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1.
1.1

1.2

1.3

Cefndir
Ar 1af Ebrill 2015, crëwyd y Grant Gwella Addysg (GGA) wedi i Lywodraeth Cymru gyfuno’r
grantiau canlynol:
 Cyfnod Sylfaen
 Llwybrau Dysgu 14-19
 Grant Effeithiolrwydd Ysgolion (GEY)
 Grant y Gymraeg mewn Addysg
 Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig
 Addysg Plant Sipsiwn a Phlant Teithwyr
 Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso
 Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
 Ysgolion Arweiniol a Datblygol
 Cefnogaeth i Brofion Darllen a Rhifedd
 Cyllid i Ysgolion Band 4 a 5
Bellach mae’r GGA wedi ei ymgorffori i grant newydd, sef, ‘Grant Rhanbarthol Consortia
Gwella Ysgolion – (GRCGY)’. Diben y grant yw gwella deilliannau addysgol ar gyfer pob dysgwr
a lleihau effaith amddifadedd ar ddeilliannau dysgwyr.
Egwyddor craidd y grant yw bod y mwyafrif helaeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer darpariaeth
rheng flaen gydag amodau a thelerau grant 2019-20 yn nodi’r disgwyliad bod isafswm o 80%
o gyfanswm y GRCGY yn cael ei ddatganoli’n uniongyrchol i’r ysgolion. Cyngor Gwynedd yw
Awdurdod arweiniol GRCGY a GwE sydd yn gyfrifol am sicrhau bod yr ysgolion yn cyflawni
gofynion y grant ac yn cefnogi’r ysgolion i’r perwyl hynny.

2.
2.1

Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad
Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod rheolaethau mewnol priodol ar gyfer gweinyddu
GRCGY 2019-20, er mwyn lliniaru risgiau yn unol ag amodau a thelerau’r grant yn ogystal â
chadarnhau bod sail i’r ffigyrau a gyflwynir ar ddatganiadau gwariant Cyngor Gwynedd a GwE
mewn perthynas â’r grant a dilyn trywydd y ffigyrau i’r cyfriflyfr i gadarnhau eu cywirdeb a’u
priodoldeb.

3.
3.1

Lefel Sicrwydd yr Archwiliad
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
UCHEL

Disgrifiad
Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y
rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion.
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4.
4.1

4.2

Prif Ddarganfyddiadau
Gellir datgan sicrwydd o gywirdeb datganiadau gwariant Cyngor Gwynedd a GwE mewn
perthynas â Grant Rhanbarthol Consortia Gwella Ysgolion. Dilynwyd sampl o’r ffigyrau yn
ôl i gyfriflyfr ariannol y Cyngor, ac fe’u cafwyd yn gywir, yn rhesymol ac yn cyd-fynd ag
amcanion y grant.
Ymddengys bod trefniadau da yn bodoli ar gyfer gweinyddu’r GRCGY. Gwelwyd bod y
canran priodol o’r cyllid gros wedi ei ddirprwyo’n uniongyrchol i’r ysgolion a bod y canran
priodol o’r arian grant wedi ei ddargadw ar gyfer pwrpas gweinyddiaeth yn unol ag
amodau a thelerau’r grant.
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CYDNABYDDIAETH
Yr archwiliwr ac awdur yr adroddiad hwn yw:
Gwawr Mererid Owen
Uwch Archwiliwr
GwawrMereridOwen@gwynedd.llyw.cymru
Est. 34688

Adolygwyd yr adroddiad gan:
Bleddyn Rhys
Arweinydd Archwilio
BleddynRhys@gwynedd.llyw.cymru
Est. 34680

Hoffai’r archwiliwr ddiolch i’r swyddogion perthnasol am eu cydweithrediad wrth baratoi’r
adroddiad archwilio hwn.

LUNED FÔN JONES
Rheolwr Archwilio
Medi 2020
Dosbarthiad:
Terfynol
Pennaeth Cyllid
Pennaeth Addysg
Cyfrifydd Grwp
Uwch Gyfrifydd Datblygu
Rheolwr Busnes a Chyllid GwE
Pennaeth Cynorthwyol Cyllid

