
20 Awst 2018 

Annwyl Kirsty ac Eluned, 

Sesiwn graffu gyffredinol – 10 Hydref 2018 

Diolch am gytuno i ddod i sesiwn graffu ar y cyd ar 10 Hydref 2018. Bydd y 

sesiwn yn canolbwyntio ar addysg uwch ac addysg bellach. 

Cyn y sesiwn, mae rhestr o’r meysydd y byddai’r Pwyllgor yn croesawu cael papur 

ysgrifenedig yn eu cylch wedi’i hatodi i’r llythyr hwn. Byddem yn ddiolchgar pe 

gallai’r papur hwn ddod i law bythefnos cyn y sesiwn, erbyn dydd Mercher 26 

Medi 2018. O gofio natur gyffredinol y sesiwn, mae’n bosibl y bydd Aelodau yn 

gofyn cwestiynau nad ydynt wedi’u cynnwys yn yr atodiad i’r llythyr hwn. 

Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth ychwanegol, mae croeso ichi gysylltu â’r 

tîm clercio. 

Yn gywir, 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

Kirsty Williams AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Eluned Morgan AC 

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

CYPE(5)-24-18 - Papur i'w nodi 14



 

ATODIAD – Gwybodaeth yr hoffem ei chael gennych  

Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech anfon papur ysgrifenedig cyn y 

cyfarfod sy’n trafod y materion a ganlyn: 

1. Diweddariad cyffredinol 

• y wybodaeth ddiweddaraf am y sectorau addysg uwch ac addysg bellach 

yn gyffredinol.  

2. Y blaenoriaethau a gytunwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet a’r Prif 

Weinidog 

Y wybodaeth ddiweddaraf am: 

• hyrwyddo a gwella llwybrau academaidd a galwedigaethol i mewn i 

addysg bellach ac addysg uwch – a thrwyddynt – gan gynnwys unrhyw 

ddangosyddion perfformiad perthnasol a ddefnyddir gan Lywodraeth 

Cymru tuag at y nod hwn; 

• hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (HAGA), gan gynnwys:  

 asesiad o effaith penderfyniadau achredu HAGA ar Brifysgol 

Abertawe a Phrifysgol De Cymru; ac  

 asesiad o geisiadau HAGA yn erbyn y targedau ar gyfer mis Medi 

2018. 

• y dull o flaenoriaethu’r cymorth ar gyfer gwell cysylltiadau rhwng addysg 

a diwydiant, gan gynnwys: 

 y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddangosyddion perfformiad 

a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru tuag at y nod hwn; a 

 gwybodaeth am waith craffu ar effeithiolrwydd y partneriaethau 

sgiliau rhanbarthol mewn perthynas â darpariaeth addysg.  

• gwybodaeth am ymestyn cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 

gynnwys addysg bellach a dysgu yn y gweithle, gan gynnwys: 

 unrhyw gyllid ychwanegol ar gyfer ymestyn y cylch gorchwyl; a  

 darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg mewn addysg bellach ac 

addysg uwch yn gyffredinol.  

3. Polisïau ehangach Llywodraeth Cymru a chyllid yn ystod y flwyddyn 

Y wybodaeth ddiweddaraf am: 



 

• ddyraniadau cyllid perthnasol, gan gynnwys: 

 dyraniadau cyllid yn ystod y flwyddyn ym mis Ionawr a mis 

Chwefror 2018 i CCAUC fel y nodir yn yr adolygiad o lythyr cylch 

gwaith CCAUC ym mis Mawrth 2018 gan Lywodraeth Cymru; 

 dyraniadau yn ystod y flwyddyn i ddarparwyr addysg bellach; ac 

 unrhyw gyllid pontio gan yr UE.  

• cynnydd gyda’r gwaith o ddiwygio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (AHO) 

yn sgil yr ymgynghoriad yn y gwanwyn a’r haf, ac esboniad o’r camau 

nesaf, gan gynnwys y camau a gymerwyd i: 

  ymgysylltu â rhanddeiliaid a  

 thrafod opsiynau; a’r  

 amserlen ar gyfer deddfwriaeth.  

• cyfle cyfartal ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, a 

chamau i hyrwyddo addysg uwch ymhlith y grwpiau hyn; 

• camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod sefydliadau 

addysg uwch ac addysg bellach yn cefnogi ac yn hyrwyddo llesiant eu 

myfyrwyr; a  

• safbwynt Llywodraeth Cymru ar ailgyflunio addysg uwch. 

4. Darparu 

• Y cynlluniau a’r systemau sydd ar waith i sicrhau bod timau Llywodraeth 

Cymru sy’n cefnogi addysg cyn ac ar ôl 16 oed yn cydweithio ar bolisïau 

Llywodraeth Cymru ac yn cydlynu’r gwaith o weithredu’r polisïau hynny.  
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