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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR 

27 Tachwedd 2019 

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Pwnc: Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer dysgwyr sy'n derbyn gofal a dysgwyr a 

arferai dderbyn gofal

1.0 Pwrpas yr adroddiad

1.1  Cyflwyno diweddariad i’r Cyd-bwyllgor ar y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer dysgwyr sy'n 

derbyn gofal a dysgwyr a arferai dderbyn gofal.

2.0 Cefndir

2.1 Pwrpas cyllid y Grant Datblygu Disgyblion yw cael effaith hirdymor ar ddeilliannau plant sy'n 
derbyn gofal, neu a arferai dderbyn gofal.  GwE sydd yn gyfrifol am waith gweinyddu a 
chydlynu cyffredinol y grant.    

2.2 Mae’r ddogfen ynghlwm yn amlinellu’r canllawiau ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion (PDG) 

i blant sy'n derbyn gofal/a arferai dderbyn gofal ar draws y rhanbarth.  Caiff y ddogfen hon ei 

dosbarthu i uwch swyddogion, Cydgysylltwyr Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal y chwe 

awdurdod lleol, ysgolion ac uwch swyddogion GwE, yn ogystal ag aelodau'r Grŵp Strategol 

Rhanbarthol.  

3.0 Materion i’w hystyried

3.1 Yn 2019/20, mae’r grant yn parhau i gael ei ddal yn ganolog gan y consortia addysg 
rhanbarthol gyda chefnogaeth y cydlynydd PMG rhanbarthol.  Bydd y rhan fwyaf o’r cyllid yn 
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cael ei weithredu drwy gyfrwng y model clwstwr er mwyn datblygu capasiti a darparu 
ymyraethau penodol. Mae rhaid i’r rhain fod yn seiliedig ar dystiolaeth ac effaith.  Gellir 
defnyddio cyfran fechan o’r grant hefyd i ddarparu bwrsari unigol ar gyfer anghenion 
penodol dysgwyr.  Mae gofyn i ysgolion gwblhau ffurflen gais y grant ar gyfer dwy elfen y 
cyllid a darperir arweiniad clir ar eu cyfer.  

3.2 Disgwylir i glystyrau ac ysgolion fonitro ac arfarnu effaith y grant ar gyrhaeddiad 
addysgol/llesiant y disgyblion y mae’n gefnogi. Rhaid i anghenion y clwstwr, yr ysgol neu’r 
disgybl unigol fod wrth wraidd unrhyw gynnig, ac mae angen ystyried sut y gellir mesur, 
rhannu a chyflwyno’r effaith.

3.3 Mae pob cais clwstwr yn cael ei asesu yn erbyn y meini prawf clir.  Cymeradwyir ac adolygir 
pob cais gan y grŵp rhanbarthol a’r awdurdod perthnasol.

4.0 Argymhellion

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.  

5.0 Goblygiadau Ariannol

5.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.  Bydd GwE yn gweithredu 

              oddi fewn yr adnoddau ariannol cyfredol.    

6.0 Effaith o ran cydraddoldeb

6.1 Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn.

7.0 Goblygiadau Personél

7.1 Nid oes unrhyw oblygiadau o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn.

8.0 Ymgynghori â Wnaed

8.1 Ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol (Gwasanaethau Plant ac Addysg) a 

Bwrdd Rheoli GwE.  

9.0  Atodiadau

9.1 Atodiad 1 – Canllawiau Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer dysgwyr sy'n derbyn gofal a  

dysgwyr a arferai dderbyn gofal
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro: 

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.

Swyddog Cyllid Statudol: 

Mae rhan 5.1 yn cadarnhau nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn gan fydd 
GwE yn gweithredu oddi fewn adnoddau’r grant, sef £970,600 yn 2019/20.


