disgwyliedig ar gyfer blynyddoedd y dyfodol o ganlyniad i’r diddordeb cynyddol. 
 
Mae’r tabl canlynol yn dangos y newidiadau rhagamcanol a wnaed i’r rhagolygon. 
 

 
 
Fodd bynnag, dylai’r cynnydd i fyfyrwyr rhan-amser ac ôl-raddedig gael ei ystyried yng 
nghyd-destun swm y cymorth rhan-amser ac ôl-raddedig fel cyfran o gyllideb gyffredinol 
cymorth i fyfyrwyr (gan gynnwys yr holl gymorth i israddedigion llawn amser). 
 
O ran cymorth i fyfyrwyr rhan-amser ac ôl-raddedig yn 2019-20 (gan gynnwys grantiau a 
benthyciadau) fel canran o gymorth israddedigion llawn amser, disgwylir iddynt fod yn 3% i’r 
naill a 6% i’r llall. Ar y sail hon, gallaf gadarnhau bod modd defnyddio adnoddau cyfredol i 
dalu am newidiadau i’r rhagolygon rhan-amser ac ôl-raddedig. 

 

 Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o’r effaith y mae’r newid yn 
nhrothwy ad-dalu benthyciadau myfyrwyr o fis Ebrill 2018 wedi’i chael ar fforddiadwyedd 
y diwygiadau? 

 
Pan gyhoeddwyd y newidiadau i drothwyon ad-dalu benthyciadau gan lywodraeth y DU ym 
mis Hydref 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddadansoddiad llawn o effaith y newid 
arfaethedig cyn cytuno i’w roi ar waith yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys yr effaith ar 
ganran y benthyciadau myfyrwyr y disgwyliwyd i’w dileu. 
 
Ar sail ein dadansoddiad ni, a chyn gweithredu, gallaf gadarnhau bod Trysorlys EM wedi 
darparu cadarnhad ysgrifenedig y byddai’n talu costau’r newidiadau i’r trothwy ad-dalu yn 
llawn (anfonwyd copi o’r llythyr hwn at y pwyllgor yn flaenorol). Ar y sail hon, nid yw’r newid 
i’r trothwy ad-dalu wedi cael effaith ar fforddiadwyedd ymateb Llywodraeth Cymru i 
Diamond. 
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 Nid yw'n ymddangos bod y cyllid ychwanegol a ddarparwyd i CCAUC yn 2018-19 ar 
gyfer cyllid ymchwil ac arloesi yn gyllid rheolaidd a bwriedir iddo gael ei wario dros ddwy 
flynedd academaidd. Allwch chi gadarnhau:  
 

o Beth yw ffynhonnell yr arian hwn?   
o Beth yw'r rhesymeg dros ei neilltuo ar gyfer ymchwil yn hytrach na chaniatáu i 

CCAUC benderfynu ar ei ddyraniad? 
 
Roeddwn i’n falch o allu rhoi arian ychwanegol tuag at ymchwil, trwy CCAUC, ar gyfer 
blwyddyn ariannol 2018-19. Nid arian cylchol mohono, a chafodd ei ddyrannu o fewn 
adnoddau cyfredol yn y gyllideb addysg. 
 
Er mai mater i’r Cyngor fydd dosbarthu cyllid, eglurais yn fy llythyr cylch gorchwyl diwygiedig 
2018-19 fy mod i’n disgwyl iddo gael ei ddosbarthu trwy fodel sy’n cyd-fynd ag argymhelliad 
2 o Adolygiad Reid. Byddai mabwysiadu’r dull hwn yn helpu i gryfhau’r sail ymchwil gyfredol 
yng Nghymru trwy helpu ymchwilwyr o Gymru i gystadlu am gyfran fwy o arian Ymchwil ac 
Arloesi y DU (UKRI), fel yr awgrymodd yr Athro Graeme Reid.    
 
Rwyf wedi gofyn i’r Cyngor adrodd yn ôl i mi o ran y diweddaraf am ddosbarthiad ac effaith 
y cyllid hwn, yn ei adroddiad blynyddol a’i lythyr cylch gwaith. 
 
4. Cymorth costau byw a’r Cyflog Byw Cenedlaethol 
 

 Argymhellodd Syr Ian Diamond y dylai'r grant cynnal a chadw / cymorth benthyciad sydd 
ar gael i fyfyriwr fod yn gyfwerth â'r Cyflog Byw Cenedlaethol. Mae cyfanswm y cymorth 
sydd ar gael i fyfyrwyr ar gyfer 19/20 wedi ei uwchraddio yn unol â'r cynnydd yn y Cyflog 
Byw Cenedlaethol, sydd i'w Tudalen y pecyn 29 groesawu, ond gwnaed hyn drwy 
gynyddu swm y benthyciad yn unig ac nid y grant cynnal a chadw, sy'n parhau i fod yn 
£8,100. Pe bai hwn yn bolisi cyson yn y dyfodol, byddai gwerth y grant cynnal a chadw’n 
cael ei erydu, wrth gwrs. Allwch chi gadarnhau: 
 

o Beth yw polisi a bwriadau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol o ran uwchraddio'r 
grant cynnal a chadw?  

o Pam mae Llywodraeth Cymru wedi dewis uwchraddio swm y benthyciad yn unig 
a pheidio â chymhwyso'r uwchraddio ar draws y benthyciad a'r grant cynnal a 
chadw ar gyfer 19/20?  

o Pam nad yw Llywodraeth Cymru wedi uwchraddio'r grant sylfaen gyffredinol ar 
gyfer 19/20 hefyd, sy'n parhau i fod yn £1,000?  

o Pa ragdybiaethau y mae rhagolygon ariannol Llywodraeth Cymru yn eu cynnwys 
o ran uwchraddio'r grant cynnal a chadw? 

 
Cafodd y penderfyniad i uwchraddio’r cymorth grant i gynnwys unrhyw gynnydd yng nghost 
y Cyflog Byw Cenedlaethol ei wneud er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y diwygiadau yn y 
blynyddoedd gweithredu cynnar – pan oedd costau gweithredu system ddeuol ar eu huchaf. 
Fel yr amlinellais o’r blaen, rydym yn gweithredu system gymorth ddeuol (h.y. yr hen system 
ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu hastudiaethau cyn dechrau 2018/19 a’r system 
gymorth newydd ar gyfer rhai a gychwynnodd yn 2018/19) er mwyn diogelu myfyrwyr. Gan 
ystyried costau gweinyddu, mae hyn yn golygu y byddai’r system newydd yn ddrutach i’w 
gweithredu am y ddwy flynedd gyntaf o gymharu â’r system flaenorol. 
 
Ar y sail hon, ac o gofio maint y gyllideb, yr amrywiadau anhysbys, y risgiau posib a 
goblygiadau unrhyw orwariant, penderfynais y byddai’n fwy doeth a darbodus datrys 
costau’r grant cynhaliaeth a sylfaen ar gyfer oes y llywodraeth hon. Nid wyf wedi penderfynu 



7 

 

ar ddyfodol y cymorth wedi’r dyddiad hwn, ond gallaf gadarnhau bod rhagdybiaethau’r 
model yn awgrymu y bydd pob grant yn cynyddu wedyn – er mai penderfyniad y 
Llywodraeth nesaf fyddai hynny, wrth gwrs, yn wyneb canlyniad y cylch cyllidebu nesaf. 
 
5. Dyraniad Cam Gweithredu Addysg Ôl-16 ar gyfer 2019-20 - gwaith dilynol ar y 
gyllideb 
 

 Dyraniadau terfynol 19-20 o fewn y Cam Gweithredu Addysg Ôl-16 gan gynnwys 
Addysg Bellach, Dysgu Oedolion yn y Gymuned, 6ed Dosbarth a dyraniadau materol 
eraill fel y nodwyd yn eich llythyr at y Pwyllgor, dyddiedig 05 Rhagfyr 2018; 

 
Mae’r tabl isod yn dangos dadansoddiad o linell wariant yn y gyllideb addysg bellach, y 
gofynnwyd amdano. Mae’r ail golofn yn rhoi’r diweddariad am gyllid ychwanegol fel cymorth 
tuag at gyfraniadau pensiwn, gan gynnwys trosglwyddiadau i mewn ac allan megis 
trosglwyddo’r gyllideb Sgiliau â Blaenoriaeth i’r llinell Addysg Bellach a throsglwyddo allan o 
Nawdd Polisi a Gyrfaoedd. 
 

Disgrifiad o’r rhaglen 
a ariannwyd 

Cyllideb 
derfynol 
2019-20  
£000oedd 

Cyllideb 
ddiwygiedig 
2019-20 
(2il atodiad) 
£000oedd 

Buddsoddi mewn 
Ansawdd 466 466 

AB Llywodraeth a 
Strategaeth AB 30 30 

NIACE 450 450 

Nawdd Polisi a 
Gyrfaoedd 

 
210 

 
0 

Dysgu yn y Gymuned  4,419 4,419 

Addysg Bellach 324,026 333,011 

Chweched Dosbarth 90,728 93,752 

Cyfrifon Dysgu 
Personol 

 
2,000 

 
2,000 

JISC 1,591 1,591 

Erasmus 220 220 

Rhwydwaith Seren 942 942 

Cyfanswm 425,082 436,881 

 

 Y wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniad y trafodaethau ar ddyfarniadau cyflog Addysg 
Bellach, na arweiniodd at streicio mae’n falch gennyf ddeall, a manylion y setliad a 
wnaed gan gynnwys a yw'r setliad yn un amlflwydd ac yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 
pensiynau; 

 Manylion unrhyw ymrwymiadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud mewn 
perthynas â chyflog Addysg Bellach yn y dyfodol y tu hwnt i 19/20 os o gwbl 

 
Dyfarniad cyflogau Addysg Bellach 
 
Penderfynais a’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar y pryd i ddyfarnu £7.971m er 
mwyn cefnogi cyflogau Addysg Bellach yn 2018-19 a 2019-20, £3.2m yn 2018-19 a 
£4.771m yn 2019-20.  
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Mae’r arian a ddarparwyd wedi helpu i sicrhau dyfarniad cyflog i staff addysg bellach yn 
2018/19, wedi’u cyfuno i ddyraniadau 2019/20, sy’n cyd-fynd â’r swm mae athrawon ysgol 
yn ei gael. 
 
Mae sefydliadau addysg bellach yn cael eu hariannu ar sail blwyddyn academaidd. Mae’r 
£3.2 miliwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19 wedi’i gyfrifo pro rata yn ôl maint dyraniad 
pob coleg (cyn codiadau) ac roedd y swm llawn wedi’i gynnwys yn nhaliad prif ffrwd pob 
coleg ym mis Mawrth 2019. Mae hyn yn cwmpasu dau dymor cyntaf blwyddyn academaidd 
2018/19. O’r £4.771m a gytunwyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20, cafodd traean ohono 
ei dalu ym mis Ebrill 2019 tuag at weddill tymor blwyddyn academaidd 2018/19. 
 

 Sefydliad AB   

Dyraniad 2018-19 ar 
gyfer cyflogau i’w talu 
ym mis Mawrth 2019 (ar 
gyfer Awst 18 - Mawrth 
19) 

Dyraniad 2019-20 ar 
gyfer cyflogau i’w talu 
ym mis Ebrill 2019 (ar 
gyfer Ebrill - Gorffennaf 
2019) 

Coleg Pen-y-bont  £176,811.62 £87,871.69 

Coleg Sir Gâr £210,923.40 £104,824.53 

Coleg Cambria £425,149.40 £211,290.39 

Coleg Caerdydd a’r Fro £317,922.70 £158,000.96 

Coleg Gwent £450,396.32 £223,837.59 

Coleg Merthyr Tudful £96,742.84 £48,079.17 

Coleg Sir Benfro £116,758.77 £58,026.68 

Coleg y Cymoedd £318,842.31 £158,457.99 

Coleg Chweched 
Dosbarth Coleg Catholig 
Dewi Sant 

£64,842.33 £32,225.29 

Coleg Gŵyr Abertawe £265,212.52 £131,805.10 

Addysg Oedolion Cymru £49,494.32 £24,597.64 

Grŵp Colegau NPTC  £274,869.40 £136,604.37 

Grŵp Llandrillo Menai £432,034.08 £214,711.94 

Cyfanswm £3,200,000.00 £1,590,333.33 

 
Cafodd gweddill y £4.771m (£3.181m) ei ddefnyddio ar gyfer blwyddyn academaidd 
2019/20 ond eu cynnwys yn rhan o ddyraniad llinell sylfaen prif ffrwd pob coleg fel rhan o 
broses ddyrannu 2019/20 trwy gyfrwng cynnydd yn y gyfradd uned. 
 
Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw ymrwymiadau i gefnogi cynnydd cyflogau 
addysg bellach y tu hwnt i flwyddyn academaidd 2019/20. 
 
Pensiynau Addysg Bellach 
 
Yn ddiweddar, cyhoeddais £5.6 miliwn ychwanegol er mwyn cefnogi’r cynnydd mewn 
pensiwn sy’n wynebu’r sector addysg bellach yn 2019-20. Mae swyddogion wrthi’n gweithio 
ar fanylion dyraniadau unigol i golegau (ac awdurdodau lleol) cyn gynted â phosib. Mae 
colegau’n derbyn eu dyraniadau ar sail blwyddyn academaidd, sy’n golygu bod y 
cyhoeddiad hwn yn cwmpasu dau dymor. 
 

 Gwybodaeth ynglŷn â sut y cyfrifir y codiadau / lwfansau amddifadedd, teneurwydd 
poblogaeth a chyfrwng Cymraeg ar gyfer 19/20. 
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Codiadau amddifadedd 
 

Nod y codiad hwn, sy’n werth £14.1m ar draws pob coleg ar hyn o bryd, yw darparu 
adnoddau ychwanegol i helpu dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn addysgol. Roedd y 
codiad yn seiliedig yn wreiddiol ar is-barth addysgol Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru  
(WIMD) gyda dysgwyr yn gymwys am rhwng 5% a 40% o gyllid ychwanegol, yn dibynnu ar 
eu safle yn y mynegai. Ar gyfer 2019/20, cafodd y codiad ei bennu ar yr un lefel â 2018/19 
yn amodol ar waith pellach i ddangos sut mae’r arian ychwanegol hwn yn cael ei ddefnyddio 
ym mhob coleg. 
 
Codiad teneurwydd poblogaeth 
 

Yn 2018/19, roedd cyllid teneurwydd gwerth £3.671 miliwn yn berthnasol i chwe choleg. Ar 
gyfer 2019/20, mae’r codiad wedi’i adolygu a model hawliad dysgwyr wedi’i ddefnyddio er 
mwyn sicrhau bod gan ddysgwyr o ardaloedd tenau eu poblogaeth fynediad cyfartal i 
gwricwlwm eang trwy ystyried dosbarthiadau bach mewn ardaloedd poblogaeth isel. 
 
Rydym wedi cyfrifo maint dosbarthiadau fel 15 at ddibenion y modelu hwn. Mae’r fethodoleg 
ddiwygiedig hon yn arwain at gyllid teneurwydd gwerth £6.564m. 
 
Er bod y codiad teneurwydd ar gyfer 2019/20 yn adlewyrchu model hawliad dysgwr, mae’r 
amser a ganiatawyd ar gyfer yr adolygiad yn golygu bod swyddogion wedi defnyddio’r 
cynnig cwricwlwm ‘fel ag y mae’ fel yr hawliad ar gyfer dysgwyr gwledig. Yn ystod y 
blynyddoedd i ddod, bydd swyddogion yn adeiladu ar hyn trwy gomisiynu’n allanol ddarn o 
waith i nodi’r hawliad cwricwlwm gorau i gefnogi twf sgiliau mewn economïau gwledig. Bydd 
y canlyniad hwn yn rhoi i ddysgwyr yn yr ardaloedd hyn y cyfle gorau posib i lwyddo. 
 
Codiad cyfrwng Cymraeg 
 
Mae’r codiad cyfrwng Cymraeg yn seiliedig ar y ddarpariaeth mewn colegau a nifer y 
dysgwyr sy’n manteisio ar y ddarpariaeth. Caiff colegau eu categoreiddio yn ôl ystod eu 
darpariaeth alwedigaethol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, a nifer y dysgwyr sy’n 
cwblhau eu haddysg a’u hasesiadau naill ai’n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, neu’n 
ddwyieithog pan fo dros 50% o’u haddysg a’u hasesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn eu 
gweithgareddau dysgu dewisol. 
 
Mae’r codiad cyfrwng Cymraeg wedi parhau ar yr un lefelau ers 2016/17, oherwydd 
amrywiadau blynyddol na greodd sefydlogrwydd i rai colegau. O’r herwydd, ein bwriad yw 
adolygu’r codiad cyfrwng Cymraeg at y dyfodol. 
 
6. Sefydliadau Addysg Bellach: dyraniadau cyllid 
 

Gweler Atodiad A, a rannwyd gyda cholegau, ynghyd â’u dyraniadau. Mae’r tabl yn dangos 
manylion dyraniadau addysg bellach ym mlwyddyn academaidd 2019/20, yn ogystal â 
manylion y codiadau. 
 
Yn gywir  
 

 
Kirsty Williams AC 

Y Gweinidog Addysg  



Atodiad B: Dyraniad terfynol 2019/20 gan gynnwys 2.6% o gynnydd yn y gyfradd fesul uned

Cyfanswm 
dyraniad 

2018/19 (ac 
eithrio swm 

atodol ar gyfer 
cyllid atodol)

Dyraniad llawn 
amser gan 

gynnwys 2.6% 
o gynnydd i'r 
gyfradd fesul 

uned

Dyraniad rhan‐
amser gan 

gynnwys 2.6% 
o gynnydd i'r 
gyfradd fesul 

uned
Lwfans rhan 

amser 
Codiad 

amddifadedd
Codiad 

teneurwydd

Codiad 
cyfrwng 
Cymraeg 

5% lwfans 
cynhaliaeth

Cyfanswm 
dyraniad 

2019/20 gan 
gynnwys 2.6% 
o gynnydd

Pontio er 
mwyn newid i 
fodel cyllido

Cyfanswm 
dyfraniad 

2019/20 gan 
gynnwys 
pontio

Amrywiad o 
2018/19 i 
2019/20

Amrywiad o 
2018/19 i 
2019/20

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ %
Coleg Pen‐y‐bont  15,338,330 11,478,631 2,190,230 438,046 671,625 0 30,000 683,443 15,491,976 67,775 15,559,751 221,421 1.44%
Coleg Caerdydd a'r Fro 28,414,998 22,794,990 6,239,477 1,247,895 2,132,834 0 30,000 1,451,723 33,896,920 ‐805,396 33,091,524 4,676,527 16.46%
Coleg Cambria 36,800,099 27,142,343 5,150,657 1,030,131 1,296,296 733,136 115,000 1,614,650 37,082,213 235,248 37,317,461 517,362 1.41%
Coleg Gwent 39,907,102 31,340,049 5,534,486 1,106,897 2,226,040 0 230,000 1,843,727 42,281,199 0 42,281,199 2,374,096 5.95%
Coleg Sir Gâr 19,337,932 14,505,765 2,315,854 463,171 454,275 575,850 1,061,250 841,081 20,217,246 0 20,217,246 879,314 4.55%
Coleg y Cymoedd 28,717,413 21,463,068 3,623,231 724,646 2,206,480 0 29,756 1,254,315 29,301,496 0 29,301,496 584,084 2.03%
Coleg Gŵyr Abertawe 23,449,610 18,576,764 2,692,869 538,574 1,384,961 0 115,000 1,063,482 24,371,649 0 24,371,649 922,040 3.93%
Grŵp Llandrillo Menai 40,655,963 27,733,534 4,474,651 894,930 1,381,599 2,441,719 2,156,250 1,610,409 40,693,092 435,992 41,129,084 473,120 1.16%
Grŵp Colegau NPT 24,367,604 16,038,856 3,567,887 713,577 936,079 2,456,260 30,000 980,337 24,722,995 0 24,722,995 355,391 1.46%
Coleg Merthyr Tudful 8,630,888 7,798,588 645,288 129,058 682,814 0 30,000 422,194 9,707,942 0 9,707,942 1,077,054 12.48%
Coleg Sir Benfro 10,521,351 8,463,239 1,315,818 263,164 211,774 356,812 30,000 488,953 11,129,760 0 11,129,760 608,409 5.78%
Coleg Chweched Dosbarth Coleg Catholi 5,686,784 4,840,862 160,208 32,042 399,251 0 15,000 250,053 5,697,416 66,382 5,763,798 77,014 1.35%
Addysg Oedolion Cymru  5,746,526 0 3,618,684 723,737 214,937 0 30,243 180,934 4,768,535 1,092,618 5,861,153 114,627 1.99%

287,574,600 212,176,689 41,529,341 8,305,868 14,198,965 6,563,777 3,902,499 12,685,302 299,362,441 1,092,618 300,455,059 12,880,459 4.48%


