
FFURFLEN B     Cynllun Grant y Gymraeg Mewn Addysg:   2014 - 2015 

Cyfanswm Grant y Gymraeg Mewn Addysg Datganoledig: 

Deilliant 1 £ Deilliant 2 £ Deilliant 3 £ 

Deilliant 4 £            Deilliant 5  255  
 

 

Gweithgareddau a gefnogir 

 

 

Dynodydd 

Llythrennedd a 

Rhifedd 

 

Manylion y 

gweithgareddau 

 

 

 

 

Ffynhonnell 

gyllidol a 

gwariant a 

gynlluniwyd 

Allbynnau a Deilliannau 

 

 

 

 

Targedau 

 

 

 

 

Rhagamcannol 

(i’w cwblhau 

HYD 2014) 

Gwirioneddol 

(i’w cwblhau ION 

2015) 

 

CYMRAEG IAITH CYNTAF 
 

A B C Ch D Dd E 

Deilliant 1: Mwy o 

blant saith mlwydd 

oed yn cael eu 

haddysgu trwy 

gyfrwng y Gymraeg -  

GWEITHGAREDD A: 

Datblygu’r Gymraeg yn 

ysgolion yr ardaloedd 

Seisnigedig (targedu hyd at 

15 ysgol) yn cynnwys 

dalgylch Bangor). 

- 
Nifer o ddysgwyr yn cael 

cefnogaeth: 

      

Deilliant 2: Mwy o 

ddisgyblion yn parhau 

i wella eu sgiliau iaith 

ar ol trosglwyddo o'r 

ysgol gynradd i'r ysgol 

uwchradd 

GWEITHGAREDD A: Cynnal/ 

datblygu’r Gymraeg ym 

mhob un o’r 14 ysgol 

uwchradd er mwyn gwella 

lefelau cyflawniad dysgwyr 

yn y Gymraeg. 

- 
Nifer o ddysgwyr yn cael 

cefnogaeth: 

      

GWEITHGAREDD B: Parhau i 

gynnig a chefnogi cwrs 

‘Trochi Hwyr’ i ddisgyblion 

B6 yr ysgolion cynradd 

(rhwng 20 – 40 disybl), yn 

Ysgol Tryfan yn ystod Tymor 

yr Haf 

- 
Nifer o ddysgwyr yn cael 

cefnogaeth: 

      



 

 
CYFRWNG CYMRAEG 
                                   

A B C Ch D Dd E 

Deilliant 3: Mwy o 
fyfyrwyr 14-16 mlwydd 
oed yn astudio am 
gymwysterau trwy 
gyfrwng y Gymraeg 

GWEITHGAREDD A: Gwella 
ansawdd y ddarpariaeth 

cyfrwng Cymraeg/dwyieithog 
ar draws y cwricwlwm yn CA4 

ym mhob un o’r ysgolion 
uwchradd. 

- 
Nifer o ddysgwyr yn cael 

cefnogaeth: 

      

Deilliant 5: Mwy o 
ddysgwyr o bob oed a 

sgiliau uwch yn y 
Gymraeg 

GWEITHGAREDD A: Pob 
ysgol gynradd i wella ansawdd 

y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg/ dwyieithog ar draws 

y cwricwlwm. 

-Grant YGMA 
£255 

Nifer o ddysgwyr yn cael 
cefnogaeth: 62 

Gwella 
adnoddau 
darllem a 
gemau iaith 
yr ysgol. 

100% o’r disgyblion i 
gael defnydd o’r 

adnoddau newydd yn 
eu dosbarthiadau.  

 

GWEITHGAREDD B: Pob 
ysgol uwchradd i wella 
ansawdd y ddarpariaeth 

cyfrwng Cymraeg/ dwyieithog 
ar draws y cwricwlwm yn CA3. 

- 
Nifer o ddysgwyr yn cael 

cefnogaeth: 

      

 
CYMRAEG AIL IAITH 
 

Deilliant 5: Gwella 
darpariaeth a safonau 

Cymraeg ail iaith 

GWEITHGAREDD A: Gwella 
ansawdd y ddarpariaeth ail 
iaith ym mhob un o’r 14 ysgol 

uwchradd. 

- 
Nifer o ddysgwyr yn cael 

cefnogaeth: 

      

255 
i gyrraedd cyfanswm Grant y Gymraeg Mewn Addysg 
datganoledig 

    £255 

       
        

 


