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GRANT DATBLYGU DISGYBLION  
ADDYSG 

 
1. Cefndir 
1.1 Diben y Grant Datblygu Disgyblion yw gwella canlyniadau i ddysgwyr sy’n gymwys i gael prydau 

ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn gofal. Bwriedir iddo oresgyn y rhwystrau ychwanegol sy’n 
atal dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig rhag cyflawni eu potensial llawn. 

1.2 Caiff y grant ei ddirprwyo i’r Ysgolion / lleoliadau blynyddoedd cynnar gan eithrio'r elfen ‘Plant 
sy’n Derbyn Gofal’ a caiff ei reoli yn rhanbarthol gan y Consortiwm Addysg Lleol, sef GwE. Mae 
GwE hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod yr ysgolion yn cyflawni gofynion y grant a’u cefnogi i’r 
perwyl hynny. Cyngor Gwynedd yw Awdurdod Arweiniol y Grant ar ran Awdurdodau y gogledd. 

 
2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Bwriad yr archwiliad oedd cadarnhau cywirdeb y Dystysgrif Archwilio, sef datganiad o wariant 

yr Awdurdod ar gyfer grant 2019/20, a chadarnhad bod systemau a rheolaethau mewnol yn eu 
lle i sicrhau bod y grant yn cael ei ddefnyddio at y dibenion priodol. Yn ogystal, cadarnhawyd 
bod y grant wedi ei ddirprwyo’n uniongyrchol i’r ysgolion a bod trefniadau priodol ar gyfer 
monitro'r grant a hawlio’r cyllid gan Lywodraeth Cymru. 

 
3. Lefel Sicrwydd yr Archwiliad 
3.1  Gwiriwyd y rheolaethau ar gyfer lliniaru risgiau. Mae asesiad yr archwiliwr yn dod i’r casgliad fod 

lefel sicrwydd yr archwiliad fel a ganlyn:   
           

Lefel Sicrwydd Disgrifiad 

UCHEL 
Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau 
mewnol mewn lle i gyflawni amcanion. 

 
 
4. Prif Ddarganfyddiadau  
4.1 Gwelwyd bod trefniadau priodol mewn lle ar gyfer gweinyddu’r Grant Datblygu Disgyblion. 

Cysonwyd y gwariant ar y Dystysgrif Archwilio gyda’r cyfriflyfr ac ymddengys fod y gwariant yn 
rhesymol ac yn cyd-fynd ag amcanion y grant.  
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CYDNABYDDIAETH 
 
Yr archwiliwr ac awdur yr adroddiad hwn yw: 
 

Bleddyn Rhys 
Arweinydd Archwilio 
BleddynRhys@gwynedd.llyw.cymru 
Est. 34680 
01286 682680 
   

 
Adolygwyd yr adroddiad gan: 
 

Luned Fôn Jones 
Rheolwr Archwilio 
LunedFonJones@gwynedd.llyw.cymru 
Est. 34687 

 01286 682687 
 
Hoffai’r archwiliwr ddiolch i’r swyddogion perthnasol am eu cydweithrediad wrth baratoi’r 
adroddiad archwilio hwn. 
 
 
 
 
LUNED FÔN JONES 
Rheolwr Archwilio 
Hydref 2020 
 
Dosbarthiad: 
Terfynol  

Pennaeth Cyllid 
Pennaeth Addysg 
Rheolwr Busnes a Chyllid GwE 
Cyfrifydd Grwp - Addysg ac Economi a Chymuned 
Uwch Gyfrifydd 
Pennaeth Cynorthwyol - Cyllid 

 

  
  
  
  

 


