
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 4 Tachwedd 2021 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Naomi Stocks 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPlant@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y 

cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y 

cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv 

Cofrestru a chyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod  

(08.45 - 09.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.00)   

 

2 Papur i’w nodi 

(09.00 - 09.05)   

 

2.1 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

 (Tudalennau 1 - 3)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y 

Gymraeg ac Addysg yn dilyn y sesiwn graffu ar 23 Medi – CYPE(6)-05-21 – 

Papur i’w nodi 1 

2.2 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

 (Tudalennau 4 - 16)  

Dogfennau atodol: 

Gwybodaeth bellach gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn dilyn y cyfarfod 

ar 23 Medi – CYPE(6)-05-21 – Papur i'w nodi 2 

2.3 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 

 (Tudalennau 17 - 18)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at 

Weinidog y Gymraeg ac Addysg – CYPE(6)-05-21 – Papur i’w nodi 3 

2.4 Cwricwlwm i Gymru 

 (Tudalennau 19 - 22)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Ymgyrch Hanes Cymru – CYPE(6)-05-21 – Papur i’w nodi 4 

(Cymraeg yn unig) 

Cyfieithu - CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 4 

2.5 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

 (Tudalen 23)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad – CYPE(6)-05-21 – 

Papur i'w nodi 5 

2.6 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

 (Tudalen 24)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd 

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – CYPE(6)-05-21 – Papur 

i'w nodi 6 

2.7 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

 (Tudalen 25)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y 

Pwyllgor Cyllid – CYPE(6)-05-21 – Papur i'w nodi 7 

2.8 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 (Tudalennau 26 - 31)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd 

Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 8 



 

 

2.9 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 (Tudalennau 32 - 35)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau 

Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-05-

21 - Papur i'w nodi 9 

2.10 Blaenraglen waith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 36 - 37)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Colegau Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg - CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 10 (Saesneg yn unig) 

2.11 Blaenraglen Waith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 38 - 69)  

Dogfennau atodol: 

Adroddiad Archwilio Cymru: Darlun o Ysgolion - CYPE(6)-05-21 - Papur i'w 

nodi 11 

2.12 Blaenraglen Waith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 70 - 104)  

Dogfennau atodol: 

Adroddiad Archwilio Cymru: Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellach - 

CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 12 

2.13 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

 (Tudalen 105)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Llywydd a 

Chadeirydd y Pwyllgor Busnes - CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 13 

2.14 Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 

 (Tudalennau 106 - 107)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Llywydd a 

Chadeirydd y Pwyllgor Busnes - CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 14 



 

 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn 

(09.05)   

 

4 Trafod y dull o ymdrin â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 

2022 - 2023 

(09.05 - 09.20) (Tudalennau 108 - 129)  

Dogfennau atodol: 

Papur Preifat - Y Dull o Graffu ar y Gyllideb 

5 Cyflwyniad i Ddeddfwriaeth 

(09.20 - 09.30)   

 

6 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - papur briffio gan 

Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 

(09.30 - 10.30)   

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Memorandwm Esboniadol  

 

Egwyl  

(10.30 - 10.35) 

7 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - papur briffio 

technegol gan Lywodraeth Cymru 

(10.35 - 11.35)   

 

8 Trafod y dull o ymdrin â'r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil 

(Cymru) 

(11.35 - 11.45) (Tudalennau 130 - 138)  

Dogfennau atodol: 

https://senedd.cymru/media/bl0ax3sb/pri-ld14625-w.pdf
https://senedd.cymru/media/woypgvdq/pri-ld14625-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/woypgvdq/pri-ld14625-em-w.pdf


 

 

Papur preifat – Papur ymdriniaeth 

Egwyl i ginio  

(11.45 - 12.25) 

9 Sesiwn hyfforddi’r pwyllgor ar ddiogelu, wedi'i hwyluso gan yr 

NSPCC (rhan 2) 

(12.30 - 15.30)   

 



 

 

Dyddiad | Date 11  Hydref 

Pwnc | Subject: Llythyr yn dilyn sesiwn dystiolaeth y Gweinidog 

Annwyl Jeremy 

Diolch am roi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 23 Medi. Fel y soniom, mae'r llythyr hwn yn cynnwys rhai 

cwestiynau ychwanegol nad oedd gennym amser i'w trafod yn y sesiwn. Roeddem hefyd am ofyn am 

rywfaint o eglurder pellach ynghylch y datblygiadau sydd wedi codi ers y sesiwn o ran rheoli COVID-

19 mewn lleoliadau cyn-16.  

Rheoli COVID-19 mewn ysgolion 

Rydym yn ymwybodol bod yr undebau addysg, ers sesiwn y Pwyllgor, wedi codi pryderon parhaus 

am effaith COVID-19 ar ysgolion. Rydym yn nodi eich llythyr at benaethiaid ar 28 Medi yn ceisio mynd 

i'r afael â rhai o'r rhain. Yn y llythyr hwn, rydych yn nodi y byddwch yn “parhau i fonitro’r sefyllfa” ac y 

gallwch “ailddyblu ymdrechion i wella trefniadau cyfathrebu yn y maes hwn.” A allwch chi amlinellu sut 

rydych chi'n bwriadu gwneud y ddau beth hyn? Rydych hefyd yn nodi eich bod yn gweithio gyda'r 

Gweinidog Iechyd i weld beth arall y gellir ei wneud i gefnogi timau Profi Olrhain Diogelu a lleoliad; a 

allwch chi ddarparu mwy o fanylion ar ba welliannau rydych chi'n gobeithio eu gweld?  

Yn y cyfarfod, fe wnaethoch gadarnhau safbwynt Llywodraeth Cymru, lle bo achos positif mewn 

cartref, y dylai plant fynychu'r ysgol oni bai eu bod yn symptomatig eu hunain, ond eu bod yn cael eu 

hannog i wneud prawf PCR rhag ofn. Yna, roedd eich datganiad ar 5 Hydref yn nodi y dylent hefyd 

wneud prawf llif unffordd bob dydd am saith diwrnod.  

A allwch chi gadarnhau y dylai'r plentyn barhau i fynychu'r ysgol wrth aros am ganlyniad y prawf PCR 

hwnnw (gan dybio nad yw’r plentyn wedi cael prawf llif unffordd positif)? Hynny yw, a fyddech chi'n 
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ystyried bod y tarfu ar addysg y plentyn (hyd yn oed os yw hynny am ddiwrnod neu ddau yn unig) yn 

anghymesur â lefel y risg y gallai’r feirws gael ei drosglwyddo’n asymptomatig pe bai'r plentyn yn 

mynd i’r ysgol? 

Cwestiynau ychwanegol 

Roedd rhai meysydd nad oedd gennym amser i'w trafod yn ystod y sesiwn tystiolaeth lafar.  

Er bod trefniadau addysgu ac asesu yn benderfyniadau i brifysgolion unigol eu gwneud, rydym yn 

ymwybodol y bu teimladau cyhoeddus cryf ar y materion hyn. Er enghraifft, rydyn ni'n gwybod bod y 

Senedd wedi cael deiseb ynghylch trefniadau asesu ym Mhrifysgol Caerdydd. (Gwrthodwyd y ddeiseb 

oherwydd ei bod yn fater i'r Brifysgol.) A allwch chi nodi'r hyn rydych chi'n ei ddisgwyl gan 

ddarparwyr addysg uwch mewn perthynas â threfniadau addysgu ac asesu?  

A allwch chi egluro beth yw ystyr “diogelu” y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer dysgwyr ifanc, ac a 

ydych chi'n disgwyl cynyddu swm y dyfarniad o'i gymharu â’r hawliau cyfredol. 

Beth yw eich disgwyliadau gan Gymwysterau Cymru o ran diwygio cymwysterau galwedigaethol, ac a 

ydych chi'n fodlon â'r status quo cyfredol?  

Gwybodaeth y gwnaethoch gytuno i'w hanfon at y Pwyllgor 

Fe gytunoch hefyd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor am: 

- faint o arian ychwanegol sydd wedi cael ei ddyrannu ar gyfer gwasanaethau cwnsela mewn 

ysgolion; 

- y llythyr gan Gymwysterau Cymru ynghylch diwygio cymwysterau i gyd-fynd â'r Cwricwlwm newydd 

ar gyfer Cymru. Diolch ichi am ddarparu hwn yn barod; 

- gwaith modelu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r effaith ar sefydliadau Cymru os rheolir 

mynediad myfyrwyr o Loegr i addysg uwch neu os caiff ffioedd yn Lloegr eu gostwng yn dilyn ymateb 

Llywodraeth y DU i adroddiad y Panel Annibynnol ar yr adolygiad o addysg ôl-18.  

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb.  

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Tudalen y pecyn 2

https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244892


 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

Tudalen y pecyn 3



Rhagor o wybodaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn dilyn cais gan 
Aelodau yn y cyfarfod ar 23 Medi am y llythyr gan Gymwysterau Cymru 
ynghylch diwygio cymwysterau. 

CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 2 

Tudalen y pecyn 4
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Drwy e-bost 

 

Jeremy Miles AS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

 

22 Medi 2021 

 

Annwyl Weinidog 

Fel y gwyddoch, wrth ymateb i heriau pandemig COVID-19, rydym hefyd wedi parhau â'n 

gwaith i ail-lunio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed i helpu i ddod â’r Cwricwlwm 

newydd i Gymru yn fyw. 

Yn y llythyr hwn rydym yn crynhoi ein gwaith hyd yma a sut, wrth symud ymlaen, y byddwn 

yn defnyddio egwyddorion datblygu ar y cyd i roi llais cryf a chanolog i randdeiliaid wrth 

gyflawni ein dau nod o ail-ddychmygu cymwysterau TGAU ac ail-lunio'r arlwy ehangach o 

gymwysterau ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed.  

Yna, rydym yn amlinellu rhai tybiaethau a blaenoriaethau allweddol ar gyfer diwygio 

cymwysterau fel eu bod yn cefnogi Fframwaith Cwricwlwm i Gymru ac yn cyd-fynd ag ef ac 

yn diwallu anghenion dysgwyr yn y dyfodol.  

O ystyried eich cyfrifoldeb ar y cyd dros y Gymraeg ac Addysg, mae'r llythyr hwn hefyd yn 

cyffwrdd â'n hymrwymiad i sicrhau bod diwygiadau i gymwysterau yn cyfrannu at 

uchelgeisiau polisi Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.  

Yn olaf, trafodwn rai o'r risgiau a'r dibyniaethau allweddol i sicrhau diwygio cymwysterau a 

fydd yn helpu i sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn llwyddiant, yn enwedig y llinell amser 

ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm newydd a datblygu agwedd newydd tuag at werthuso, gwella 

ac atebolrwydd ysgolion.  
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1. Cefndir 

Ers dechrau 2020, rydym wedi cynnal dau ymgynghoriad cyhoeddus i helpu i lywio ein 

hymagwedd at y gwaith hwn.  Sefydlodd yr ymgynghoriad cyntaf egwyddorion arweiniol a 

sylfeini ar gyfer ein gwaith, a gofynnodd yr ail am farn ar yr ystod o bynciau ar gyfer 

cymwysterau TGAU. 

Egwyddorion a sylfeini arweiniol 

Yn ein hymgynghoriad cyntaf, esboniwyd pam ddylai dysgwyr rhwng 14 ac 16 oed barhau i 

astudio ar gyfer cymwysterau a’u sefyll. Mae troi'n 16 oed yn garreg filltir bwysig ym mywyd 

person ifanc, pan fyddant yn cwblhau eu haddysg orfodol cyn mynd ymlaen i astudiaeth 

academaidd neu alwedigaethol mwy penodol, hyfforddiant neu waith. Mae cymwysterau ar 

y pwynt hwn yn adlewyrchu addysg ar ei bwynt ehangaf i'r dysgwr ac yn darparu 

gwybodaeth sy'n helpu pobl ifanc i benderfynu pa lwybr i'w ddilyn nesaf. Mae profiad y 

ddwy flynedd ddiwethaf wedi dangos ymhellach y rôl bwysig y mae cymwysterau'n ei 

chwarae o ran helpu pobl ifanc i symud ymlaen ar eu taith ddysgu. 

Roedd cefnogaeth gref i'r egwyddorion arweiniol a gynigiwyd gennym ar gyfer yr ystod o 

gymwysterau 14 i 16 yn y dyfodol y gellir eu hariannu'n gyhoeddus. Rydym wedi cytuno y 

dylai'r cymwysterau hyn: 

1. Ymwneud â nodau a dibenion Fframwaith y Cwricwlwm newydd i Gymru 

2. Bod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

3. Cyfrannu at arlwy gydlynol a chynhwysol. 

Cytunwyd hefyd y dylid parhau i alw'r prif gymwysterau a astudir mewn ysgolion, wedi'u 

halinio â Chwricwlwm Cymru, yn gymwysterau TGAU, ond y bydd angen i'w cynnwys a'u 

hasesiadau newid. Rydym yn disgrifio isod sut rydym yn bwriadu cydweithio â rhanddeiliaid i 

gyd-adeiladu cyfres newydd o gymwysterau TGAU.  

2. Llunio'r arlwy cymwysterau 14 i 16 ehangach 

Mae ein gwaith ar ddiwygio cymwysterau i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru yn mynd 

ymhellach nag ystyried beth nesaf ar gyfer cymwysterau TGAU. Mewn cydweithrediad â 

rhanddeiliaid, rydym hefyd am lunio'r holl gymwysterau 14 i 16 a gynigir fel eu bod yn 

diwallu anghenion pob dysgwr ac yn cynnig rhywbeth i bawb.   

Tudalen y pecyn 6
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Rydym am roi dewis cydlynol a chynhwysol o gymwysterau dwyieithog i ganolfannau, sy'n 

cefnogi eu cwricwlwm ysgol ac sy'n diwallu anghenion eu dysgwyr. Dros yr haf rydym wedi 

adolygu'r ystod o gymwysterau sydd ar gael yn rhyngwladol. Byddwn yn awr yn ymgysylltu'n 

helaeth â rhanddeiliaid i ystyried pa gymwysterau eraill a ddylai fod ar gael ochr yn ochr â 

chymwysterau TGAU.  

Bydd ein gwaith ar yr arlwy ehangach hwn yn ystyried yr ystod o gymwysterau sydd ar gael i 

ddysgwyr 14 i 16 oed o lefel mynediad i fyny ac amrywiaeth eang o feysydd pwnc, gan 

gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r byd gwaith. Byddwn yn cael ein harwain gan anghenion 

dysgwyr a barn athrawon, rhieni a rhanddeiliaid eraill. Rydym yn disgwyl y bydd yr ystod o 

gymwysterau yn y dyfodol yn cynnwys cymysgedd o gymwysterau presennol a newydd. 

Bydd rhai yn gymwysterau a wnaed ar gyfer Cymru, a bydd rhai yn gymwysterau sydd ar 

gael ledled y DU.  

Byddwn yn ymgynghori ar nodweddion diffiniol yr arlwy yn ystod hydref 2022. Ein nod yw 

sefydlu ystod gwbl gydlynol a chynhwysol o gymwysterau dwyieithog erbyn mis Medi 2027.  

Yn dibynnu ar faint o newid sydd ei angen i lunio'r arlwy, mae posibilrwydd y bydd angen 

adnoddau ychwanegol arnom i helpu i ddiwygio cymwysterau presennol neu sicrhau rhai 

newydd. Bydd yn parhau i weithio'n agos gyda'ch swyddogion ar hyn i gyfrannu at gynllunio 

cyllidebau yn y dyfodol. 

3. Ail-ddychmygu cymwysterau TGAU 

Yn gynharach eleni, gwnaethom ymgynghori ar yr ystod arfaethedig o bynciau TGAU a 

fyddai'n cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru orau. Rydym wedi ystyried yr holl ymatebion yn 

ofalus a chyn bo hir byddwn yn cadarnhau'r ystod o bynciau y bydd cymwysterau TGAU 

newydd, a wnaed ar gyfer Cymru, yn cael eu datblygu ynddynt. 

Mae hyn yn nodi dechrau cyfnod cyffrous a chreadigol o'n gwaith Cymwys ar gyfer y 

Dyfodol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid i wneud dau beth. Yn gyntaf, 

ailystyried y berthynas rhwng y cwricwlwm, addysgeg a chymwysterau. Yn ail, edrych ar y 

ffyrdd ymarferol y dylai cynnwys ac asesiadau cymwysterau gyd-fynd ag ethos, dibenion a 

chynnwys Fframwaith Cwricwlwm i Gymru, galluogi addysgu effeithiol, a chefnogi profiadau 

cadarnhaol a lles dysgwyr. 

Mae sawl ffordd y gellir dylunio cymwysterau i asesu a dangos cyrhaeddiad a phrofiadau 

dysgwyr. Ni ddylid ystyried bod cymwysterau'n gyfystyr ag arholiadau ysgrifenedig 

traddodiadol. Byddwn yn archwilio sut y gellir dylunio cymwysterau i annog dysgwyr i gael 
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profiadau gwerth chweil, heb gymryd mai'r unig ddysgu neu brofiadau a enillir gan ddysgwyr 

yw'r rhai a bennir mewn cymwysterau.  

Rydym wedi ymrwymo i archwilio dulliau arloesol ac ail-ddychmygu cynnwys ac asesiadau 

cymwysterau’r dyfodol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Sut y gellir dylunio cymwysterau i fod mor ddeniadol â phosibl i ddysgwyr a chefnogi 

eu hiechyd meddwl a'u lles.  

• Cynyddu hyblygrwydd - i adlewyrchu cwricwlwm ysgolion a chynnig profiad addysgu 

a dysgu cadarnhaol i'w dysgwyr.  

• Archwilio technoleg ddigidol i wella profiadau asesu i ddysgwyr a meithrin mwy o 

wytnwch yn y modd y darperir cymwysterau.  

Mae'r uchelgeisiau hyn yn adlewyrchu'r blaenoriaethau dylunio cymwysterau a drafodir yn 

ddiweddarach yn y llythyr hwn.  

Mae'r enw TGAU yn cynnig manteision sylweddol i ddysgwyr; mae'n gyfarwydd, yn 

ddibynadwy ac yn helpu i sicrhau bod cyflawniadau pobl ifanc yn cael eu cydnabod a'u 

gwerthfawrogi. Fel y trafodwyd eisoes, ein blaenoriaeth uniongyrchol yw gweithio gyda 

rhanddeiliaid i ailddychmygu cynnwys ac asesiadau’r genhedlaeth nesaf o gymwysterau a 

wnaed i Gymru. Ar ôl i ni ddatblygu’r nodweddion lefel uchel ar gyfer y cymwysterau 

newydd hyn, byddwn yn ystyried a ddylid ailedrych ar y cwestiwn o gadw’r enw TGAU.  

Nid ydym yn credu ar hyn o bryd y bydd angen adnoddau ychwanegol ar wahân i'r rhai y 

cytunwyd arnynt eisoes i gefnogi ein gwaith o ddiwygio cymwysterau TGAU; mae'r costau a 

ragwelir eisoes yn cael eu hadlewyrchu yn asesiad effaith Llywodraeth Cymru ar gyfer y 

cwricwlwm newydd.  

Fodd bynnag, efallai bod ein ffocws o'r newydd ar ymgysylltu â rhanddeiliaid yn golygu ein 

bod yn ysgwyddo rhai costau yn gynharach na'r disgwyl yn wreiddiol, felly efallai y bydd 

angen ailbroffilio peth o'r cyllid sy'n ofynnol ym mhob blwyddyn. Byddwn yn parhau i 

weithio gyda'ch swyddogion i gefnogi’ch gwaith o gynllunio cyllideb ar gyfer y blynyddoedd i 

ddod.  

4. Dull datblygu ar y cyd 

Mae'n hanfodol bod pawb sy'n ymwneud ag addysg yn cydweithio i gyflwyno'r Cwricwlwm i 

Gymru. Rydym am roi llais cryf i ddysgwyr, athrawon, arbenigwyr asesu, rhieni a gofalwyr, 

cyflogwyr, colegau a phrifysgolion wrth lunio cynnwys ac asesiadau cymwysterau newydd.  
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Byddwn yn cynnwys rhanddeiliaid yn uniongyrchol yn y gwaith o archwilio a datblygu 

cynigion ar gyfer pob pwnc unigol. Bydd ein dull gweithredu yn gydweithredol ac yn agored. 

Byddwn yn dysgu gwersi o sut y datblygwyd y Cwricwlwm i Gymru, ac o'n profiad diweddar 

o weithio'n agos gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod cymwysterau'n cael eu darparu'n 

llwyddiannus yn haf 2021.  

Byddwn yn defnyddio model tair haen ar gyfer cynnwys rhanddeiliaid, sy'n cynnwys: 

i. Gweithgorau ar lefel pwnc  

ii. Grwpiau rhwydwaith MDPh 

iii. Grŵp cyfeirio rhanddeiliaid 

Mae'r atodiad amgaeedig yn disgrifio'n fanylach sut y byddwn yn defnyddio'r grwpiau hyn i 

gyd-adeiladu cymwysterau TGAU newydd ac i gyd-ddatblygu a phrofi syniadau ar gyfer y 

cymwysterau 14 i 16 ehangach a gynigir.  

Yn ogystal â'r grwpiau hyn, rydym hefyd yn gweithio gyda'ch swyddogion i gytuno sut y gall 

y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm helpu i lywio'r meddylfryd ar 

gymwysterau newydd. 

5. Alinio cymwysterau i’r Cwricwlwm i Gymru 

Er mwyn cefnogi'r gwaith o ail-ddychmygu cymwysterau’r dyfodol, rydym wedi trafod a 

chytuno ar rai tybiaethau allweddol gyda'ch swyddogion ynghylch sut y bydd cymwysterau 

yn y dyfodol yn ymwneud â Fframwaith Cwricwlwm i Gymru ar lefel genedlaethol ac ar lefel 

ysgol.  

Mae'n bwysig bod pawb sy'n ymwneud â gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru yn cydnabod ei 

fod yn llawer ehangach na dim ond y cymwysterau a astudir gan ddysgwyr. Nid oes disgwyl 

i'r holl weithgareddau a phrofiadau dysgu a gyflawnir gan ddysgwyr arwain at gymhwyster. 

Gall cymwysterau sydd wedi'u cynllunio'n dda helpu i annog addysgu a dysgu o ansawdd 

uchel mewn ysgolion, ond nid hwy yw'r unig ffordd o sicrhau hyn o bell ffordd. Gellir ennill a 

chydnabod sgiliau a gwybodaeth werthfawr drwy brofiadau a gweithgareddau eraill.  

Mater i ganolfannau (ysgolion, colegau a lleoliadau eraill) fydd penderfynu pa gymwysterau 

i'w darparu i'w dysgwyr. Ein rôl yw llunio'r ystod o gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus fel 

y gall canolfannau ddewis y rhai mwyaf priodol ar gyfer eu dysgwyr.  
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Dylai'r cymysgedd o gymwysterau a gynigir gan ganolfannau ac a astudir gan ddysgwyr 

adlewyrchu dibenion, nodau a disgwyliadau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Hynny yw, 

dylai fod gan ddysgwyr ddewis o gymwysterau sy'n eu helpu i wireddu'r pedwar diben, 

adlewyrchu eu dysgu a'u profiadau ar draws cwricwlwm eang a chytbwys, a chefnogi eu 

dilyniant yn y dyfodol. 

Ein dealltwriaeth ni yw nad yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu pennu isafswm neu 

uchafswm o gymwysterau y bydd disgwyl i bob dysgwr eu hastudio, na phennu 

cymwysterau penodol y mae'n rhaid i ganolfannau eu cynnig i'w dysgwyr. Mae ein hymchwil 

yn dangos bod dysgwyr yn ymgymryd â thua 13 TGAU neu gymhwyster cyfatebol ar 

gyfartaledd.  Mae hyn yn ymddangos fel nifer uchel o ystyried disgwyliadau ehangach y 

Cwricwlwm i Gymru, felly efallai y byddem yn disgwyl gweld nifer cyfartalog y cymwysterau 

a astudir gan ddysgwyr yn gostwng dros amser wrth i ysgolion ganolbwyntio ar gynnig 

profiadau dysgu ehangach a mwy cytbwys i'w dysgwyr.  

Gellir dylunio cymwysterau i helpu dysgwyr i wireddu pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru. 

Dylai dyluniad cymwysterau unigol hefyd egluro sut y maent yn ymwneud ag agweddau 

penodol ar Fframwaith Cwricwlwm i Gymru, megis y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, 

disgrifiadau o gamau dysgu a dilyniant. Wrth ailddychmygu cymwysterau, byddwn hefyd yn 

ystyried ystod o flaenoriaethau dylunio eraill, fel y trafodir isod.  

6. Blaenoriaethau ar gyfer dylunio cymwysterau 

Bydd y blaenoriaethau canlynol yn llywio ein gwaith gyda rhanddeiliaid i ailddychmygu 

cymwysterau TGAU newydd a chymwysterau eraill a wnaed i Gymru.  

Dewis a hyblygrwydd 

Cyn belled ag y bo modd, rydym am i gymwysterau gynnig cyfle i ysgolion a dysgwyr 

gyflwyno a phrofi eu cwricwlwm ysgol yn unol â Fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn 

yn archwilio gyda rhanddeiliaid sut y gellir asesu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau mewn 

ffyrdd sy'n cynnig mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr a chanolfannau ddewis rhywfaint o'r 

cynnwys a'r cyd-destun y maent am ganolbwyntio arnynt. Bydd natur a graddau'r 

hyblygrwydd sydd ei angen yn amrywio ar draws pynciau, mae hanes yn debygol o gwmpasu 

cynnwys mwy dewisol na mathemateg er enghraifft. Mae llawer o ffyrdd y gellir sicrhau 

hyblygrwydd, er enghraifft drwy gynnwys mwy o asesiadau a arweinir gan athrawon, neu 

fwy o asesiadau sy'n seiliedig ar brosiectau lle gall dysgwyr benderfynu ar y maes y maent 

am ganolbwyntio arno. Ar gyfer pob cymhwyster dylai fod yn glir sut a pham y mae'r 

cydbwysedd wedi'i sicrhau rhwng yr hyn sy'n benodedig a'r hyn sy'n hyblyg.  
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Profiadau, ymgysylltiad a dilyniant dysgwyr 

Byddwn yn edrych ar sut y gall cymwysterau helpu i ehangu'r ffyrdd y caiff y dysgu a'r 

profiadau a geir gan ddysgwyr eu cydnabod mewn ffyrdd a all gefnogi eu hymgysylltiad a'u 

dilyniant. Er enghraifft, gallai cymwysterau ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gynnal tasgau 

neu weithgareddau penodol y mae'n rhaid iddynt eu cwblhau ond na fyddant efallai'n 

cyfrannu'n uniongyrchol at eu gradd derfynol. Gellid darparu gwybodaeth ychwanegol ochr 

yn ochr â gradd gyffredinol i ddangos cyrhaeddiad dysgwr mewn perthynas â sgiliau penodol 

neu i adlewyrchu pwnc neu thema benodol y maent wedi canolbwyntio arni.  

Technoleg ddigidol 

Byddwn yn edrych ar sut y gellir dylunio cymwysterau i gynnwys defnydd mwy effeithiol ac 

eang o dechnoleg ddigidol wrth asesu. Mae hyn yn ymwneud â mwy na dim ond newid o 

arholiadau ar ddiwedd cwrs of fod ar bapur i fod ar y sgrin.  Mae'n ymwneud â sut y gall 

technoleg ddigidol helpu i ehangu'r ystod o dystiolaeth a all gyfrannu at radd dysgwr, gall 

helpu i wneud asesiadau a arweinir gan athrawon yn fwy hylaw, a gwneud y profiad asesu 

yn fwy perthnasol ac ennyn diddordeb. Rydym yn gwybod y gall technoleg ddigidol helpu i 

ysgogi ac ennyn diddordeb dysgwyr, gan roi profiad mwy cadarnhaol iddynt a'u helpu i 

ddangos eu gwir botensial.  

Gallai technoleg newydd hefyd helpu i wneud asesu'n fwy hylaw ac yn llai o straen drwy 

helpu i gefnogi asesiadau mwy modiwlaidd ac ar-alw. Gan ddysgu o heriau'r pandemig, mae 

gan fwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol hefyd y potensial i wella effeithlonrwydd a 

gwydnwch wrth ddarparu asesiadau. Bydd sicrhau bod cymwysterau'n hylaw ac yn hygyrch i 

bob canolfan a dysgwr yn chwarae rhan bwysig wrth ystyried ffyrdd newydd o wneud 

pethau.  

Iechyd meddwl a lles dysgwyr  

Cymwysterau yw un o'r ffactorau niferus a all effeithio ar iechyd meddwl a lles dysgwyr. 

Mae unrhyw fath o asesiad yn achosi rhywfaint o her a phryder. Gall wynebu'r her honno'n 

llwyddiannus helpu i feithrin hyder a gwydnwch dysgwr. Ond mae hefyd yn bwysig ystyried 

yn ofalus sut y gellir dylunio cymwysterau i'w gwneud yn fwy tebygol y bydd dysgwyr yn cael 

profiad asesu cadarnhaol. Efallai y bydd dulliau asesu newydd yn gallu helpu i leihau'r pryder 

i ddysgwyr. Dylai asesiadau wedi'u dylunio'n dda helpu dysgwyr i ymgysylltu â'u dysgu ac i 

ddatblygu eu hyder a'u hannibyniaeth.  Gellir gwneud hyn er enghraifft, drwy sicrhau bod y 

dull asesu yn briodol i'r dysgu sy'n cael ei ddangos (dilysrwydd), drwy gynnwys cymysgedd o 
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wahanol ddulliau asesu o fewn cymhwyster i ddarparu ar gyfer gwahanol ddewisiadau, a 

thrwy ystyried y cyd-destun ar gyfer cynnal asesiadau.  

Rheoli newid  

Wrth i ni weithio gyda rhanddeiliaid i ail-ddychmygu cymwysterau'r dyfodol, byddwn yn 

gweithio gydag eraill i gynllunio'n gynnar ac yn effeithiol i sicrhau bod newid yn cael ei 

weithredu'n llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys cytuno'n systematig ar y gofynion ar gyfer 

adnoddau addysgu a dysgu, datblygiad proffesiynol a hyfforddiant i athrawon newydd. 

7. Cefnogi dysgu'r iaith Gymraeg 

Cadarnhaodd ein hymgynghoriad diweddar fod llawer o safbwyntiau gwahanol ar y rhan y 

dylai cymwysterau ei chwarae wrth helpu i wireddu polisi Llywodraeth Cymru o gyrraedd 

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Rydym yn cefnogi'r nod hwnnw ac wedi ymrwymo 

i sicrhau bod cymwysterau'n gwneud cyfraniad gweithredol at ei gyflawni.  

O ystyried yr amrywiaeth barn yn y maes hwn, byddem yn croesawu cyfle i drafod sut yr 

hoffech i gymwysterau gyfrannu at gyflawni eich uchelgeisiau polisi. 

Byddwn yn parhau i weithio gyda'ch swyddogion a'ch rhanddeiliaid i gytuno sut y gall 

unrhyw gymwysterau newydd wneud y cyfraniad mwyaf effeithiol posibl at ddull cydlynol a 

chydgysylltiedig ar draws y system. Un a fydd yn helpu i greu cenhedlaeth o ddysgwyr sy'n 

frwdfrydig ac yn hyderus ynghylch defnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Byddwn 

yn ysgrifennu atoch eto cyn bo hir i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein syniadau ar y 

maes polisi pwysig hwn.  

8. Gwerthuso, gwella ac atebolrwydd ysgolion yn y dyfodol 

Rydym am fanteisio ar y cyfle hwn i bwysleisio'r berthynas rhwng sut y caiff cymwysterau eu 

dylunio a sut y defnyddir eu canlyniadau. Rydym yn llwyr gefnogi nod polisi Llywodraeth 

Cymru o leihau'r ddibyniaeth anghymesur bresennol ar ddeilliannau cymwysterau mewn 

trefniadau atebolrwydd ysgolion ac ehangu'r ystod o ddata, tystiolaeth a mesurau i gefnogi 

gwerthuso a gwella ysgolion.  

Mae gan y defnydd cyfredol o gymwysterau mewn atebolrwydd ysgol ddwy effaith fawr. Yn 

gyntaf, mae'n cyfyngu ar sut y mae cymwysterau'n cael eu dylunio drwy fynnu dull 

dibynadwy ac anhyblyg iawn o ymdrin â chynnwys ac asesu. Yn ail, mae'n gyrru 

penderfyniad yr ysgol ynghylch pa gymwysterau y dylai dysgwyr eu hastudio a faint o amser 

y maent yn ei dreulio'n paratoi ar eu cyfer. Y lleiaf o bwyslais sydd ar ganlyniadau 
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cymwysterau, y mwyaf o gyfle sydd i arloesi yn y modd y mae cynnwys ac asesu yn cael eu 

cydnabod. Ond mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir. Os bydd trefniadau yn y dyfodol yn parhau i 

ddibynnu'n drwm ar ganlyniadau cymwysterau, bydd hyn yn cyfyngu'n sylweddol ar y 

posibilrwydd o ailddychmygu cymwysterau ac asesiadau.  

Byddwn yn parhau i weithio gyda'ch swyddogion i gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r dull 

newydd ac yn helpu i liniaru unrhyw risgiau i ddiwygiadau cymwysterau. 

9. Llinell amser ar gyfer diwygio 

Mae'r llinell amser isod yn dangos y gweithgareddau allweddol sydd eu hangen i greu set 

newydd o gymwysterau TGAU a chymwysterau ategol. Mae hyn yn cynnwys cyfnod o 

ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid i gytuno ar nodweddion dylunio allweddol, cyfnod 

o ddatblygu ac ymgysylltu pellach â rhanddeiliaid ar y manylebau a'r trefniadau asesu 

manwl, ac amser i baratoi ar gyfer addysgu'r cymwysterau newydd.  

 

 

Ein nod yw sicrhau bod cymwysterau newydd ar gael mewn pryd i'w haddysgu am y tro 

cyntaf ym mis Medi 2025. Dyna pryd y bydd y garfan genedlaethol gyntaf o ddysgwyr sydd 

wedi profi'r cwricwlwm newydd drwy eu haddysg uwchradd yn dechrau ym Mlwyddyn 10. 

Mae llawer i'w wneud, a gwyddom fod sicrhau digon o amser ar gyfer paratoi a gweithredu 

yn hanfodol i gyflawni'n llwyddiannus. Byddwn yn parhau i adolygu'r amserlen hon wrth i ni 

barhau i archwilio gyda rhanddeiliaid natur a maint y diwygiadau sydd eu hangen. 

10. Y daith i gyflwyno'r cwricwlwm 
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Mae'r flwyddyn academaidd sydd i ddod yn nodi cyfnod hollbwysig a chyffrous yn y daith o 

ddiwygio'r cwricwlwm. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'ch swyddogion a llawer o rai eraill 

i fanteisio ar y cyfle hwn i gyd-greu set arloesol a blaengar o gymwysterau newydd. 

Cymwysterau a fydd yn dod â’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn fyw ac yn helpu i roi'r 

dechrau gorau posibl mewn bywyd i ddysgwyr y dyfodol.  

 

Yn gywir   

                        
David B Jones OBE DL   Philip Blaker 

Cadeirydd    Prif Weithredwr 

 
 
Amg: Model ar gyfer datblygu cymwysterau 14 i 16 newydd ar y cyd 
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Atodiad 1: Model ar gyfer datblygu cymwysterau 14 i 16 newydd ar y cyd 

Byddwn yn defnyddio model tair haen ar gyfer cynnwys rhanddeiliaid. Bydd y grwpiau a 

ddisgrifir isod yn ein helpu i ddatblygu’r gwaith o gynllunio cymwysterau TGAU newydd ar y 

cyd, byddant hefyd yn helpu i lunio’r meddylfryd ar y cymwysterau 14 i 16 ehangach a 

gynigir. 

 

 

 

Bydd gweithgorau ar lefel pwnc yn canolbwyntio ar gasglu barn rhanddeiliaid a datblygu 

syniadau a chynigion ar gyfer pob cymhwyster newydd sy'n cael ei gynllunio. Bydd pob grŵp 

yn cynnwys cymysgedd o ymarferwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr asesu.  

Yn cefnogi'r grwpiau lefel pwnc bydd chwe grŵp rhwydwaith rhanddeiliaid, un ar gyfer pob 

Maes Dysgu a Phrofiad (Maes) cwricwlwm. Bydd y rhain yn rhoi awgrymiadau ac adborth 

rheolaidd i'r grwpiau pwnc i helpu i nodi, trafod a mireinio syniadau. Bydd y grwpiau 

rhwydwaith yn cynnwys athrawon, darlithwyr, arholwyr, cyrff dysgedig a phroffesiynol, ac 

eraill sydd â diddordeb ym mhob Maes cwricwlwm.   
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 Bydd grŵp cyfeirio cyffredinol i randdeiliaid yn cynnig persbectif ehangach ar feddylfryd 

sy'n dod i'r amlwg. Bydd y grŵp yn cynnwys ystod eang o leisiau sy'n cynrychioli gwahanol 

ddiddordebau o bob rhan o'r sector addysg a thu hwnt. Bydd y grŵp yn helpu i sicrhau bod 

yr arlwy  cyffredinol o gymwysterau yn bodloni ein hegwyddorion arweiniol drwy gynghori 

ar yr ystyriaethau cyffredinol canlynol: 

i. Hydrinedd, gallu a chydlyniad 

ii. cysondeb â Fframwaith Cwricwlwm i Gymru a'i weithredu 

iii. ymarfer addysgu a phrofiad dysgwyr 

iv. hygyrchedd a chynhwysiant  

v. iechyd meddwl, lles a diddordeb dysgwyr 

vi. dilyniant a goblygiadau ôl-16 

vii. rheoli newid (gan gynnwys hyfforddiant athrawon, dysgu proffesiynol, 

adnoddau athrawon a dysgwyr) 

viii. dealltwriaeth y cyhoedd a chyfathrebu. 
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18 Hydref 2021 

Annwyl Jeremy, 

Melinau traethodau 

Ar 5 Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddatganiad yn nodi y byddai'n defnyddio'r Bil Sgiliau ac 

Addysg Ôl-16 i wahardd 'melinau traethodau'. Mae’r datganiad yn nodi bod Llywodraeth y DU 

“intends to make it a criminal offence to provide, arrange or advertise these cheating services for 

financial gain to students taking a qualification at any institution in England providing post-16 

education including universities”.  

Ar 18 Medi 2018, dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog bryd hynny, wrth y Cyfarfod Llawn fod 

“llên-ladrad wedi bod yn broblem mewn addysg uwch ers i addysg uwch fod yno, ond mae wedi 

gwaethygu”, ac er ei fod yn credu bod melinau traethodau’n fater i brifysgolion ddelio ag ef yn y lle 

cyntaf, roedd yn agored i’r syniad o ddeddfwriaeth y DU gyfan i wahardd melinau traethodau gan 

nad oedd yn credu y byddai deddfwriaeth ar gyfer Cymru yn unig yn gweithio. 

Mae’r Pwyllgor o’r farn bod melinau traethodau yn hwyluso llên-ladrad a’u bod hefyd, yn aml, yn 

ecsbloetio myfyrwyr agored i niwed a gâi eu cefnogi’n well pe byddent yn ceisio cymorth gan eu 

prifysgolion. 

Ar 13 Gorffennaf, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Memoranda) 

ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 a Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar (ARIA) at 

Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Er mwyn 

sicrhau’r defnydd mwyaf effeithiol o amser y Pwyllgorau, cytunais â Jayne Bryant AS mai ni a fyddai’n 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig 
— 
Economy, Trade and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddEconomi@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddEconomi 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEconomy@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEconomy  
0300 200 6565 

Jeremy Miles MS, 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 
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arwain y gwaith craffu ar y Memorandwm ar gyfer y Bil ARIA ac mai’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg a fyddai’n arwain y gwaith craffu ar y Memorandwm ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16.  

O ganlyniad, ni fydd Pwyllgor yr Economi yn cyhoeddi adroddiad ffurfiol ar y Memorandwm ar gyfer 

y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 hwn. Fodd bynnag, byddai'r Pwyllgor yn annog Gweinidogion Cymru i 

weithio gyda Llywodraeth y DU i ehangu’r gwaharddiad arfaethedig ar felinau traethodau yn Lloegr, 

sydd i fod i gael ei fewnosod yn y ddeddfwriaeth, fel ei fod hefyd yn cynnwys Cymru. Mae’r diwygiad 

hwn i’w weld yn ffordd hwylus o amddiffyn buddiannau myfyrwyr yng Nghymru, a byddai modd 

wedyn i’r Senedd graffu arno a’i gymeradwyo, gobeithio, o dan y weithdrefn cydsyniad 

deddfwriaethol a nodir yn Rheol Sefydlog 29. 

Anfonir copi o’r llythyr hwn at Jayne Bryant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, a 

Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Mae'r 

Aelodau'n cytuno â'r farn a fynegwyd gan gyn-Brif Weinidog Cymru yn 2018, sef bod y mater hwn yn 

addas ar gyfer dull gweithredu ledled y DU, felly anfonir copi o’r llythyr hwn er gwybodaeth at 

Stephen Kerr ASA, Cynullydd y Pwyllgor Addysg, Plant a Phobl Ifanc yn Senedd yr Alban, a Chris 

Lyttle ACD, Cadeirydd y Pwyllgor Addysg yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon.  

 

Yn gywir, 

 

Paul Davies MS 

Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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YMGYRCH HANES CYMRU 

18 Hydref 2021 

Annwyl Jane Bryant, 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyhoeddi adroddiad diweddar Estyn, Addysgu hanes 
Cymru gan gan gynnwys hanes, hunaniaeth a diwylliant Pobl Ddu, Asiaidd a 
Lleifarifoedd Ethnig. Mae canfyddiadadau’r adroddiad yn cadarnhau’n gwbl glir ein 
pryder na fu unrhyw newid sylweddol nac arwyddocaol o ran dysgu hanes Cymru 
ers cyhoeddi adroddiad Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru yn 2013. Mae’r 
dyfyniadau isod o adroddiad Estyn yn dangos pa mor ddiffygiol yw’r sefyllfa, 

Mewn lleiafrif o ysgolion cynradd, nid yw hanes lleol a hanes Cymru yn rhan 
annatod o gwricwlwm yr ysgol, a chânt eu hystyried yn elfen ‘ychwanegol’.  

Mewn ychydig o ysgolion, nid yw staff yn ystyried hanes lleol a hanes Cymru o 
gwbl wrth gynllunio eu gwersi. 

Mewn llawer o ysgolion uwchradd, mae gwersi’n cynnwys cyfeiriadau brysiog yn 
unig at hanes lleol a hanes Cymru. 

caiff hanes lleol a hanes Cymru eu cynnwys fel elfen ‘ychwanegol’ o’r 
cwricwlwm hanes. 

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn cynnwys cyfeiriadau brysiog neu wersi un-tro ar 
hanes lleol a hanes Cymru. 

Mae’n amlwg fod diffygion sylweddol yn parhau ac mae angen arweiniad cadarn 
gan y Gweindog Addysg ynghyd â chefnogaeth i ysgolion ac athrawon o ran 
hyfforddiant ac adnoddau os am sicrhau bod amcanion clodwiw Cwricwlwm 2022 
yn mynd i gael eu gwireddu. 

Mewn ateb a dderbyniwyd gennym gan Kirsty Williams (ei chyf. TO/KW/06465/20) 
nodir nifer o ddatganiadau pwysig. Dyfynnaf isod o’r ateb hwnnw ynghyd â 
chwestiynau gennym. Galwn ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ofyn yr un 
cwestiynau ac i y bydd hanes Cymru’n cael ei ddysgu’n briodol wrth i’r cwricwlwm 
newydd gael ei weithredu. 

CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 4
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Bydd ysgolion yn cael cymorth i ymgysylltu â gweithwyr treftadaeth 
proffesiynol, amgueddfeydd ac orielau, yn ogystal ag arweinwyr cymunedol a 
diwylliannol wrth gynllunio eu cwricwlwm. 

Sut ac ym mha fodd yr estynnir y cymorth yma? 

Yn gynharach eleni (sef 2020) cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad o’r holl 
adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd i gefnogi addysgu hanes Cymru mewn 
ysgolion, er mwyn nodi unrhyw fylchau yn yr adnoddau hynny. 

A yw canlyniadau’r adolygiad yma ar gael yn gyhoeddus?  

A oes rhestr neu gatalog o adnoddau wedi ei lunio?  

Pa fylchau a ganfyddwyd a pha fesurau a gymerwyd i lenwi’r bylchau hynny? 

Fel y nodwch yn eich llythyr, penodwyd yr Athro Charlotte Williams OBE, i 
gadeirio Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin: Profiadau pobl dduon 
ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a’r cwricwlwm newydd.  

Yn ein llythyr dyddiedig 11 Tachwedd roeddem yn galw am sefydlu gweithgor tebyg 
i edrych ar y modd y cyflwynir hanes Cymru. A fyddwch yn sefydlu gweithgor o’r 
fath? 

Ym mis Hydref (2020) cyhoeddodd y Gweinidog . . . y bydd cynllun gweithredu 
yn cael ei ddatblygu ar gyfer y cwricwlwm ac y bydd rhwydwaith cenedlaethol o 
ymarferwyr a rhanddeiliad yn cael ei sefydlu. 

A yw’r cynllun gweithredu y cyfeirir ato wedi cael ei ddatblygu?  

A ydyw ar gael yn gyhoeddus?  

A oes rhwydwaith o ymarferwyr a rhanddeiliaid wedi ei sefydlu? 

Caiff cynllun gweithredu ei gyhoeddi yn fuan yn amlinellu’r prif heriau wrth 
weithredu’r cwricwlwm . . . 

A yw’r cynllun gweithredu wedi ei gyhoeddi?  

Os ydyw, beth oedd y prif heriau a ganfyddwyd? Sut y bwriedir ymdrin â’r heriau 
hynny? 

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ymateb. 

 
Yn gywir, 
Eryl Owain 
Cyd-lynydd Ymgyrch Hanes Cymru 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

 

Dyddiad | Date 19 Hydref 

Pwnc | Subject: Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Annwyl Huw, 

Rydym wrthi’n paratoi i graffu ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (“y Bil”). Fel rhan o’r 

paratoadau, bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhoi sesiwn friffio dechnegol i'r Pwyllgor ar 4 

Tachwedd. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal yn y bore, gyda'r union amser i'w gadarnhau. Gan y 

bydd eich Pwyllgor hefyd yn craffu ar y Bil, hoffem wahodd aelodau eich Pwyllgor i’r sesiwn friffio hon. 

Byddai'n dda gwybod cyn gynted â phosibl a fyddai unrhyw Aelodau am ddod i’r sesiwn hon, ac os 

felly, faint.  

Yn gywir, 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 

a’r Cyfansoddiad 
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Dyddiad | Date 19 Hydref 

Pwnc | Subject: Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Annwyl Paul, 

Ysgrifennodd y Pwyllgor Busnes atom ar 5 Hydref yn gofyn am ein barn am yr amserlen arfaethedig 

ar gyfer y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (“y Bil”). Nodwyd ei bod yn debygol y bydd gan 

eich Pwyllgor ddiddordeb yn y Bil. 

Byddwn yn croesawu eich barn ynghylch a fyddai'ch Pwyllgor am gymryd rhan yn y broses o graffu ar 

y Bil hwn, ac ym mha ffordd. Hefyd, hoffwn wahodd eich Pwyllgor i'r sesiwn friffio dechnegol a roddir 

i ni gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar 4 Tachwedd. Er nad yw union amser y sesiwn friffio wedi 

cael ei gadarnhau eto, caiff ei gynnal yn y bore. Byddai'n dda gwybod cyn gynted â phosibl a fyddai 

unrhyw Aelodau am ddod i’r sesiwn friffio hon, ac os felly, faint. 

Byddwn yn hapus i gwrdd â chi i drafod y mater ymhellach. 

Yn gywir, 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 Paul Davies AS 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 

Materion Gwledig 
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Dyddiad | Date 19 Hydref 

Pwnc | Subject: Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Annwyl Peredur, 

Rydym wrthi’n paratoi i graffu ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (“y Bil”). Fel rhan o’r 

paratoadau, bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhoi sesiwn friffio dechnegol i'r Pwyllgor ar 4 

Tachwedd. Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal yn y bore, gyda'r union amser i'w gadarnhau. Gan y 

bydd eich Pwyllgor hefyd yn craffu ar y Bil, hoffem wahodd aelodau eich Pwyllgor i’r sesiwn friffio hon. 

Byddai'n dda gwybod cyn gynted â phosibl a fyddai unrhyw Aelodau am ddod i’r sesiwn hon, ac os 

felly, faint.  

Yn gywir, 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 Peredur Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
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25 Hydref 2021 

Fel y gwyddoch, mae gwella lles emosiynol a meddyliol dinasyddion yn flaenoriaeth 

sydd wedi’i hen sefydlu gan Lywodraeth Cymru.  Mae Rhaglen Lywodraethu 2021-

26 yn adeiladu ar gamau gweithredu gweinyddiaethau blaenorol ac yn ymrwymo i 

'flaenoriaethu buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl'.  Mae hyn yn cael ei 

sefydlu ymhellach yn y Rhaglen Lywodraethu, sy'n cynnwys nifer o ymrwymiadau 

lles, gan gynnwys mewn perthynas â phlant a phobl ifanc, a rôl addysg wrth gefnogi 

a hyrwyddo lles.  Mae lles plant a phobl ifanc hefyd yn ffocws penodol yn ein 

hymateb i bandemig Covid-19 a’n cynlluniau i ddod drosto.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cefnogaeth yn ei gwaith gan Bwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg y Senedd, sydd wedi blaenoriaethu'r gwaith o graffu ar gymorth lles.  

Arweiniodd hyn at gyhoeddi adroddiad Cadernid Meddwl (2018) a'r adroddiad dilynol 

Cadernid Meddwl: ddwy flynedd yn ddiweddarach (2020).   

Ein hymateb i Cadernid Meddwl oedd cynnull y Grŵp Cyd-Weinidogol ar Ddull Ysgol 

Gyfan (a ymestynnwyd i ddull system gyfan) o Ymdrin â Lles ddiwedd 2018.  

Cadeiriwyd y Grŵp ar y cyd gan y Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd, ac mae wedi cefnogi'n llwyddiannus y gwaith 

o ddatblygu polisïau a darparu gwasanaethau. Mae'r Grŵp yn parhau i gefnogi

gweithgarwch yn y maes hwn, ac mae bellach yn cael ei gadeirio ar y cyd gennym ni

fel y Gweinidogion sy'n gyfrifol am addysg ac iechyd meddwl a lles.  Roedd gan

Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sedd ar y Grŵp o'r blaen a

chymerodd ran lawn yn y trafodaethau, er yn cadw'r hawl i graffu ar benderfyniadau

Gweinidogol yn unol â’i rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor.

CYPE(6)-05-21 - Papur i'w  nodi 8  

Jeremy Miles AS/MS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Lynne Neagle AS/MS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant  

Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 

Jayne Bryant AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 

Annwyl Jayne, 
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Fel y nodwyd, ehangwyd cylch gwaith y Grŵp i gwmpasu'r dull 'system gyfan'.  Yn 

berthnasol, bellach, felly, mae’r Fframwaith ar sefydlu dull ysgol gyfan ar gyfer 

llesiant emosiynol a meddyliol (Mawrth 20211); a Fframwaith NYTH (Mai 20212), a 

gyhoeddwyd gan Raglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc dan arweiniad y GIG. 

Gyda'i gilydd, mae gan y ddwy ddogfen hon y potensial i sicrhau bod holl anghenion 

lles nid yn unig plant a phobl ifanc, ond hefyd yr oedolion allweddol yn eu bywydau 

(rhieni, athrawon ac ati), yn cael eu diwallu mewn modd amserol a phriodol. 

Mae'r Grŵp wedi cyfarfod ddwywaith o dan chweched Llywodraeth Cymru ac rydym 

wedi bod yn ystyried ei rôl ehangach o ran cefnogi gweithgarwch.  Rydym yn cytuno 

bod angen i’r ffocws nawr symud o ddatblygu polisi i weithredu a chyflawni, ac fe 

nodwyd hyn gennym yng nghyfarfod diwethaf y Grŵp ar 21 Medi.   

Nawr bod strwythur Pwyllgorau’r chweched Senedd wedi'i sefydlu, byddem yn falch 

pe baech yn fodlon ymuno â'r Grŵp yn rhinwedd eich swydd fel Cadeirydd y 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ac ar yr un telerau â'r Cadeirydd blaenorol (h.y. 

cymryd rhan lawn, ond gan gadw eich hawl i graffu ar waith Llywodraeth Cymru).   

Nid yw dyddiad y cyfarfod nesaf wedi'i bennu eto, ond mae'n debygol o fod rywbryd 

yn ystod mis Tachwedd neu ddechrau mis Rhagfyr.  Byddwn yn sicrhau nad yw’r 

dyddiadau yn gwrthdaro â chyfarfodydd y Pwyllgor.   

Er gwybodaeth, rydym yn amgáu enwau aelodau’r Grŵp a'r cylch gorchwyl, er y 

gallai’r rhain newid i adlewyrchu'r ffocws newydd ar gyflawni. 

Yn gywir, 

Jeremy Miles AS/MS     Lynne Neagle AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg   Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 
Minister for Education and      Llesiant 

Welsh Language   Deputy Minister for Mental Health and 

 Wellbeing 

1 WG42005 (llyw.cymru)  
2 Fframwaith NYTH – Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru 

Tudalen y pecyn 27

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/fframwaith-ar-sefydlu-dull-ysgol-gyfan-ar-gyfer-llesiant-emosiynol-a-meddyliol.pdf
https://cydweithrediad.gig.cymru/rhwydweithiau/rhwydwaith-iechyd-meddwl-cymru/law-yn-llaw-dros-blant-a-phobl-ifanc-2/y-fframwaith-nyth/


Whole School Joint Ministerial Task and Finish Group membership/contacts  

Minister for Education and the Welsh Language Jeremy Miles MS 

Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing Lynne Neagle MS 

Chair, Children, Young People and Education 
Committee 

 

Deputy Director Equity in Education Kirsty Davies Warner 

NHS Lead Chief Executive for Mental Health Carol Shillabeer 

Public Health Wales Director of Health 
Improvement 

Dr Julie Bishop 

Secondary Head-teacher (Lewis Boys School) Chris Parry 

Association Directors of Social Services, Heads of 
Children’s Services 

Andrew Jarret (NPT) 

WG Director of Social Services and Integration Albert Heaney 

WG SMO (GPs) Dr Liz Davies 

Estyn Mark Campion 

Regional Education Consortia  Kathryn Bevan 

DECIPHer (schools health research network) Prof Simon Murphy 

Children’s Commissioner for Wales  Prof Sally Holland  

Chief Medical Officer Dr Heather Payne 

Chief Nursing Officer Karen Jewell 
Hazel Powell 

Primary Head-teacher Paula Vaughan 

LHB Vice Chair representative John Hill Tout  

CMO Adviser on Child and Adolescent Psychiatry  Dr Dave Williams 

Psychology Representative Dr Liz Gregory  

WLGA spokesperson for HSS Cllr Jane Mudd 

Welsh Government, Deputy Director for Substance 
Misuse 

Tracey Breheny 

Principal Youth Officers  
Group 

David Williams 

Chief Executive, Children in Wales 

 

Owen Evans 

NHS Executive Lesley Singleton 

Pembrokeshire College Jackie Mathias 
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Terms of Reference - Ministerial Task and Finish Group on a Whole System 
Approach to Wellbeing 

 
Purpose of the Group: 
 
The Task and Finish Group has been established by the Welsh Government to take 
forward the whole system approach to emotional wellbeing and mental health which 
also recognises the links between mental and physical wellbeing.  In achieving this, 
the Group will have regard to the recommendations and findings in the Children, 
Young People and Education Committee Mind Over Matter report (April 2018).   
 
The Mind Over Matter report highlights the need for a ‘step-change’ in emotional and 
mental health support for children and young people in Wales. As such we need to 
review existing policies and practices on children and young people’s mental health; 
identify gaps in provision; and, develop new and effective ways of working to 
accelerate improvement of the support system for children and young people. 
 
Scope  
 
As the Mind over Matter report highlights, and as set out in our National Mission, 
school is a key setting to support and promote positive physical and mental health 
and well-being. For this reason, we are taking a “whole school” approach initially, 
situating the school at the centre of the work of the group.   
 
However, this approach needs to be seen in the context of a “whole system” 
approach which recognises that school is at the centre of activity, but has a range of 
interdependencies which extend beyond the classroom to home, community and 
services provided by other statutory and non-statutory agencies. 
 
The Group will ensure that policy and practice across government supports positive 
physical and mental health and well-being for children and young people.  This will 
be taken forward in a cross-government and cross-sector way, seeking advice from 
sector experts, children and young people, and others to ensure that the UNCRC is 
at the heart of this work.  
 
For the purpose of this group, the work streams will be broken down into “whole 
school” and “whole system” so that appropriate focus can be given to both.  
 
Principles 
 
The principles underpinning this are: 
 

 Support must be both universal and targeted (diagram 1 illustrates this). 

 Support must be appropriate, timely and effective. 

 Support must focus on prevention, restorative practice and on effective and 
timely intervention when this is needed. 

 Support should avoid the medicalisation of children and centre the needs and 
the wishes of the children and young people involved.  

 Support should be provided through a multi-agency approach, and should 
include building skills for effective multi-agency working. 

 Support should be provided to the education sector and in particular schools, 
to build capacity for them to support children and young people in turn.  
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Diagram 1 1 

 

 
 
Programme membership and structure 
 
Accountable to the Cabinet Secretaries for Health and Social Services and for 
Education (co-Chairs) the Task and Finish Group will provide strategic leadership, 
direction and support, to implement the whole school (part of a whole system) 
approach to improve the emotional wellbeing of children and young people.  
 
The Group will meet a frequency determined by Ministers.  Current membership is 
attached separately: 
 
Deputies 
 
Members can nominate a deputy, though for continuity and recognising the need to 
maintain senior stakeholder engagement, deputies would only be acceptable for no 
more than one in three meetings, as individuals have been invited recognising their 
senior role as strategic influencers and decision takers. 
 
Subgroups 
 
The Group will be supported by a Stakeholder Reference Group. The Stakeholder 
Reference Group will encompass a wider range of public sector, third sector and 
other relevant organisations or people. Children and young people will have the 
opportunity to inform, develop and shape activity through representation on a 
National Youth Stakeholder Group.   
 
Frequency of meetings 
 
The Group will meet at least once every Assembly term (three times per year), and 
can convene on a more frequent basis should this be required and as determined by 
ministers.  
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Work-programme 
 
The role of the group will be to agree and oversee implementation of the work-plan; 
advising on issues, barriers and activity to overcome them as they arise; and 
representing the views of their sectors and area of expertise as it impacts on the 
development and implementation of activity over the lifespan of the programme. 
 
The Group’s work-programme will be a dynamic and evolving reflecting the Group’s 
current thinking and priorities, issues and challenges as they arise and impact policy 
and practice.  In taking activity forward the Group will take account of wider activity, 
including specifically the on-going work of the NHS-led Together for Children and 
Young People Programme. 

Tudalen y pecyn 31



 

 

Dyddiad  27 Hydref 

Pwnc: Gwybodaeth ddilynol i’r sesiwn dystiolaeth ar 7 Hydref 

Annwyl Eluned, Julie a Lynne 

Diolch am roi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 7 Hydref. Yn dilyn y sesiwn hon, cytunwyd i ysgrifennu atoch i 

ofyn am ragor o wybodaeth am rai meysydd. Rwyf hefyd wedi amlinellu'r wybodaeth y gwnaethoch 

gytuno i'w darparu yn ystod y sesiwn. 

Strategaeth Iechyd Plant 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, pan ofynnwyd a oedd unrhyw gynlluniau i gyhoeddi Strategaeth Iechyd 

Plant, nododd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod hyn yn annhebygol, yn rhannol 

oherwydd, pe bai yn cychwyn ar y llwybr hwnnw y byddai eisiau strategaeth ar gyfer pob adran o 

gymdeithas. Nid ydym wedi ein hargyhoeddi gan y ddadl hon. Oherwydd y gall anghenion iechyd 

plant a phobl ifanc fod yn eithaf gwahanol i anghenion iechyd oedolion credwn fod dadl glir dros 

gael Strategaeth Iechyd Plant. Mae peidio â chael cynllun iechyd plant yn gwneud craffu ar 

Lywodraeth Cymru yn fwy heriol i'r Senedd, i randdeiliaid ac i'r cyhoedd. 

Rydym wedi ystyried eich ymateb i ni yng nghyd-destun dyletswyddau Gweinidogion Cymru i roi 'sylw 

dyledus' i Erthygl 24 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae’n cyfeirio at 

hawliau’r plentyn “i fwynhau’r safon iechyd uchaf y gellir ei chyrraedd ac i gael cyfleusterau ar gyfer 

trin afiechyd ac adfer i iechyd”. 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

Eluned Morgan AS,  

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Julie Morgan AS,  

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 

Lynne Neagle AS, 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant. 
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Credwn felly y dylai Llywodraeth Cymru ailystyried ei phenderfyniad o ran cynllun iechyd plant. 

Gofynnwn ichi ddarparu copi o'r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau’r Plentyn o ran y penderfyniad hwn. 

Bydd hwn yn ein galluogi ni i ystyried ymhellach a yw diffyg cynllun penodol ar gyfer plant yn 

cydymffurfio â'ch dyletswyddau o dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.  

Pwysau Iach, Cymru Iach 

Effeithiodd y pandemig COVID-19 yn sylweddol ar weithredu’r ymrwymiadau a nodwyd yn y cynllun 

cyflawni Pwysau Iach Cymru Iach, a chanlyniad hynny oedd oedi o ran cyflawniadau 2020. Yn ystod y 

sesiwn, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant y bydd ‘ffocws o’r newydd’ ar y 

rhaglen hon. A allwch chi gadarnhau fod y rhaglen yn ôl ar y trywydd iawn ac y bydd y cynigion a 

nodir yn y cynllun cyflawni diwygiedig ar gyfer 2021-22, a thu hwnt, yn cael eu cyflawni? 

Gwasanaeth Cleifion Mewnol Iechyd Meddwl Amenedigol Arbenigol (Uned Mamau a’u Babanod) 

Er ein bod yn croesawu agoriad yr Uned Mamau a’u Babanod dros dro, sef 'Uned Gobaith' ym 

Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, rydym yn ymwybodol mai dim ond 'datrysiad dros dro' yw 

hwn o hyd. A allwch chi ddarparu eglurder ar y cynlluniau ar gyfer uned fwy parhaol? Rydym hefyd yn 

bryderus iawn bod angen i fenywod a babanod yng Ngogledd Cymru deithio pellteroedd sylweddol 

o hyd i gael cymorth arbenigol ar gyfer cleifion mewnol. Nodwn y datganiad gan y Dirprwy Weinidog 

a oedd yn dweud bod gwaith yn parhau i sicrhau bod darpariaeth ar gael i famau sy'n byw yng 

Ngogledd Cymru. A allwch chi roi rhagor o fanylion inni am yr opsiynau a'r amserlen ar gyfer hyn?   

Y rhai sy’n gadael gofal 

A all y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol roi rhagor o wybodaeth am y dystiolaeth lafar 

a roddwyd inni am drafodaethau y mae wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch 

sicrhau bod llety digonol a chynaliadwy ar gael i bobl ifanc sy'n gadael gofal? 

Cyfiawnder Ieuenctid 

Yn ystod y sesiwn, gwnaethom holi am y trafodaethau â Llywodraeth y DU ynghylch cyfiawnder 

ieuenctid. Roeddem yn siomedig mai'r ymateb oedd bod hwn yn bennaf yn faes i'r Gweinidog 

Cyfiawnder Cymdeithasol, pan ddylai hwn fod yn gyfrifoldeb a rennir ar draws portffolios y 

Gweinidogion. Rydyn ni o’r farn ei bod yn bwysig bod dull traws-lywodraethol o weithredu o ran y 

mater hwn, yn unol ag egwyddorion y Glasbrint ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn enwedig oherwydd: 

• mae'n faes lle mae llawer o wasanaethau cyhoeddus datganoledig â rolau hanfodol a 

chydnaws â’i gilydd, a 

• gall y plant a'r bobl ifanc sydd â chysylltiad â'r system cyfiawnder ieuenctid fod yn rhai o'r 

plant a’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, ac felly maent yn agored yn 
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anghymesur i amrywiaeth o anfanteision eraill sy'n dod o fewn eich portffolios chi a llawer o 

Weinidogion eraill. 

Cyllidebau Iechyd Meddwl 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant y byddai dull 

gwahanol o gynllunio o ran y gyllideb eleni. A allwch egluro a fydd hyn yn arwain at newidiadau yn y 

modd y cyflwynir y gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc yn y 

gyllideb? 

Tŷ Llidiard 

Oherwydd y pryderon parhaus am yr Uned, hoffem ofyn am ddiweddariadau rheolaidd ar unrhyw 

faterion yn yr Uned, a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r materion hyn.  

Gwybodaeth ychwanegol y cytunasoch i’w darparu 

Yn ystod y cyfarfod gwnaethoch gytuno i ddarparu'r canlynol i’r Pwyllgor: 

- Pob un o adroddiadau trylwyr y Byrddau Iechyd a luniwyd gan y Grŵp Llywio 

Gwasanaethau Hanfodol ar feysydd penodol, i nodi i ba raddau yr oedd gwasanaethau 

hanfodol wedi'u cynnal yn ystod y pandemig;  

- nodyn sy’n cynnwys data ar nifer y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglenni brechu 

amrywiol ar gyfer plant a phobl ifanc; a 

- rhoi rhagor o fanylion am y cynnydd a wneir i wella iechyd plant ar draws amrywiaeth o 

broblemau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys gordewdra mewn plant, iechyd deintyddol 

ataliol, ysmygu ymysg pobl ifanc, ffitrwydd corfforol a defnyddio cyffuriau yn 

anghyfreithlon. 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Uned 7 Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais, Caerdydd CF15 7AB 
www.colegaucymru.ac.uk   helo@colegaucymru.ac.uk  Ff: 029 2052 2500 

Cwmni Cofrestredig Rhif 2832103   Elusen Gofrestredig Rhif 1060182 

Unit 7 Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais, Cardiff CF15 7AB 
www.collegeswales.ac.uk  hello@collegeswales.ac.uk   T: 029 2052 2500 
Registered Company No 2832103   Registered Charity Number: 1060182 

Jayne Bryant MS 
Chair,  
Senedd Children, Young People and Education Committee 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1SN 

 26 October 2021 

Dear Jayne, 

Audit Wales report - A Picture of Higher and Further Education 

You may have seen the recent Audit Wales report - A Picture of Higher and Further Education – 
published on 21 October 2021 (https://www.audit.wales/publication/picture-higher-and-
further-education ). 

ColegauCymru is concerned at some of the findings, including that the effect of the Covid-19 
pandemic seems to have been most negative for those in the vocational sector, especially at 
lower qualification levels, and for learners who are already vulnerable due to deprivation, 
circumstances at home or learning disabilities. 

We also note the points raised in the Audit Wales report in relation to the Welsh Government 
proposed Commission for Tertiary Education and Research (CTER) Bill.  ColegauCymru agrees 
that the need for the CTER leadership to inspire trust among all relevant partners is vital.  The 
comments from the report are timely and highly relevant as we continue to feel the impact of 
lockdown and disrupted learning. 

CYPE(6)-05-21 - Papur i'w nodi 10

Tudalen y pecyn 36

Eitem 2.10

http://www.colegaucymru.ac.uk/
mailto:helo@colegaucymru.ac.uk
http://www.collegeswales.ac.uk/
mailto:hello@collegeswales.ac.uk
https://www.audit.wales/publication/picture-higher-and-further-education
https://www.audit.wales/publication/picture-higher-and-further-education


 

 

 
For this reason, we suggest that the Children, Young People and Education Committee   
consider the Audit Wales report as a matter of urgency, prior to scrutiny of the proposed CTER 
Bill. 
 
ColegauCymru is happy to support any work that the Committee may wish to undertake on this 
issue. 
 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Dr Rachel Bowen 
Director of Policy and Public Affairs, ColegauCymru 
 
Rachel.bowen@colegaucymru.ac.uk 
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tud 2 Darlun o Ysgolion 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2021

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan
Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998.
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tud 3 Darlun o Ysgolion 
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tud 4 Darlun o Ysgolion 

Ynglŷn â’r adroddiad hwn

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o gyfres o allbynnau Darlun o Wasanaethau 
Cyhoeddus 2021. Mae ein prif adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 
2021 yn crynhoi rhai o’r tueddiadau allweddol mewn cyllid cyhoeddus ac yn 
nodi ein safbwynt ar rai o’r materion allweddol ar gyfer darparu gwasanaethau 
yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am ysgolion yng 
Nghymru gan gynnwys y cyd-destun gweithredu strategol a’r cyllid. Mae’n 
archwilio gallu yn y sector, perfformiad a’n barn ar y materion neu’r heriau 
allweddol. Nid yw’n ystyried gofal plant nac addysg ôl-orfodol ar wahân i 
chweched dosbarth mewn ysgolion. Rydym yn archwilio addysg uwch ac 
addysg bellach yn ein taflen grynodeb o’r un enw. Ni fwriedir i’r adroddiad hwn 
fod yn gynhwysfawr. Mae’n nodi’r hyn a ystyriwn yn rhai o’r materion allweddol 
i’r sector, gan gydnabod y bydd gan gyrff adolygu a sylwebyddion eraill eu 
safbwynt eu hunain ar y materion allweddol.

Mae’r adroddiad wedi’i seilio ar gyfuniad o’r gwaith yr ydym ni wedi’i gyhoeddi 
yn ogystal ag ymchwil gan sefydliadau eraill.

Arddangosyn 1: Allbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

Darlun o ofal 
iechyd

Darlun o addysg uwch ac 
addysg bellach

Darlun o 
lywodraeth leol

Darlun o ofal 
cymdeithasol

Darlun o 
ysgolion
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tud 5 Darlun o Ysgolion 

Prif adroddiad

Ysgolion – cyd-destun 

Cyflwyno dysgu mewn cyfnod heriol

1 Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno heriau enfawr i wasanaethau 
cyhoeddus a’r bobl sy’n eu darparu. Mae ysgolion wedi wynebu pwysau 
enfawr gyda’r heriau o symud gwasanaethau ar-lein ar yr un pryd â 
darparu cymorth wyneb yn wyneb i blant gweithwyr allweddol. Yna bu’n 
rhaid i ysgolion addasu eu hamgylcheddau ar gyfer dychwelyd i ddysgu 
wyneb yn wyneb. Mae pob un ohonom yn Archwilio Cymru yn talu 
teyrnged i ymroddiad ac ymdrechion anhygoel gweision cyhoeddus yn 
ystod y cyfnod anodd hwn.

2 Wrth i ni gyhoeddi’r adroddiad hwn, mae effeithiau uniongyrchol COVID 
yn dal i gael eu teimlo mewn ysgolion ledled Cymru. Roedd gwaith i ddeall 
effeithiau anuniongyrchol COVID wedi dechrau, ond roedd yn rhy gynnar 
i fesur maint a graddau’r effeithiau hyn neu i amcangyfrif sut y gallant 
effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau addysg ysgolion yn y dyfodol. 

Strwythurau a chyfrifoldebau

Addysg orfodol

3 Yng Nghymru, mae addysg yn orfodol o’r tymor ar ôl i blentyn droi’n bump 
oed. Yn ymarferol, mae’r rhan fwyaf yn dechrau yn nhymor yr Hydref yn 
ystod y flwyddyn academaidd pan fyddan nhw’n troi’n bump. Gall person 
ifanc adael yr ysgol ddiwedd mis Mehefin, ar yr amod eu bod yn 16 oed 
erbyn diwedd gwyliau’r haf. Mae Llywodraeth Cymru wedi disgrifio’r 
system addysg yng Nghymru fel ‘model tair haen’ (Arddangosyn 2). 

Tudalen y pecyn 42



tud 6 Darlun o Ysgolion 

4 Mae gan brif gynghorau1 nifer o gyfrifoldebau cyfreithiol pwysig ar gyfer 
ysgolion: 
• Cyllid – mae cynghorau’n penderfynu ar gyllideb ysgolion yn flynyddol, 

yn unol â Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a Rheoliadau 
Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010; 

• Cynllunio – mae’n rhaid i gynghorau sicrhau bod digon o addysg 
gynradd ac uwchradd ar gael i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol; a 

• Safonau – mae’n rhaid i gynghorau hyrwyddo safonau uchel a 
chefnogi disgyblion i gyflawni eu potensial. Yn ymarferol, mae’r rhan 
fwyaf o gynghorau’n dirprwyo gweithgarwch gwella ysgolion i’r pedwar 
consortiwm addysg rhanbarthol yng Nghymru.

Arddangosyn 2: model tair haen system addysg Cymru

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Addysg yng Nghymru: Ein cenhadaeth genedlaethol, Cynllun 
gweithredu 2017-21, Medi 2017 (gyda diwygiadau Archwilio Cymru)

1 Awdurdodau llywodraeth leol yng Nghymru yw prif gynghorau sy’n cyflawni dyletswyddau 
statudol yn eu hardal. Nid yw’r term yn cynnwys cynghorau tref na chymuned. Mae pob 
cyfeiriad at gynghorau yn y daflen ffeithiau hon yn cyfeirio at brif gynghorau.

Llywodraeth Cymru
• Cynllunio a llunio polisïau – drwy gydweithio seiliedig ar dystiolaeth.
• Rheoli modelau atebolrwydd o fewn y broses ddemocrataidd. 
• Ymgysylltu â phob haen a chefnogi’r gwaith o feithrin gallu er mwyn gwella’r 

system

Pedwar consortiwm rhanbarthol, cynghorau, awdurdodau esgobaethol, 
Estyn, Cymwysterau Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg, Academi 
Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, byrddau arholi ac addysg 
uwch
• Defnyddio eu gwybodaeth am eu hysgolion ac ymchwil gwybodaeth broffesiynol 

eang i hwyluso a chefnogi’r broses o rannu arfer gorau a chydweithio i wella 
deilliannau dysgwyr, o fewn system hunanwella i ysgolion.

Ysgolion 
• Cydweithio i roi amrywiaeth o brofiadau i blant, pobl ifanc a gweithwyr 

proffesiynol er mwyn gwella eu dysgu a’u lles.

1

2

3
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tud 7 Darlun o Ysgolion 

Addysg blynyddoedd cynnar 

5 Mae gan bob plentyn tair a phedair oed hawl i ddeg awr o addysg 
blynyddoedd cynnar o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Mae’r 
rhan fwyaf o leoedd a ariennir (90%) mewn meithrinfeydd sy’n gysylltiedig 
ag ysgolion a gynhelir2. Mae eraill gyda darparwyr nas cynhelir (preifat, 
gwirfoddol neu annibynnol). Ar hyn o bryd, y Cyfnod Sylfaen yw’r 
cwricwlwm statudol ar gyfer plant tair i saith oed.

6 Yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, mae rhaglen Dechrau’n Deg 
Llywodraeth Cymru yn darparu gofal plant rhan-amser i blant dwy i dair 
oed a chymorth arall i deuluoedd â phlant o dan bedair oed.

Ysgolion – strategaeth

Diwygio addysg i blant 3-19 oed

7 Yng ngoleuni canlyniadau gwael Cymru ym mhrofion PISA rhyngwladol 
2009 (paragraffau 36 i 38), cychwynnodd Llywodraeth Cymru ar raglen 
ddiwygio ar raddfa gyfan gan gynnwys adolygiadau o arholiadau, 
hyfforddiant athrawon a’r cwricwlwm. Yn 2014, nododd ei gweledigaeth ar 
gyfer system addysg well3. Yn 2017, dywedodd Llywodraeth Cymru sut y 
byddai’n gweithredu’r diwygiadau yn ei chynllun gweithredu Addysg yng 
Nghymru. Canolbwyntiodd y Cynllun ar ddatblygu: 
• ansawdd, arweinyddiaeth a chydweithio yn y proffesiwn addysgu;
• ysgolion cynhwysol cryf, gan ddiwygio’r system anghenion dysgu 

ychwanegol,
• codi safonau – lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a diwygio’r cwricwlwm; a
• threfniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn.

2 Sibieta, L and Jerrim, J., A comparison of school institutions and policies across the UK, 
Sefydliad Polisi Addysg, Ebrill 2021. Goruchwylir ‘ysgolion a gynhelir’ gan y cyngor ac mae’n 
rhaid iddynt ddilyn y cwricwlwm cenedlaethol a thâl ac amodau athrawon cenedlaethol.

3 Llywodraeth Cymru, Cymwys am oes: Cynllun gwella addysg ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed 
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tud 8 Darlun o Ysgolion 

8 Roedd y diwygiadau’n gofyn am ddeddfwriaeth newydd: 
• Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) 2018 – gosododd hon y sylfeini ar gyfer newidiadau yn y ffordd 
y mae dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hasesu 
a’u cefnogi. Yn bwysig iawn, mae’n ymestyn cymorth o 0 i 25 oed, gan 
ymestyn i addysg ôl-orfodol am y tro cyntaf. Bydd newidiadau’n cael eu 
cyflwyno’n raddol o fis Medi 2021. 

• Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021– a alluogodd y Cwricwlwm 
i Gymru. Ymestynnodd y cwricwlwm i gynnwys ysgolion arbennig ac 
unedau cyfeirio disgyblion. Ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd 
Llywodraeth newydd Cymru sawl is-ddeddfwriaeth sydd eu hangen i 
gefnogi gweithrediad Cwricwlwm i Gymru. 

Y blynyddoedd cynnar

9 Mae’r blynyddoedd cynnar wedi bod yn faes ffocws i Lywodraeth Cymru 
ers dros ddegawd. Cyhoeddodd gynllun deng mlynedd – Adeiladu Dyfodol 
Mwy Disglair – i wella’r blynyddoedd cynnar a gofal plant yn 20134. 
Ymrwymodd y cynllun i ddatblygu fframwaith canlyniadau’r blynyddoedd 
cynnar i wella canlyniadau i blant 0 i 7 oed5.

10 Yn 2017, parhaodd strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru6 – 
Ffyniant i Bawb – â’r weledigaeth i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i 
blant a nododd y blynyddoedd cynnar yn un o bum maes blaenoriaeth 
trawsbynciol. Ym mis Hydref 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 
bwriad i sefydlu dull integredig ar gyfer plentyndod cynnar ac addysg 
gyda’r nod o greu un system addysg a gofal o ansawdd uchel sy’n 
canolbwyntio ar y plentyn ac o ansawdd uchel i blant o dan bump oed a 
fydd yn cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd7.

4 Llywodraeth Cymru, Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant, Medi 2013

5 Llywodraeth Cymru, Fframwaith Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar, Ebrill 2015
6 Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol, Medi 2017
7 Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llythyr at Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
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Rhaglen ysgolion ac addysg yr 21ain ganrif

11 Ochr yn ochr â’r rhaglen ddiwygio hon, mae gan Lywodraeth Cymru raglen 
gyfalaf addysg hirdymor: ysgolion ac addysg yr 21ain ganrif. Dechreuodd 
y rhaglen yn 2014 ac mae’n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau adolygu 
cynlluniau ar gyfer lleoedd ysgol gyda’r nod o gael yr ysgolion iawn yn y 
lleoedd iawn ar gyfer y dyfodol.

12 Er bod nodau’r rhaglen yn ehangach na gwella ystad yr ysgol, nod 
Llywodraeth Cymru yw na fydd unrhyw ysgolion ‘cyflwr difrifol’ erbyn 2024-
25 ac y bydd nifer yr ysgolion cyflwr ‘gwael’ wedi gostwng 25%. Mae cyllid 
ar gael hefyd ar gyfer cyfleusterau blynyddoedd cynnar mewn ysgolion a 
cholegau addysg bellach drwy’r rhaglen.

13 Rhannwyd y cyllid ar gyfer cam cyntaf y rhaglen (Band A) yn gyfartal 
rhwng Llywodraeth Cymru a chynghorau. Canfu ein hadroddiad yn 2017 ar 
y rhaglen8 fod Llywodraeth Cymru yn rheoli’n dda ar y cyfan wrth gyflawni’r 
Band A gwerth £3.6 biliwn. Gwnaeth ein hadroddiad rai argymhellion 
gan gynnwys mwy o safoni ar draws y prosiectau i sicrhau gwerth am 
arian. Ers i ni adrodd, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau Band 
B, sy’n cynnwys ffrwd o brosiectau a ariennir drwy’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol o gyllid preifat.

Addysg cyfrwng Cymraeg 

14 Nod Llywodraeth Cymru yw cynyddu nifer y disgyblion sy’n dysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae hon yn elfen bwysig o’i strategaeth Cymraeg 
2050 sy’n cynnwys targed i 30% o ddysgwyr fod mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg erbyn 2031. Cynyddodd nifer y plant saith oed a aseswyd drwy’r 
Gymraeg fel iaith gyntaf o 22% yn 2016 i 22.8% yn 2021, gan fethu targed 
interim y Llywodraeth o 24% erbyn 2021. 

8 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif, Mai 2017Tudalen y pecyn 46
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COVID-19 a thu hwnt 

Cau ysgolion a dysgu o bell

15 Rhwng 20 Mawrth a 27 Mehefin 2020, roedd ysgolion ar gau i bawb 
heblaw plant gweithwyr hanfodol a disgyblion agored i niwed. Roedd 
pryderon ynghylch lles y rhai mwyaf agored i niwed gan fod presenoldeb 
yn isel9. Agorodd ysgolion am gyfnod byr cyn gwyliau’r haf gyda’r rhan 
fwyaf o ddisgyblion yn mynychu’n rhan-amser er eu lles nhw ac i baratoi 
ar gyfer tymor yr hydref. Darparodd Llywodraeth Cymru offer digidol a 
gweithiodd gydag ysgolion i ddarparu dysgu o bell. Rhoddodd ganllawiau10 
ar ei disgwyliadau a’i blaenoriaethau ar gyfer ysgolion ym mis Gorffennaf 
2020.

16 Erbyn mis Mawrth 2021, roedd Llywodraeth Cymru wedi ariannu bron i 
11,000 o lwybryddion symudol ar gyfer disgyblion heb fynediad i fand eang 
a 10,000 o drwyddedau meddalwedd i ailddyrannu gliniaduron presennol 
(heb gynnwys y rhai a fenthycwyd drwy ysgolion). Canfu adroddiad 
cynharach gan y Sefydliad Polisi Addysg a Sefydliad Nuffield11 fod 
Llywodraeth Cymru wedi arwain gwledydd y DU i ddarparu offer digidol, 
ond bod darpariaeth ysgolion o ddysgu o bell yn amrywio. Roedd rhai 
plant – yn enwedig disgyblion iau a disgyblion a oedd wedi ymddieithrio’n 
fwy o’r ysgol cyn y pandemig – yn ei chael hi’n anodd ymgysylltu â dysgu 
o bell. Roedd rhai heb gymorth teuluol, band eang na lle i astudio’n 
effeithiol.

17 Roedd ysgolion yn wynebu mwy o aflonyddwch yn nhymor yr hydref o 
gau’n genedlaethol12 ac achosion lleol. Dim ond 78% o ddisgyblion oedd 
yn mynychu’r ysgol ddechrau mis Rhagfyr 2020. O 4 Ionawr 2021, roedd 
disgyblion – ar wahân i blant gweithwyr hanfodol a disgyblion agored i 
niwed – yn dysgu o bell. Darparodd Llywodraeth Cymru fwy o offer TG ac 
ehangodd y grŵp o ddisgyblion ‘agored i niwed’ a allai fod yn bresennol i 
gynnwys disgyblion heb offer TG, band eang neu le i weithio a’r rhai oedd 
yn ei chael hi’n anodd cymryd rhan mewn dysgu o bell.

9 Llywodraeth Cymru, Crynodeb o Asesiad Effaith Integredig, Mehefin 2020
10 Llywodraeth Cymru, Canllawiau ar Ddysgu mewn Ysgolion a Lleoliadau: Coronafeirws, 

Gorffennaf 2020
11 Sefydliad Polisi Addysg a Sefydliad Nuffield, Education policy responses across the UK to 

the pandemic, Hydref 2020
12 Llywodraeth Cymru, Amserlen Cau Ysgolion Yn ystod Pandemig COVID-19 (Coronafeirws), 
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18 Dechreuodd y disgyblion ddychwelyd i’r ysgol ym mis Mawrth 2021, 
gan ddechrau gyda’r ieuengaf a’r rhai mewn blynyddoedd arholiadau. 
Dechreuodd disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen (3 i 7) ddychwelyd o 22 
Chwefror gyda’r holl ddisgyblion cynradd a’r rhai ym mlynyddoedd 11, 
12 a 13 yn ôl o 15 Mawrth. Dychwelodd disgyblion eraill i’r ysgol ar 
ddechrau tymor yr haf. Fodd bynnag, oherwydd heintiau COVID-19 a’r 
gofynion i hunan-ynysu roedd llawer wedi colli rhan o’r tymor: roedd 
84% o ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod yr wythnos rhwng 28 Mehefin a 2 
Gorffennaf.

Arholiadau

19 Mae disgyblion mewn blynyddoedd arholiadau wedi wynebu aflonyddwch 
arbennig. Ni chynhaliwyd arholiadau TGAU na Safon Uwch yn ôl y bwriad 
ym mis Mai/Mehefin 2020. Er gwaethaf newidiadau i’r system asesu, 
cafwyd anawsterau gyda’r broses o ddyfarnu graddau arholiadau ym 
mis Awst 2020 pan gafodd rhai disgyblion raddau is na’r disgwyl. Ar ôl i 
Lywodraeth Cymru ymyrryd, dyfarnwyd y gorau i’r disgyblion naill ai o’r 
radd a aseswyd gan y ganolfan13 neu’r radd safonedig a gyfrifwyd gan 
CBAC.

20 Awgrymodd adolygiad annibynnol14 ym mis hydref 2020 y dylai 
Cymwysterau Cymru15 a CBAC16 fod wedi rhagweld y problemau hyn 
gyda chanlyniadau arholiadau. Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru y byddai disgyblion yn cael graddau a aseswyd 
gan y ganolfan wedi’u seilio ar asesiadau mewnol, arholiadau mewnol 
a rhai arholiadau allanol. Yn sgil yr argyfyngau iechyd yn gwaethygu, 
cyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021 y byddai disgyblion yn cael graddau 
a aseswyd gan y ganolfan wedi’u seilio ar ystod o dystiolaeth ond 
heb arholiadau allanol17. Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd CBAC 
newidiadau i arholiadau TAG, UG a Safon Uwch ar gyfer haf 2022 yn dilyn 
ymgynghoriad. 

13 Roedd graddau a aseswyd gan y ganolfan wedi’u seilio ar asesiad proffesiynol yr athrawon 
o’r hyn y byddai’r disgybl wedi’i gyflawni pe baent yn gallu sefyll arholiad. Gallai athrawon 
ddefnyddio unrhyw feini prawf maen nhw’n eu dymuno wrth amcangyfrif graddau gan 
gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) waith cwrs wedi’i gwblhau, ffug arholiadau neu 
gyflawniad academaidd blaenorol.

14 Louise Casella (Cadeirydd), Adolygiad annibynnol o’r trefniadau ar 
gyfer dyfarnu graddau cyfres arholiadau haf 2020, a’r ystyriaethau ar gyfer 2021: Adroddiad 
interim Hydref 2020, Hydref 2020

15 Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2013 fel y corff annibynnol, statudol sy’n rheoleiddio 
cymwysterau ar wahân i raddau yng Nghymru. 

16 Ers 2015, CBAC fu’r unig ddarparwr cymwysterau ar gyfer ysgolion a cholegau a ariennir 
gan y wladwriaeth ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru. 

17 Llywodraeth Cymru, Canllawiau Arholiadau ac asesu: 2020 i 2021, Ionawr 2021Tudalen y pecyn 48
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Ysgolion – cyllid

Tueddiadau o ran cyllid ysgolion 

Mae gwariant ar ysgolion wedi gostwng rhwng 2010-11 a 2019-20 ac mae’n 
amrywio ledled Cymru

21 Mae gwariant ar ysgolion wedi gostwng dros y degawd diwethaf yng 
Nghymru, er ei fod o lefel uchel hanesyddol yn 2010-11 (Arddangosyn 
3). Yn 2019-20, roedd cyfanswm y gwariant ar ysgolion 3.4% yn is mewn 
termau real nag yn 2010-11.

Arddangosyn 3: cyfanswm gwariant addysg 2010-11 i 2019-20, termau real 
(prisiau 2019-20) 

Ffynhonnell: Set ddata all-dro Llywodraeth Leol StatsCymru (dadansoddiad Archwilio Cymru)
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22 At ei gilydd, roedd y cyllidebau ar gyfer ysgolion a bennwyd gan 
gynghorau ledled Cymru ar gyfer 2020-21 6% yn uwch mewn termau real 
na’r flwyddyn flaenorol. Roeddent yn cynnwys cymorth dal i fyny COVID 
i ddisgyblion drwy’r rhaglen Recriwtio, Adfer, Codi Safonau18 yn ogystal â 
chyllid i alluogi ysgolion i baratoi diwygiadau arfaethedig: paratoi ar gyfer y 
cwricwlwm newydd i Gymru cyn ei roi ar waith am y tro cyntaf ym mis Medi 
2022 ac ar gyfer y diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol sy’n cael eu 
cyflwyno’n raddol o fis Medi 2021. 

23 Mae gwariant cynghorau fesul disgybl yn amrywio’n sylweddol ledled 
Cymru. Mae ffactorau fel a oes chweched dosbarth mewn ysgolion, 
ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn ogystal â’r natur wledig 
a lefel yr amddifadedd yn yr ardal yn effeithio ar gymariaethau. Yn 
2020, comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o gyllid ysgolion19. 
Addaswyd yr adolygiad ar gyfer y gwahanol ffactorau ac amcangyfrifwyd 
bod cyfanswm y gwariant fesul dysgwr mewn ysgolion cynradd ac 
uwchradd yn 2018-19 tua £300 yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol 
yng Ngheredigion, Conwy, Caerffili a Blaenau Gwent. Yr oedd tua £200 
neu fwy yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol mewn ysgolion cynradd ac 
uwchradd yng Nghasnewydd, Bro Morgannwg a Sir y Fflint. Galwodd yr 
adroddiad am fwy o dryloywder yng ngwariant ysgolion cynghorau. 

Mae Cymru’n gwario tua’r un peth â Lloegr fesul disgybl ond yn llai na’r Alban 

24 Yn 2009-10, roedd gwariant fesul disgybl yng Nghymru yn is na gwledydd 
eraill y DU. Mae ymchwil20 wedi canfod bod gwariant fesul disgybl, yn 
Lloegr, wedi gostwng yn sylweddol o ganlyniad i doriadau mewn gwariant 
a chynnydd yn nifer y disgyblion. Yn 2019-20, gwariodd Cymru a Lloegr 
bron yr un peth fesul disgybl. I’r gwrthwyneb, cynyddodd gwariant yn yr 
Alban 5% mewn termau real ac roedd yn gyson uwch nag yn y gwledydd 
eraill (Arddangosyn 4).

18 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei rhaglen Recriwtio, Adfer, Codi Safonau ym mis 
Gorffennaf 2020, gyda’r nod o leihau effaith y pandemig ar ddisgyblion. I ddechrau, 
canolbwyntiodd ar y rhai ym mlynyddoedd 11, 12 a 13 gydag arholiadau, blwyddyn 7 yn 
dechrau ysgol uwchradd a disgyblion eraill sy’n agored i niwed.

19 Sibieta, L., Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru Meithrin tystiolaeth, tegwch, 
tryloywder a disgwyliadau clir, Tachwedd 2020

20 Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, Gwariant ysgolion fesul disgybl yng Nghymru a Lloegr, 
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Arddangosyn 4: gwariant fesul disgybl yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon, 2009-10 i 2019-20 (termau real, prisiau 2018-19)

Ffynhonnell: Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, 2020 Annual report on education spending in 
England, Tachwedd 2021

25 Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o gyllid ysgolion a nododd 
ddau faes lle mae’r cyllid yng Nghymru yn sylweddol is na Lloegr: 
• Cyllid sy’n gysylltiedig ag amddifadedd – mae’r ysgolion cynradd 

ac uwchradd mwyaf difreintiedig yn Lloegr yn cael 25 i 30% o gyllid 
ychwanegol o’i gymharu â rhyw 15% yn ychwanegol yng Nghymru.

• Cyllid chweched dosbarth – roedd cyllid Llywodraeth Cymru fesul 
dysgwr mewn dosbarthiadau chwech mewn ysgolion tua £4,200 yn 
2018-19 o’i gymharu â £5,000 yn Lloegr. Mae’r adolygiad yn cwestiynu 
a all y lefel hon o gyllid yng Nghymru gefnogi ysgolion i ddarparu 
cwricwlwm ôl-16 cytbwys yn y dyfodol. 
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Hyd yn hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo tua £370 miliwn i fynd 
i’r afael ag effaith y pandemig ar addysg

26 Yn 2020-21, dyrannodd Llywodraeth Cymru dros £220 miliwn i addysg 
(gan gynnwys buddsoddi mewn cymorth digidol ac iechyd meddwl 
mewn ysgolion a cholegau). Mae hefyd yn bwriadu darparu £150 miliwn 
ychwanegol yn y flwyddyn ariannol 2021-22 i gefnogi ysgolion, athrawon a 
disgyblion. Mae’r prif ymrwymiadau’n cynnwys: 
• £35.6 miliwn i gefnogi rhaglenni mentora a chymorth arall i ddisgyblion 

drwy’r rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau;
• £33 miliwn i gefnogi dysgwyr 16 i 19 oed sy›n dilyn cyrsiau astudio 

newydd mewn ysgolion, colegau chweched dosbarth a cholegau 
addysg bellach;

• £23.2 miliwn ar gyfer darpariaeth prydau ysgol am ddim yn ystod y 
gwyliau;

• £15 miliwn ar gyfer technoleg addysgol mewn ysgolion drwy›r rhaglen 
Hwb EdTech;

• £13 miliwn i gefnogi darpariaeth y Cyfnod Sylfaen a lleoliadau nas 
cynhelir; a

• £9 miliwn i gefnogi gwasanaethau lles mewn ysgolion.

27 Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu cyllid ar gyfer gofal plant gan 
gynnwys: 
• £16 miliwn ar gyfer gofal plant i blant gweithwyr hanfodol a phlant sy›n 

agored i niwed mewn lleoliadau gofal plant cofrestredig o fis Ebrill i fis 
Medi 2020; a 

• £5 miliwn o gyllid cyfalaf ar gyfer gwasanaethau gofal plant a 
chwarae, gyda £2 miliwn i gyflawni addasiadau ar raddfa fach i alluogi 
gweithredu’n ddiogel rhag COVID a £3 miliwn wedi’i ddyrannu i 
gynyddu cyfleoedd chwarae.
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28 Awgrymodd ymchwil ym mis Mehefin 2021 fod y cyllid dal i fyny a 
gynlluniwyd bryd hynny yn cyfateb i £400 y disgybl yn 2019/20 a 
2021/2221. Roedd hyn o’i gymharu â £310 yn Lloegr (plant 3 i 18 oed); 
£230 yn yr Alban (ysgolion yn unig); a £230 yng Ngogledd Iwerddon (3 i 19 
oed). Mae’n anodd cymharu gwariant yn rhyngwladol, ond mae gwledydd 
eraill wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol: mae’r Iseldiroedd wedi 
cyhoeddi cyllid dal i fyny sy’n cyfateb i £2,100 y disgybl ac mae UDA yn 
darparu cyllid gwerth £1,800 y disgybl.

Mae cyllid prydau ysgol am ddim wedi’i ymestyn hyd at ddiwedd 2021

29 Rhoddodd Llywodraeth Cymru gyllid i gynghorau ddarparu prydau ysgol 
am ddim i’r disgyblion hynny sy’n gymwys pan gaewyd ysgolion yn 
gyntaf. Darparwyd hyn gan y rhan fwyaf o gynghorau ar ffurf talebau i 
deuluoedd22. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i ymrwymo i barhau i 
ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau’r haf 2020. Wedi hynny, 
ymrwymodd i ddarparu prydau ysgol am ddim tan ddiwedd gwyliau’r Pasg 
2022.

30 Cynyddodd y gost wrth i fwy o deuluoedd fod yn gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim yn ystod y pandemig: roedd 105,000 o ddisgyblion yn 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim ym mis Ionawr 2021, cynnydd o 
fwy nag 20% o fis Ionawr 2020. Darparodd Llywodraeth Cymru hyd at 
£60.5 miliwn ar gyfer prydau ysgol am ddim gan gynnwys £34 miliwn 
ychwanegol ar gyfer prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol hyd at 
y Pasg 2021.

21 Sefydliad Polisi Addysg, Comparing catch-up spending within and outside the UK, Mehefin 
2021. Mae’r cyllid yn Lloegr yn ymestyn i 2022/23 yn hytrach na dim ond 2021/22 ar gyfer 
y gwledydd datganoledig. Mae’n debyg bod hyn yn adlewyrchu’r cylch cyllidebu gyda 
chenhedloedd datganoledig yn gwybod eu cyllidebau yn yr hydref.

22 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau, 
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Rheoli’r pwysau cost sy’n wynebu’r system addysg 

31 Roedd cyllid ysgolion dan straen cyn y pandemig. At ei gilydd, roedd 
gan ysgolion gronfeydd wrth gefn o £31 miliwn ar 31 Mawrth 2020, sy’n 
cyfateb i £69 y disgybl. Roedd cronfeydd wrth gefn wedi gostwng 33% 
o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol. Roedd gan y rhan fwyaf o ysgolion 
uwchradd naill ai gronfeydd wrth gefn negyddol (43%) neu gronfeydd 
wrth gefn yn llai na 5% o’u cyllideb flynyddol (46%). Mae’n debygol y 
bydd cronfeydd wrth gefn ysgolion yn dangos cynnydd yn 2020-21 o 
ganlyniad i gario cyllid COVID ymlaen nad oeddent yn gallu ei wario o 
fewn y flwyddyn ariannol. Disgwyliwn y bydd hyn dros dro, gan adlewyrchu 
amgylchiadau eithriadol y pandemig. 

32 Mae ein gwaith ni a gwaith Adolygiad Cyllido Ysgolion 2020 wedi nodi 
pwysau cost sy’n wynebu’r system addysg yn y tymor byr, canolig a hir. 
Yn ogystal â chwestiynau ynglŷn â digonolrwydd cyllid ysgolion sy’n 
gysylltiedig ag amddifadedd ac ar gyfer dosbarthiadau chwech (paragraff 
25), mae ysgolion yn wynebu cynnydd yng nghyflogau a phensiynau 
athrawon. Mae cyflog yn cynrychioli mwy na hanner gwariant ysgolion. 
Dywedodd Llywodraeth flaenorol Cymru na fyddai cyflogau’n disgyn yn 
is na chyflogau athrawon yn Lloegr. Amcangyfrifodd yr Adolygiad o Gyllid 
Ysgolion y byddai costau ysgolion fesul dysgwr yn cynyddu rhwng 6.4% 
ac 8.4% pe bai Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu dull tebyg i gynnig 
llywodraeth y DU yn 2019 i gynyddu cyflogau cychwynnol athrawon yn 
Lloegr i £30,000 erbyn 2022-23. Mae llywodraeth y DU wedi ailddatgan ei 
hymrwymiad i’r nod hwn ond dywedodd y bydd ei gyflawni yn cymryd mwy 
o amser nag a gyhoeddwyd yn flaenorol.

33 Mae meysydd penodol eraill o bwysau cost posibl ar ysgolion. Mae 
cynnydd yn nifer y disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
(paragraff 30) yn golygu y bydd angen mwy o arian, mae’n debyg, ar gyfer 
grantiau a chynlluniau sy’n cefnogi’r disgyblion hynny o aelwydydd tlotach. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd diwygio gwasanaethau ar 
gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn niwtral o ran cost. 
Fodd bynnag, ar sail profiad yn Lloegr, credwn fod o leiaf perygl o gostau 
ychwanegol23.

23 Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, Support for pupils with special educational needs and 
disabilities in England, Medi 2019 Tudalen y pecyn 54
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34 Yn gyffredinol, mae cost addysg yng Nghymru yn fwy oherwydd nifer yr 
ysgolion cynradd bach (llai na 100 o ddisgyblion) ac ysgolion uwchradd 
bach (llai na 700). Mae gan Gymru lawer o ysgolion bach yn rhannol 
oherwydd natur wledig ac yn rhannol oherwydd ei bod yn gweithredu 
system hollt gydag ysgolion cyfrwng Cymraeg, dwyieithog a Saesneg. 
Ym mis Tachwedd 2017, cyflwynodd Llywodraeth Cymru grant o £2.5 
miliwn y flwyddyn ar gyfer tymor y Senedd i gefnogi ysgolion bach a 
gwledig. Lansiodd hefyd ei Gynllun Addysg Wledig24 a chryfhaodd y Cod 
Trefniadaeth Ysgolion25 fel bod cynghorau ac eraill yn ystyried pob dewis 
amgen ymarferol cyn penderfynu cau ysgol wledig. 

35 Mae tensiwn rhwng dyletswydd cynghorau i ddarparu ystad ysgol 
effeithlon a chefnogaeth cymunedau i’w hysgolion lleol. Mae’n ymddangos 
y bydd yr heriau’n parhau wrth i amcanestyniadau awgrymu y bydd nifer 
y disgyblion mewn ardaloedd gwledig yn gostwng yn y tymor canolig a hir 
ynghyd â’r niferoedd mewn rhai ardaloedd trefol.

24 Llywodraeth Cymru, Cynllun Addysg Wledig, Hydref 2018 
25 Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion. Ymysg pethau eraill, mae’r Cod 
yn nodi’r cyd-destun polisi, yr egwyddorion cyffredinol a’r ffactorau y dylid eu hystyried gan 
y rhai sy’n cyflwyno cynigion i ad-drefnu darpariaeth ysgolion a gan y rhai sy’n gyfrifol am 
wneud y penderfyniad. Tudalen y pecyn 55
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Ysgolion – perfformiad

Perfformiad yn y profion PISA rhyngwladol 

36 Mae’n anodd barnu perfformiad y sector addysg yn gyffredinol, yn 
rhannol oherwydd newidiadau mewn mesurau perfformiad dros amser ac 
oherwydd gwahaniaethau cynyddol mewn addysg ledled y DU. Yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf, rhoddwyd sylw i berfformiad disgyblion Cymru 
ym mhrofion PISA rhyngwladol yr OECD sy’n asesu sgiliau a pherfformiad 
disgyblion 15 oed mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth 
(Arddangosyn 5)26. 

Arddangosyn 5: Canlyniadau PISA i Gymru 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru 

26 Mae’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn astudiaeth o gyflawniad addysgol 
a drefnir gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Nod 
PISA yw rhoi llinell sylfaen i lywodraethau ar gyfer polisi a pherfformiad addysg, gwneud 
penderfyniadau ar sail tystiolaeth a dysgu oddi wrth ei gilydd.
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37 Roedd canlyniadau PISA yn 2009, 2012 a 2015 yn siomedig. Yn 2015, 
roedd Cymru yn is na gwledydd eraill y DU ar bob mesur. Dywedodd yr 
OECD na ellid egluro’r canlyniadau drwy lefelau uwch o anfantais: dim 
ond 6% o’r amrywiad mewn perfformiad yng Nghymru y gellid ei briodoli i 
statws economaidd-gymdeithasol. Yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, 
esboniwyd 11% o’r amrywiad fel hyn. 

38 Dangosodd y canlyniadau yn 2018 welliant: am y tro cyntaf, nid oedd 
canlyniadau Cymru yn sylweddol is na chyfartaledd yr OECD. Parhaodd 
canlyniadau Cymru mewn mathemateg i ddangos gwelliant; gwellodd 
gwyddoniaeth ar 2015 a chafwyd y sgôr gyfartalog uchaf ar gyfer darllen 
ers 2006. Roedd perfformiad Cymru yn dal y tu ôl i wledydd eraill y DU ym 
mhob maes. Gohiriwyd profion PISA 2020, yr oedd yr OECD yn bwriadu 
adrodd arnynt yn 2021, oherwydd y pandemig. Bydd y darlun nesaf o 
berfformiad ar gael yn 2022. Canfu ymchwil diweddar iawn yn seiliedig 
ar astudiaeth carfan mileniwm y DU fod y rhan fwyaf o ganlyniadau 
gwybyddol yng Nghymru yn debyg iawn i Loegr heblaw am ddarllen, yn 
enwedig yn saith oed27.  

Mesurau perfformiad eraill 

Canlyniadau TGAU a Safon Uwch

39 Wrth edrych ar berfformiad mewn TGAU, cynyddodd cyfran y disgyblion 
a gyflawnodd bum TGAU (A*-C) cyn disgyn yn ôl. Yn 2019, cyrhaeddodd 
54% o ddisgyblion y lefel hon o’i gymharu â 51% yn 2012 (Arddangosyn 
6). 

27 Sibieta L, a Fullard J, Sefydliad Polisi Addysg, The evolution of cognitive skills during 
childhood across the UK, Gorffennaf 2021Tudalen y pecyn 57
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Arddangosyn 6: perfformiad TGAU, Cymru 2012 i 2019

Nodiadau: 

1 Mae data ar gyfer disgyblion 15 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.
2 Ni chyhoeddodd Llywodraeth Cymru y mesurau hyn ar gyfer 2020. 
3 Cyhoeddwyd y ganran a gyflawnodd o leiaf 5 TGAU A* i A am y tro cyntaf ar gyfer 2017/18. 

Ffynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru, Canlyniadau arholiadau mewn ysgolion yng Nghymru, 
2018/19 (dros dro), – SFR Diwygiedig 93/2019(D), Hydref 2019

40 Mae cyfran y disgyblion sy’n sefyll arholiadau Safon Uwch mewn ysgolion 
sy’n cyflawni gradd A*-G wedi cynyddu (Arddangosyn 7). Bu cynnydd 
hefyd yn y ganran sy’n cyflawni tair Safon Uwch ar A* neu A.  
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Arddangosyn 7: perfformiad safon uwch yng Nghymru 2016 i 2019, ysgolion 
yn unig

Nodiadau:

1 Mae’r data hyn ar gyfer disgyblion 17 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.  
2 Roedd y canlyniadau ar gyfer 2020 wedi’u seilio ar raddau a aseswyd gan y ganolfan ac felly 
ni chyhoeddodd Llywodraeth Cymru y mesurau perfformiad ar gyfer 2020.

Ffynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru, Canlyniadau arholiadau mewn ysgolion yng Nghymru, 
2018/19 (dros dro), – SFR Diwygiedig 93/2019(D), Hydref 2019

41 Bu disgyblion a oedd yn sefyll arholiadau yn 2020 a 2021 yn gweithio o 
dan amgylchiadau digynsail gyda chymwysterau’n cael eu dyfarnu ar sail 
graddau a aseswyd gan y ganolfan. Yn 2021, roedd 30% o’r cymwysterau 
TGAU a ddyfarnwyd i ddisgyblion 15 oed yn rhai A*-A, 3.5% yn fwy nag yn 
2020 a 10.9% yn fwy nag yn 201928. Cafwyd yr un patrwm ar gyfer Safon 
Uwch: yn 2021, roedd 48.3% o raddau Safon Uwch yn raddau A* neu 
A, 6.5 pwynt canran yn fwy nag yn 2020 a 21.3 pwynt canran yn fwy na 
201929.  

28 Cymwysterau Cymru, Crynodeb o’r canlyniadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, 
Tystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Allweddol 4 a chymwysterau galwedigaethol dethol yng 
Nghymru, Awst 2021

29 Cymwysterau Cymru, Crynodeb o’r canlyniadau dros dro ar gyfer Cymwysterau Safon 
Uwch, UG, Tystysgrif Her Sgiliau Uwch, a chymwysterau galwedigaethol lefel 3 dethol yng 
Nghymru, Awst 2021
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Lleihau’r bwlch cyrhaeddiad 

42 Mae Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu’r nod o leihau’r bwlch 
cyrhaeddiad rhwng disgyblion difreintiedig a’r gweddill. Mae hyn yn 
cynnwys yn y blynyddoedd cynnar pan all plant o gefndiroedd difreintiedig 
fod y tu ôl i eraill erbyn eu bod yn dair oed30. Mae mesur perfformiad yn 
y maes hwn yn gymhleth. Mewn TGAU, cynyddodd y bwlch cyrhaeddiad 
yng nghanrannau TGAU ar raddau A*-G ac A*-C rhwng disgyblion sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac eraill rhwng 2016 a 2019. Prin 
oedd y newid yn y bwlch cyrhaeddiad ar y graddau TGAU uchaf yn ystod y 
cyfnod hwnnw (Arddangosyn 8). 

Arddangosyn 8: gwahaniaeth pwynt canran nifer y cofrestriadau TGAU yn ôl 
ystod graddau yn ôl statws prydau ysgol am ddim (ddim yn gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim – yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim) 2016 i 2019

 

Ffynhonnell: Ystadegau ar gyfer Cymru, Canlyniadau arholiadau mewn ysgolion yng Nghymru, 
2019/20, SFR 218/2020, Rhagfyr 2020

30 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig - Lansio dull gweithredu Addysg a Gofal 
Plentyndod Cynnar, Hydref 2019

0

5

10

15

20

25

30

% TGAU A*-A % TGAU A*-C % TGAU A*-G

G
w

ah
an

ia
et

h 
ca

nr
an

no
l r

hw
ng

 d
is

gy
bl

io
n

 s
y'

n 
gy

m
w

ys
 i 

ga
el

 p
ry

da
u 

ys
go

l a
m

 d
di

m
 a

c 
er

ai
ll

 

2016 2017 2018 2019

Tudalen y pecyn 60



tud 24 Darlun o Ysgolion 

43 Mae bylchau cyrhaeddiad sylweddol hefyd yn bodoli ar gyfer dysgwyr 
eraill: 
• Ar gyfer merched a bechgyn – Mae merched yn perfformio’n well 

na bechgyn mewn TGAU yn gyffredinol: ar raddau A*-C, cynyddodd y 
bwlch o 8.9% yn 2015/16 i 10.2% yn 2019. Ar gyfer y graddau uchaf 
arhosodd y bwlch bron yr un fath: 7.7% yn 2016 a 7.4% yn 2019. Yn 
2020 cynyddodd y bwlch rhwng bechgyn a merched dros y flwyddyn 
flaenorol ar raddau A*-A ond gostyngodd ar raddau A*-C ac A*-G. 
Gwelir patrwm tebyg ar lefel UG a Safon Uwch. 

• Ar gyfer dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig – roedd tuedd i’r 
graddau fod yn uwch pan nad oes gan ddisgyblion anghenion addysgol 
arbennig. Yn 2019, roedd 22% o’r cymwysterau TGAU a ddyfarnwyd 
i ddisgyblion heb anghenion addysgol arbennig ar raddau A*-A o’i 
gymharu â 5.4% o’r cymwysterau TGAU a ddyfarnwyd i ddisgyblion ag 
anghenion addysgol arbennig, bwlch o 16.8% pwynt canran31.

44 Yn 2020 a 2021, gwelwyd bylchau cyrhaeddiad yn cynyddu mewn graddau 
a aseswyd gan y ganolfan. Yn 2020, roedd 21.8% o’r cymwysterau 
TGAU a ddyfarnwyd i ddisgyblion nad oeddent yn gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim yn A* neu A o’i gymharu â 7.1% o’r cymwysterau TGAU a 
ddyfarnwyd i ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae 
hwn yn fwlch cyrhaeddiad o 14.7 pwynt canran o’i gymharu ag 11.5 pwynt 
canran yn 2019. Mae canlyniadau dros dro ar gyfer 2021 yn awgrymu bod 
y bwlch cyrhaeddiad wedi cynyddu eto. Ehangodd y bwlch cyrhaeddiad 
rhwng disgyblion ag anghenion addysgol arbennig ac eraill a rhwng 
bechgyn a merched hefyd yn 2020 a 202132. 

31 Cymwysterau Cymru, Dadansoddiad Effaith Cydraddoldeb Haf 2020 TGAU, UG, a Safon 
Uwch, Hydref 2020, Tablau Data.

32 Cymwysterau Cymru, Crynodeb o’r canlyniadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, 
Tystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Allweddol 4 a chymwysterau galwedigaethol dethol yng 
Nghymru, ym mis Awst 2021. Tudalen y pecyn 61
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Ysgolion – galw a chapasiti 

Lleoedd ysgol a maint dosbarthiadau 

45 Yn 2019/20, roedd 1,480 o ysgolion yng Nghymru o’i gymharu â 1,723 yn 
2009/10. Mae hyn yn bennaf o ganlyniad i uno. Gostyngodd lleoedd gwag 
mewn ysgolion cynradd o 21% yn 2010 i 12.6% yn 2018. Mae’r ffigur hwn 
yn agosach at darged Llywodraeth Cymru o 10% o leoedd gwag i ganiatáu 
am newidiadau yn y flwyddyn a rhywfaint o ddewis i rieni. Cynyddodd 
lleoedd gwag mewn ysgolion uwchradd o 16% i 19.7% dros yr un cyfnod, 
ond mae’r darlun hwn yn debygol o newid wrth i’r garfan bresennol o blant 
ysgol gynradd symud i’r ysgol uwchradd. 

46 Yn rhannol, mae’r newidiadau mewn lleoedd gwag yn deillio o gynnydd yn 
y gyfradd geni rhwng 2010 a 2012, wrth i’r plant hynny bellach fynd trwy’r 
system. Fodd bynnag, yn fwy diweddar mae’r gyfradd geni yng Nghymru 
wedi gostwng yn sylweddol, sy’n golygu ei bod yn debygol y bydd cynnydd 
mewn lleoedd gwag yn y blynyddoedd nesaf. Yn gyffredinol, mae’r darlun 
hwn yn tynnu sylw at sut y mae ansefydlogrwydd yr amcanestyniadau 
cyfradd geni yn ei gwneud yn anodd i gynghorau a Llywodraeth Cymru 
gynllunio lleoedd ysgol yn y tymor canolig a hir.

47 Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei nod o leihau maint 
dosbarthiadau babanod. Cefnogodd ysgolion drwy grant o £36 miliwn dros 
bedair blynedd ar gyfer staff addysgu a/neu lety. Cyhoeddwyd rhagor o 
gyllid ar gyfer staff addysgu yn y blynyddoedd cynharaf ar gyfer 2021/22 
ym mis Mai 2021. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos, ym mis Ionawr 
2020, mai 25.4 oedd maint cyfartalog dosbarthiadau babanod, yr un 
fath â 2019 a gostyngiad bach ar 2018 (25.6). Fodd bynnag, mae maint 
dosbarthiadau iau (Blynyddoedd 3 i 6) wedi cynyddu (o 25.9 yn 2018 i 
26.3 yn 2020). Roedd 7.4% o ddisgyblion mewn dosbarthiadau babanod 
o dros 30 o ddisgyblion, i fyny o 7.2% (7,581) ym mis Ionawr 2019 ond yn 
llai nag 8.4% yn 201833.

33 Ystadegau Llywodraeth Cymru, Canlyniadau cyfrifiad ysgolion, ym mis Ionawr 2020: Tablau, 
Ebrill 2020 Tudalen y pecyn 62
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48 Mae adroddiad blynyddol diweddaraf Estyn34 yn nodi bod nifer y lleoliadau 
nad ydynt yn ysgolion ar gyfer plant o dan bump oed sy’n cynnig addysg 
ran-amser wedi gostwng. Ym mis Ionawr 2020, roedd tua35 546 o 
ddarparwyr addysg mewn lleoliadau nad ydynt yn ysgolion ar gyfer plant 
tair neu bedair oed. Mae’r nifer wedi bod yn gostwng ers 2010, pan oedd 
dros 700. Nid yw rhai cynghorau’n ariannu unrhyw leoliadau nad ydynt 
yn ysgolion ac mae’r cyllid sydd ar gael yn amrywio rhwng ardaloedd. 
Yn 2018, roedd pob un yn talu llai na’r hyn yr oedd Llywodraeth Cymru 
yn bwriadu ei gynnig ar gyfer elfen gofal plant ei chynnig gofal plant ac 
addysg.36 Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud gwaith i ddeall yn well 
sut y gellir cefnogi lleoliadau nas cynhelir i ddarparu darpariaeth y Cyfnod 
Sylfaen. Roedd yn cynnwys cyllid ychwanegol yn ei chyllideb ar gyfer 
2021-22 i gysoni cyllid ar gyfer lleoedd addysg ar draws lleoliadau.

Gweithlu

49 Mae nifer yr athrawon a gyflogir mewn ysgolion wedi cynyddu ychydig ers 
2010. Mae nifer y staff cymorth a gyflogir wedi cynyddu’n fwy sylweddol 
(Arddangosyn 9). 

34 Estyn, Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng 
Nghymru 2019-2020, Rhagfyr 2020

35 Mae nifer y lleoliadau nas cynhelir sydd wedi’u cofrestru gyda phartneriaethau lleol i 
ddarparu addysg yn amrywio, yn aml yn ôl p’un a yw plant tair oed neu hŷn yn mynychu’r 
lleoliad ac ar drefniadau i ariannu’r ddarpariaeth yn lleol.

36 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Bil Cyllido Gofal 
Plant (Cymru) Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor, Gorffennaf 2018Tudalen y pecyn 63
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Arddangosyn 9: nifer y staff a gyflogir mewn ysgolion yng Nghymru 
(Cyfwerth ag Amser Llawn (CALl))

Ffynhonnell: Ystadegau Cymru, Cyfrifiad Ysgolion
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50 Mae ysgolion yn wynebu nifer o heriau yn y gweithlu, gan gynnwys: 
• Athrawon cyfrwng Cymraeg – Mae prinder athrawon ar gyfer 

ysgolion cyfrwng Cymraeg mewn rhai meysydd a phynciau. Canfu 
ein hadroddiad yn 2020 fod diffyg athrawon cyflenwi ar gyfer ysgolion 
cyfrwng Cymraeg.37 Mae nifer y recriwtiaid i addysg gychwynnol 
athrawon ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod yn is na’r targed 
yn gyson. Bydd y cwricwlwm newydd yn newid y dull o addysgu ac 
asesu’r Gymraeg a bydd yn cynyddu’r galw am athrawon Cymraeg 
mewn ysgolion cyfrwng Saesneg ymhellach.

• Staff ar gyfer y rhaglen Recriwtio, Adfer, Codi Safonau – Fe 
wnaethom fynegi pryder ynglŷn â’r gallu i benodi staff ar gyfer y rhaglen 
ym mis Medi 202038. Roedd penodi staff ychwanegol o ansawdd uchel 
ar fyr rybudd yn anodd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, ysgolion 
cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ac ardaloedd o amddifadedd uchel39. 
Yn hytrach, mae ysgolion a cholegau wedi ymestyn oriau staff rhan-
amser, wedi talu goramser i staff cyfredol, neu wedi cadw staff sydd ar 
fin ymddeol.

• Athrawon newydd gymhwyso – Llywodraeth Cymru sy’n pennu nifer 
y lleoedd hyfforddi athrawon sydd ar gael yn seiliedig ar ddisgwyliadau 
o ran y gweithlu gofynnol. Fodd bynnag, am y chweched flwyddyn yn 
olynol, roedd nifer yr athrawon newydd dan hyfforddiant ysgol uwchradd 
yn is na’r angen (54% yn is) yn 2019/20. Roedd nifer yr hyfforddeion 
ysgol gynradd newydd yn llai na’r angen am y bumed flwyddyn yn 
olynol (12% yn is yn 2019/20)40.

• Athrawon cyflenwi – Yn 2013 a 2020, fe wnaethom adrodd ar Gyflenwi 
ar gyfer Absenoldeb Athrawon a gwnaethom rai argymhellion ynghylch 
rheoli absenoldeb a darparu staff cyflenwi. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cymryd camau i wella hyfforddiant athrawon cyflenwi a’u cyflog a’u 
hamodau. Fodd bynnag, nododd ein gwaith hefyd fod cynyddu cyflogau 
yn bwysau cost pellach i ysgolion ac mae’n tynnu sylw at y risg y bydd 
ysgolion yn arbed arian drwy gyflogi cynorthwywyr addysgu yn hytrach 
nag athrawon cymwysedig mewn rhai sefyllfaoedd.  

37 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon – gwaith dilynol, 
Tachwedd 2020

38 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Tystiolaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer 
craffu Cyfnod 1 ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), Medi 2020

39 Estyn, Sut defnyddiodd ysgolion a cholegau’r grant recriwtio, adfer a chodi safonau 
(RAChS) neu’r grant dal i fyny ar gyfer dysgwyr ôl-16, Mehefin 2021

40  Ystadegau ar gyfer Cymru, Addysg Gychwynnol i Athrawon Cymru, 2019/20 SFR 18/2021 
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tud 29 Darlun o Ysgolion 

Ysgolion – materion allweddol 

51 Pan darodd y pandemig, roedd ysgolion a’r system addysg eisoes yn 
dangos arwyddion o straen. Roedd rhaglen ddiwygio fawr yn mynd 
rhagddi, roedd heriau sylweddol ar y gweithlu ac roedd cyllid ysgolion dan 
bwysau. Roedd Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad o gyllid 
ysgolion. Mae’r pandemig wedi tarfu ar addysg cenhedlaeth o ddisgyblion; 
a’i effaith yn amrywio ar gyfer disgyblion o wahanol oedrannau ac yn 
arbennig o anodd i blant sy’n agored i niwed. Wrth edrych tua’r dyfodol, 
mae ysgolion yn wynebu’r her o gefnogi lles disgyblion a gweithio o 
fewn cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol a mesurau eraill i leihau 
trosglwyddiad, sy’n effeithio ar eu gallu i gyflwyno rhai elfennau o’r 
cwricwlwm a gweithgareddau allgyrsiol.

Lliniaru effaith COVID ar ddisgyblion

52 Bydd yr effaith ar ddisgyblion unigol wedi amrywio ond mae pob un wedi 
teimlo tarfu sylweddol. Mae tystiolaeth bryderus o ddysgu a gollwyd a 
bod y pandemig wedi cynyddu anghydraddoldeb – er enghraifft, ehangu’r 
bwlch cyrhaeddiad rhwng y rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
ac eraill. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo tua £370 miliwn hyd yn 
hyn i ysgolion a’r blynyddoedd cynnar adfer ar ôl y pandemig a pharatoi 
ar gyfer diwygiadau. Fodd bynnag, mae’r Sefydliad Polisi Addysg wedi 
amcangyfrif y gallai fod angen £600 miliwn i £900 miliwn dros dair blynedd 
i gefnogi adferiad addysg yng Nghymru.41 

53 Mae’r ymateb i’r pandemig wedi dod â rhai newidiadau buddiol. Er 
enghraifft, mae Estyn42 yn nodi bod cyfathrebu rhwng rhieni ac ysgolion 
wedi gwella. Mae sgiliau a dysgu digidol wedi cyflymu wrth i ysgolion a 
disgyblion orfod ymateb i heriau dysgu o bell43. 

54 Yn ogystal ag effaith y pandemig ar addysg, nododd Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd bryder cynyddol ynglŷn ag effaith y 
pandemig ar iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yn ehangach.44 
Darparodd Llywodraeth Cymru £1.2 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer 
gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion ym mis Ebrill 2020. Ym mis 
Chwefror 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £4 miliwn ychwanegol 
i wella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl a lles mewn ysgolion 
yn 2021-22 yn ogystal â £5.4 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau 
iechyd meddwl plant a’r glasoed. 

41 Sefydliad Polisi Addysg, Papur Dadansoddi: Canfyddiadau Ymchwil Ragarweiniol ar 
Adferiad Addysg, Ebrill 2021

42 Estyn, Gwaith ymgysylltu – Diweddariad ar y sector cynradd Tymor yr Haf 2021, Gorffennaf 
2021

43 Estyn, Gwaith ymgysylltu – Diweddariad ar y sector uwchradd Tymor yr Haf 2021, 
Gorffennaf 2021

44 Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru, Effaith COVID-19 ar blant a phobl 
ifanc: adroddiad terfynol, Mawrth 2021Tudalen y pecyn 66



tud 30 Darlun o Ysgolion 

Cyflawni’r rhaglen ddiwygio 

55 Mae ysgolion wedi cael eu herio dros y flwyddyn ddiwethaf gan addasu i 
ddysgu o bell, monitro disgyblion sy’n agored i niwed a chefnogi’r gwaith o 
ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb. Bydd angen cymorth ar ysgolion 
i gyflwyno’r diwygiadau hyn yn llwyddiannus. Ym mis Ionawr 2021, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Y Daith i 2022, map ffordd yn dangos yr 
hyn yr oedd angen i ysgolion ei wneud cyn dechrau’r Cwricwlwm i Gymru. 
Ym mis Gorffennaf 2021, adroddodd Estyn fod angen cyfnod o amser heb 
darfu ar ysgolion cynradd i fod yn barod i weithredu’r cwricwlwm ym mis 
Medi 2022. Canfu fod y paratoadau mewn ysgolion uwchradd yn amrywio. 

56 Ym mis Mehefin a mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd y Gweinidog 
Addysg newidiadau gyda’r nod o greu mwy o amser i ysgolion baratoi 
ac ymgysylltu â Cymwysterau Cymru ar ddulliau asesu a chymwysterau. 
Roedd y rhain yn cynnwys atal y gofyniad am asesiadau diwedd cyfnod 
mewn ysgolion cynradd unwaith eto. Cyhoeddodd hefyd na fydd y 
Cwricwlwm i Gymru yn orfodol i ysgolion uwchradd tan 2023. 

57 Nid yw cost diwygio’r cwricwlwm – hyd yma ac yn y dyfodol – yn glir eto. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu rhaglen werthuso sy’n cynnwys 
casglu gwybodaeth am gostau – ond heb yr wybodaeth hon, ni allwn fod 
yn siŵr bod digon o adnoddau ar gael. Byddwn yn edrych ar gostau yn 
fanylach yn ein gwaith parhaus ar raglen diwygio’r cwricwlwm. 

Mynd i’r afael â heriau’r gweithlu  

58 Rydym wedi cofnodi rhai o’r heriau gweithlu sy’n wynebu ysgolion, 
cynghorau a Llywodraeth Cymru. Mae rhai o’r rhain wedi bod yn bresennol 
ers amser maith. Mae nifer y recriwtiaid ar gyfer hyfforddiant cychwynnol 
athrawon wedi bod yn her ers sawl blwyddyn. Deallwn fod nifer yr 
ymgeiswyr wedi cynyddu ar gyfer 2021/22, ond nid yw’n glir a fydd hyn yn 
cael ei gynnal neu a yw’n ganlyniad i lai o gyfleoedd amgen i raddedigion 
yn ystod y pandemig. 

59 Mae’r her o ddatblygu gweithlu digonol sy’n siarad Cymraeg yn sylweddol. 
Fodd bynnag, mae’n hanfodol i ysgolion helpu i gyflawni gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a amlinellir 
yn ei strategaeth Gymraeg 2050. Bu prinder athrawon cyfrwng Cymraeg 
ers tro byd ac mae hyn yn ddifrifol ar gyfer pynciau penodol fel ffiseg a 
mathemateg. Mae prinder athrawon Cymraeg ar gyfer ysgolion cyfrwng 
Saesneg ar hyn o bryd hefyd, sy’n debygol o fod yn bwysicach yn y 
dyfodol oherwydd bod gan y Cwricwlwm i Gymru ddull newydd a mwy o 
bwyslais ar ddysgu ac asesu’r Gymraeg. 
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Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellachtud 2

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2021

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan
Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998
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Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellachtud 4

Ynglŷn â’r adroddiad 
hwn

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o gyfres o allbynnau Darlun o Wasanaethau 
Cyhoeddus 2021. Mae ein prif adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 
2021 yn crynhoi rhai o’r tueddiadau allweddol mewn cyllid cyhoeddus ac yn 
nodi ein safbwynt ar rai o’r materion allweddol ar gyfer darparu gwasanaethau 
yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am addysg uwch ac 
addysg bellach yng Nghymru gan gynnwys y cyd-destun gweithredu strategol 
a’r cyllid. Mae’n archwilio capasiti yn y sector, perfformiad, a materion neu 
heriau allweddol yn ein barn ni. Rydym hefyd yn trafod agweddau ar addysg yn 
ein taflen gryno ysgolion.

Ni fwriedir i’r adroddiad hwn fod yn gynhwysfawr. Mae’n nodi’r hyn a ystyriwn 
yn rhai o’r materion allweddol ar gyfer addysg uwch ac addysg bellach, gan 
gydnabod y bydd gan sylwebyddion a chyrff adolygu eraill eu safbwynt eu 
hunain ar y materion allweddol. Pan fo’n bosibl, rydym wedi defnyddio data sy’n 
ymdrin â materion neu themâu tebyg mewn addysg uwch ac addysg bellach. 
Fodd bynnag, ni fwriedir i’r adroddiad hwn fod yn gymhariaeth rhwng y ddau 
sector.
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Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellachtud 5

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar gyfuniad o’n gwaith cyhoeddedig yn ogystal ag 
ymchwil gan sefydliadau eraill. Mae’n defnyddio data sy’n cwmpasu cymysgedd 
o flynyddoedd ariannol ac academaidd1.Cyd-destun addysg uwch ac addysg 
bellach

1  Rydym yn nodi blynyddoedd ariannol, sy’n rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth fel, er enghraifft 
2019-20. Rydym yn nodi blynyddoedd academaidd, o 1 Awst i 31 Gorffennaf fel, er 
enghraifft, 2019/20.

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

Darlun o ofal 
iechyd

Darlun o addysg uwch ac 
addysg bellach

Darlun o 
lywodraeth leol

Darlun o ofal 
cymdeithasol

Darlun o 
ysgolion
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Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellachtud 6

Prif adroddiad

Darparu addysg uwch ac addysg bellach mewn cyfnod heriol

1 Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno heriau enfawr i wasanaethau 
cyhoeddus a’r bobl sy’n eu darparu. Mewn addysg uwch ac addysg 
bellach, bu’n rhaid i staff a myfyrwyr addasu i heriau dysgu ar-lein ac 
addysgu wyneb yn wyneb mewn amgylcheddau a oedd yn ddiogel 
o safbwynt COVID. Mae pob un ohonom yn Archwilio Cymru yn talu 
teyrnged i ymroddiad ac ymdrechion eithriadol gweision cyhoeddus yn 
ystod y cyfnod anodd hwn.

2 Ar yr adeg yr ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, roedd effeithiau 
uniongyrchol COVID-19 yn dal i gael eu teimlo. Roedd gwaith i ddeall 
effeithiau anuniongyrchol COVID-19 wedi dechrau, ond roedd yn rhy 
gynnar i fesur maint a graddau’r effeithiau hyn. Er gwaethaf yr heriau 
sylweddol sydd o’n blaenau, mae cyfleoedd i ailadeiladu a darparu 
gwasanaethau’n wahanol, gan ddysgu o’r ymateb cyfunol i COVID-19. 

Strwythurau a chyfrifoldebau

3 Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r polisi a’r cyfeiriad cyffredinol ar gyfer 
addysg ôl-orfodol yng Nghymru (Arddangosyn 1). Mae gan Gymru wyth 
prifysgol a thri ar ddeg o golegau addysg bellach, yn ogystal â’r Brifysgol 
Agored. Mae sawl darparwr dysgu seiliedig ar waith hefyd a hyfforddiant 
ac addysg ôl-16 arall yng Nghymru. Mae sefydliadau addysg uwch (AU) ac 
addysg bellach (AB) yn gyfreithiol annibynnol ar y llywodraeth. Nid ydynt 
yn rhan o’r sector cyhoeddus. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn elusennau 
cofrestredig. Er hynny, mae llawer o agweddau ar eu gweithrediad yn 
ddarostyngedig i reoliadau’r llywodraeth2  ac fe’u cefnogir gan gyllid 
cyhoeddus.

2  Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) sy’n bennaf gyfrifol am reoleiddio 
sefydliadau AU; Llywodraeth Cymru yw’r prif reoleiddiwr ar gyfer AB. Tudalen y pecyn 75



Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellachtud 7

Arddangosyn 1: addysg ôl-orfodol yng Nghymru

Addysg uwch (AU): math o addysg sydd fel arfer yn dod i ben gyda dyfarnu 
gradd neu ddiploma ar lefel 4 o Fframwaith Credydau a Chymwysterau 
Cymru3 neu uwch. Mae hyn yn cynnwys graddau baglor sylfaen ac 
israddedig, yn ogystal â graddau ôl-raddedig, megis graddau meistr a PhD. 
Mae hefyd yn cynnwys cymwysterau eraill, megis Diplomâu Cenedlaethol 
Uwch (HND) neu brentisiaethau gradd. Mae’r strwythur AU yn debyg i’r 
un yn Lloegr, ond mae gwahaniaethau sylweddol o gymharu â Gogledd 
Iwerddon a’r Alban. Mae cyrsiau AU fel arfer yn cael eu hastudio mewn 
prifysgolion ond weithiau mewn colegau addysg bellach.

Addysg bellach (AB) yw unrhyw addysg ôl-orfodol nad yw’n addysg 
uwch. Mae myfyrwyr AB yn astudio tuag at gymwysterau technegol a 
galwedigaethol, megis NVQ a BTEC, yn ogystal â chymwysterau cyffredinol, 
megis Safon Uwch. Mae’r strwythur AB hwn yn union yr un fath â’r system 
yn Lloegr a Gogledd Iwerddon ac yn debyg i’r un yn yr Alban.

3 Llywodraeth Cymru, Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, Tachwedd 2018Tudalen y pecyn 76
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Strategaeth addysg uwch ac addysg bellach

Dull gweithredu cyffredinol

4 Nid oes un ddogfen sy’n nodi strategaeth fanwl Llywodraeth Cymru ar 
addysg a sgiliau ôl-orfodol. Mae dull strategol Llywodraeth Cymru wedi 
deillio o amrywiaeth o adolygiadau ac astudiaethau4 ac mae’n adlewyrchu 
cyfyngiadau ariannol a datblygiadau polisi ar lefel y DU. Mae’n rhan o gyd-
destun ehangach diwygio mewn addysg orfodol cyn-165. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi ceisio integreiddio ei dull gweithredu ag agendâu polisi 
ehangach ar ddatblygu economaidd a chydraddoldeb o dan fframwaith 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

4  Cyhoeddir adolygiadau, astudiaethau a chynlluniau ar wefan Llywodraeth Cymru.
5  Mae ein hadroddiad Darlun o Ysgolion yn nodi rhai o’r agweddau allweddol ar ddiwygio 

addysg orfodol yng Nghymru. Tudalen y pecyn 77
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5 Mae ‘Datblygu uchelgais ac annog dysgu i fyw’ yn un o bedwar prif 
amcan yng nghynllun gweithredu blaenorol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr 
economi6. Nod cyffredinol Llywodraeth Cymru yw hybu a gwella llwybrau 
academaidd a galwedigaethol i addysg uwch ac addysg bellach er mwyn 
rhoi i ddysgwyr y sgiliau y mae eu hangen arnynt ar gyfer gyrfaoedd 
yn y dyfodol. Nod Llywodraeth Cymru hefyd yw cydlynu ymchwil ac 
arloesi er mwyn galluogi sefydliadau i greu effeithiau lleol, cenedlaethol 
a rhyngwladol. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
gweledigaeth strategol7 gydag egwyddorion ar gyfer newid. Mae amcanion 
allweddol y dull gweithredu yn cynnwys:
• cynyddu’r gyfradd gweithgarwch economaidd drwy ymyrryd i helpu 

pobl i ymuno â’r farchnad lafur;
• codi lefelau cymwysterau ar draws y gweithlu a sicrhau bod 

cymwysterau’n diwallu anghenion economi sy’n newid;
• darparu llwybrau clir o un lefel o sgil i’r llall, ar draws pob rhan o’r 

system addysg a hyfforddiant, a dileu ffiniau artiffisial rhwng llwybrau 
academaidd a galwedigaethol;

• hybu dysgu gydol oes ac ehangu’r gallu i gael darpariaeth sgiliau 
gydol oes;

• cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn AB ac i raddau llai 
mewn AU;

• symleiddio ac integreiddio ymyriadau’r llywodraeth fel eu bod 
yn darparu system effeithiol a symlach i unigolion a busnesau gael 
y cymorth y mae ei angen arnynt, gyda chydweithio cryf rhwng 
rhanddeiliaid; a

• dwyn ynghyd yr holl gyllid ymchwil a sicrhau bod penderfyniadau 
ariannu yn adlewyrchu blaenoriaethau Cymru, gan gynnwys anghenion 
y sectorau economaidd cenedlaethol a rhanbarthol.

6  Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu Economaidd, Rhagfyr 2017
7  Llywodraeth Cymru, Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol: Gweledigaeth Strategol Tachwedd 
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6 Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio 
defnyddio’r cyllid sydd ar gael mewn cyd-destun o gyfyngiadau ariannol:
• fel yr argymhellwyd gan Adolygiad Diamond8 yn 2016, mae myfyrwyr 

AU bellach yn talu ffioedd dysgu yn bennaf drwy fenthyciadau, a 
grantiau cynhaliaeth ar gyfer costau byw yn cael eu darparu i rai 
myfyrwyr. Roedd hyn yn disodli grantiau ffioedd dysgu.

• mae polisi o gyd-fuddsoddi mewn sgiliau; mae cyllid cyhoeddus yn 
canolbwyntio ar sgiliau dan 25 oed a sgiliau lefel uwch, a disgwylir 
i gyflogwyr ariannu hyfforddiant a datblygiad arall sydd o fudd i’w 
busnesau.

• defnyddio caffael sector cyhoeddus i gynyddu’r ddarpariaeth sgiliau, 
er enghraifft, drwy ei gwneud yn ofynnol i gontractwyr ddarparu 
hyfforddiant fel amod o gontractau adeiladu gwerth uwch. 

7 Yn dilyn argymhellion Adolygiad Hazelkorn9 yn 2016, mae Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu creu corff cyhoeddus newydd, annibynnol i weinyddu’r 
system addysg a hyfforddiant ôl-16 gyfan, gan gynnwys AU, AB a 
hyfforddiant galwedigaethol. Byddai’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac 
Ymchwil (CTER) yn ariannu, yn rheoleiddio ac yn cydlynu’r sector ac yn 
ymgymryd â chyfrifoldebau perthnasol CCAUC a Llywodraeth Cymru. 
Bydd y Comisiwn yn ymarferol annibynnol, ond bydd yn gweithredu ar 
sail cynllun strategol pum mlynedd a gymeradwywyd gan Weinidogion. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddrafft cyn i’r 
Senedd ystyried y ddeddfwriaeth10 a’i bwriad yw y bydd y CTER yn dod i 
fodolaeth yn 2023. 

Ymateb COVID-19

8 Fel gydag addysg orfodol, symudodd dysgu yn y sector ôl-orfodol ar-lein 
yn ystod yr ymateb cychwynnol i’r pandemig. Fel yr oedd y cyfyngiadau 
yn caniatáu, newidiodd dysgu i ddull ‘cyfunol’ o addysgu wyneb yn 
wyneb ac ar-lein. Yn ystod hydref 2020, cyflwynwyd elfennau ymarferol o 
gymwysterau galwedigaethol yn gynt oherwydd y rhagwelwyd y byddai ton 
o COVID-19 yn ystod y gaeaf.

9 Ym mis Mai 2020, fel ymateb i bandemig COVID-19, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru Gynllun Cadernid ar gyfer y sector ôl-1611. Roedd hwn 
yn nodi grwpiau blaenoriaeth ar gyfer cymorth, cydgysylltu wedi’i gynllunio 
gydag ysgolion lleol ac roedd yn nodi risgiau nad oedd dysgwyr yn gallu 
cael gafael ar dechnoleg ar gyfer dysgu.

8  Panel Adolygu Diamond, Yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid 
Myfyrwyr yng Nghymru, Medi 2016

9  Llywodraeth Cymru, Symud Cymru Ymlaen, Mai 2016
10  Bil Addysg Ymchwil (Cymru) Drydyddol ddrafft, Rhagfyr 2020
11  Llywodraeth Cymru, Covid-19: Cynllun Cadernid ar gyfer y Sector Ôl-16, Mai 2020Tudalen y pecyn 79
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10 Rhannwyd y Cynllun Cadernid yn dri cham:
• Achub: sicrhau bod sicrwydd a chyllid gan ddarparwyr a bod trefniadau 

digonol ar gyfer parhad dysgu ar waith. Gwnaeth Llywodraeth Cymru 
atal dros dro y broses o gasglu ystadegau am berfformiad addysg 
bellach ac addysg oedolion, gwnaeth Estyn atal dros dro ei arolygiadau 
o golegau AB ac fe wnaeth CCAUC leihau nifer ei ofynion rheoliadol. 

• Adolygu: cynllunio ar gyfer newidiadau posibl i ddarparu, cyllido a 
chyflenwi dysgu ar ôl i’r cyfnod achub ddod i ben. Roedd y cynllun yn 
rhagweld dychwelyd yn raddol i ddysgu wyneb yn wyneb, gostyngiad yn 
nifer y myfyrwyr rhyngwladol a chynnydd mewn diweithdra gan arwain 
at gynnydd yn y galw am wasanaethau cymorth. 

• Adnewyddu: trefniadau diwygiedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 
ganlynol a gwerthuso effaith COVID-19. Bydd y cam hwn yn cynnwys 
cynllunio i ddiwallu anghenion newidiol yr economi, adolygu dulliau 
comisiynu ac ariannu a sefydlu agweddau cadarnhaol ar ymateb y 
pandemig, gan gynnwys dysgu digidol.

11 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i gefnogi’r 
sectorau AB ac AU. Darparwyd pecynnau o £27 miliwn a £23 miliwn i AU 
ac AB yn y drefn honno ym mis Gorffennaf 2020, ac yna £95.5 miliwn 
ychwanegol ar gyfer AU yn ddiweddarach yn 2020-21, yr oedd £50 miliwn 
ohono ar gyfer gwasanaethau lles myfyrwyr a myfyrwyr sy’n wynebu caledi 
ariannol, £1.5 miliwn i ddarparu profiad gwaith i raddedigion diweddar a 
£44 miliwn ar gyfer cyfalaf gwariant gan brifysgolion.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

12 Mae Rhaglen Lywodraethu 2021-202612 yn cynnwys ‘Gwarant Pobl 
Ifanc’ a fyddai’n gwarantu’r cynnig o waith, addysg, hyfforddiant neu 
hunangyflogaeth i bawb dan 25 oed. Mae’r Rhaglen hefyd yn cynnwys 
ymrwymiad i basio’r ddeddfwriaeth ddrafft a baratowyd yn y Senedd 
flaenorol, polisïau i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng llwybrau academaidd 
a galwedigaethol, targed i greu 125,000 o brentisiaethau ac adolygiad o’r 
broses o gynyddu cyfranogiad.

12  Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu, Mehefin 2021Tudalen y pecyn 80
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Cyllid addysg uwch ac addysg bellach

Cyllid addysg uwch

13 Mae gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer AU ar ffurf dwy ffrwd ariannu yn 
bennaf:
• Cyllid cymorth i fyfyrwyr ar ffurf benthyciadau a grantiau. 
• Grantiau’n uniongyrchol i brifysgolion gan CCAUC ar gyfer 

addysgu, ymchwil a blaenoriaethau penodol.

14 Mae’r rhan fwyaf o’r cyllid ar gyfer cymorth i fyfyrwyr, ar ffurf benthyciadau 
neu grantiau cynhaliaeth i’w cefnogi lle bynnag y byddant yn astudio 
(Arddangosyn 2). Mae ein hadroddiad ar gyllid myfyrwyr13 yn dangos bod 
cyfanswm y cymorth ariannol blynyddol a ddarparwyd gan Lywodraeth 
Cymru i fyfyrwyr mewn AU wedi cynyddu 24% mewn termau real ers 
2015-16, gan gyrraedd bron i £1.1 biliwn yn 2019-20. Yn dilyn Adolygiad 
Diamond, mae’r cydbwysedd rhwng grantiau a benthyciadau wedi newid 
wrth i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ei grantiau ar gefnogi myfyrwyr 
gyda chostau byw, yn hytrach na ffioedd dysgu. Roedd cyllid grant 
Llywodraeth Cymru o £386 miliwn yn 2019-20 13% yn is nag yn 2015-16 
mewn termau real. Dros yr un cyfnod, mae grantiau wedi’u gostwng o 51% 
i 36% o’r cymorth ariannol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Arddangosyn 2: ffioedd dysgu a benthyciadau myfyrwyr

Mae prifysgolion yn codi ffioedd dysgu i fyfyrwyr. Yng Nghymru, mae ffioedd 
dysgu ar gyfer cyrsiau israddedig wedi’u capio ar hyn o bryd ar £9,000 y 
flwyddyn i fyfyrwyr y DU. Nid oes cap ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, gan 
gynnwys y rhai hynny o’r UE. 

Mae ein hadroddiad diweddar ar gyllid myfyrwyr yn disgrifio’r system cyllid 
myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr sy’n dod o Gymru. Mae’r adroddiad yn amlinellu 
rhai o’r meini prawf cymhwysedd, y cymysgedd o grantiau a benthyciadau, a 
throthwyon ad-dalu. Yn 2019-20, amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru y bydd 
65c yn cael ei adennill am bob punt sy’n cael ei benthyca i fyfyrwyr. Mae’r 
rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n dod o Gymru yn mynd i brifysgolion Cymru; mae 
tua 30% yn mynd i Loegr ac 1% i’r Alban neu Ogledd Iwerddon.

13  Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cyllid myfyrwyr, Awst 2021Tudalen y pecyn 81
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15 Mae prifysgolion Cymru hefyd yn derbyn grantiau gan CCAUC (a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru) ar gyfer addysgu, ymchwil a blaenoriaethau 
penodedig eraill, a all amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Gostyngodd grantiau 
addysgu yn sylweddol rhwng 2011/12 a 2015/16 wrth i gyllid Llywodraeth 
Cymru symud i gefnogi’r polisi o ffioedd dysgu uwch a chyflwyno’r Grant 
Ffioedd Dysgu yn 2012/13. Parhaodd y grantiau addysgu i ostwng 
i 2017/18 ond ers hynny maent wedi cynyddu (Arddangosyn 3). 
Gostyngodd grantiau ymchwil a grantiau eraill rhwng 2015/16 a 2017/18 
ond maent wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae 
cynnydd sylweddol wedi bod mewn grantiau eraill yn 2020/21 oherwydd 
cyllid sy’n gysylltiedig â COVID-19. Mae prifysgolion hefyd yn derbyn 
grantiau ymchwil o ffynonellau cyhoeddus eraill ac yn codi eu hincwm eu 
hunain o ffynonellau masnachol.
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Arddangosyn 3: Dyraniadau CCAUC ar gyfer ymchwil, addysgu a mentrau 
eraill, 2011/12 i 2020/21 (prisiau termau real 2019-20)

Nodiadau:

1 Gostyngodd CCAUC ei ddyraniadau cyllid arfaethedig i brifysgolion £26 miliwn yn 2016/17, 
£24 miliwn yn 2017/18 a £13 miliwn yn 2018/19, oherwydd cyfyngiadau cyllidebol. Nid oedd 
CCAUC yn nodi pa ddyraniadau cyllid penodol y dylid eu torri, ac nid yw ychwaith yn cadw 
gwybodaeth am sut y dosbarthwyd y gostyngiadau cyffredinol gan brifysgolion. Mae’r siart yn 
tybio bod y gostyngiad wedi’i gymhwyso’n gymesur i bob math o grant. 

2 Yn 2020/21, dosbarthodd CCAUC £78.5 miliwn (£73.3 miliwn mewn termau real) o gyllid 
ychwanegol i liniaru effaith COVID-19, llawer ohono ar gyfer cymorth i fyfyrwyr. Mae’r cyllid 
hwn wedi’i gynnwys yn y categori ‘Arall’.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddyraniadau cyllid CCAUC
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16 Mae cyfanswm incwm prifysgolion Cymru wedi bod yn gymharol sefydlog 
mewn termau real tua £1.6 biliwn y flwyddyn rhwng 2015/16 a 2019/20. 
Fodd bynnag, gostyngodd 4% yn 2019/20 pan ddigwyddodd pandemig 
COVID-19 oherwydd colli incwm o ffynonellau megis cynadleddau a 
ffioedd preswyl. Mae gan brifysgolion Cymru sylfaen ariannu amrywiol. 
Daw’r rhan fwyaf o incwm prifysgolion Cymru o grantiau ffioedd dysgu 
a chymorth, a oedd yn werth tua £0.9 biliwn yn 2019/20 (Arddangosyn 
4). Daw’r rhan fwyaf o’r cyllid ffioedd dysgu gan fyfyrwyr y DU. Roedd 
myfyrwyr rhyngwladol yn cyfrif am 26% o’r incwm ffioedd dysgu yn 2019-
20, gyda myfyrwyr o’r UE yn cyfrif am gyfran gymharol fach o’r incwm 
hwn.14 Mae ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol fel arfer yn sylweddol 
uwch na rhai myfyrwyr y DU.

Arddangosyn 4: holl incwm grant ffioedd dysgu a chymorth prifysgolion 
Cymru, 2016/17 i 2019/20 (prisiau termau real 2019-20)

Nodyn: Mae ffioedd nad ydynt yn dwyn credyd yn ymwneud â gweithgareddau y mae’n ofynnol 
i fyfyrwyr eu cwblhau ond nad ydynt yn cario credyd tuag at eu graddau. Mae ffioedd cyrsiau 
AB yn incwm ar gyfer darparu cyrsiau AB a chyrsiau nad ydynt yn rhai uwch a ddarperir gan 
brifysgol.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Higher Education Statistics Agency

14  Codwyd yr un ffioedd dysgu i fyfyrwyr UE â myfyrwyr y DU tan ddiwedd blwyddyn 
academaidd 2020/21.
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Cyllid addysg bellach

17 Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r rhan fwyaf o gostau AB drwy 
grantiau i golegau ar gyfer cyflwyno rhaglenni dysgu i fyfyrwyr cymwys, 
yn ogystal â grantiau ar gyfer dysgu oedolion a thaliadau i gontractwyr 
sy’n gweinyddu prentisiaethau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu 
rhaglenni sydd wedi’u cynllunio i helpu pobl i fynd i’r farchnad lafur, gan 
gynnwys Twf Swyddi Cymru ac ymyriadau i helpu’r rhai sydd ymhellach 
o’r farchnad lafur, megis y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ar 
gyfer pobl ifanc 14 i 24 oed.

18 Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer AB wedi’i rannu rhwng ffrydiau 
ariannu amrywiol (Arddangosyn 5). Mae’r rhain yn cynnwys cyllid 
craidd15 ar gyfer colegau AB a chweched dosbarth mewn ysgolion, sy’n 
gysylltiedig â niferoedd dysgwyr ac sydd wedi aros yn weddol sefydlog ers 
2016/17. Darparodd Llywodraeth Cymru gyllid ychwanegol yn 2020-21 
oherwydd pandemig COVID-19 (paragraff 11). Rhwng 2011/12 a 2016/17, 
gostyngodd cyllid refeniw ar gyfer colegau addysg bellach 13%16, a oedd 
yn deillio’n gyfan gwbl o ostyngiadau mewn cyllid ar gyfer darpariaeth 
ran-amser. Mae gwerth termau real cyffredinol y cyllid craidd ar gyfer 
colegau addysg bellach wedi aros yn weddol sefydlog ers hynny17. Mae 
Llywodraeth Cymru yn darparu tua £5 miliwn y flwyddyn i awdurdodau 
lleol neu ddysgu oedolion yn y gymuned a thua £120 miliwn y flwyddyn i 
ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith.18

15  Darperir dyraniadau ar wefan Llywodraeth Cymru.
16  Archwilydd Cyffredinol Cymru, Llywodraeth Cymru yn goruchwylio cyllid a darpariaeth 

colegau addysg bellach, Chwefror 2017
17  Mae Llywodraeth Cymru wedi addasu’r fformiwla ariannu ar gyfer sefydliadau unigol 

adlewyrchu newidiadau demograffig yn well rhwng dalgylchoedd y colegau, a allai fod wedi 
arwain at newidiadau i’r lefelau ariannu ar gyfer rhai sefydliadau.

18  Dyfernir contractau i ddarparwyr yn seiliedig ar fanyleb a chanllawiau a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Roedd y canllawiau presennol yn cwmpasu y cyfnod 2015-2021 a 
chyhoeddir manylion y contract ar wefan Llywodraeth Cymru.Tudalen y pecyn 85
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Arddangosyn 5: addysg bellach, dysgu cymunedol, chweched dosbarth, 
dysgu seiliedig ar waith a chyllid arall sy’n gysylltiedig ag AB Llywodraeth 
Cymru, 2016-17 i 2020-21 (prisiau termau real 2019-20)

Nodyn: Defnyddiwyd cyllideb derfynol y flwyddyn ar gyfer pob swm. Mae gwariant arall sy’n 
gysylltiedig ag AB yn cynnwys buddsoddiadau, Erasmus a phrosiectau iechyd meddwl.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Perfformiad addysg uwch ac addysg bellach

19 Mae amrywiaeth o fesurau perfformiad ar draws AU ac AB. Mewn AU, mae 
CCAUC yn cyhoeddi data ar ehangu mynediad, profiad myfyrwyr, sgiliau 
a chyflogadwyedd, ac ymchwil19. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
data perfformiad ar y sector AB bob blwyddyn20 gan gynnwys data ar 
gwblhau, llwyddiant, demograffeg ac amddifadedd. Rydym wedi dewis 
data perfformiad sy’n rhoi darlun eang o’r ddau sector. Rydym hefyd wedi 
ceisio cynnwys safbwyntiau’r myfyrwyr o ddata arolygon.

Uchelgeisiau ar gyfer yr economi, sgiliau a chyfranogiad yw’r cyd-destun 
ehangach ar gyfer perfformiad AU ac AB

20 Mae gan Gynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru (2018) dargedau 
i gau’r bwlch gyda chyfartaledd y DU ar dri mesur: diweithdra, 
anweithgarwch economaidd a lefelau cymwysterau’r boblogaeth o 
oedran gweithio. Er y bu gwelliant cyson ym mhob un o’r tri mesur ers 
2010, mae’r bwlch gyda chyfartaledd y DU ar gyfer cyfran y boblogaeth 
o oedran gweithio sydd wedi cymhwyso ar lefelau 2, 3 a 4 wedi ehangu. 
I’r gwrthwyneb, mae’r bwlch ar gyfer anweithgarwch economaidd wedi 
gostwng ac roedd diweithdra’n is na chyfartaledd y DU ar ddiwedd 2019.

21 Mae ymgysylltu â phobl ifanc wedi bod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru 
ers peth amser. Mae’r lefelau amcangyfrifedig o bobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (a elwir yn 
NEET) wedi aros yn gyson yn fras dros y degawd diwethaf (Arddangosyn 
6). Mae nifer y bobl ifanc NEET rhwng 19 a 24 oed wedi gostwng yn 
sylweddol ers y pwynt uchel yn 2012.

19  Cyhoeddir y rhain yn flynyddol, gweler: CCAUC, Mesurau cenedlaethol 2018/19 – 
crynodeb, Rhagfyr 2020

20  Llywodraeth Cymru, Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16: Cyflawniad, Awst 
2018 i Orffennaf 2019, Chwefror 2020 Tudalen y pecyn 87
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Arddangosyn 6: amcangyfrif o’r ganran o bobl ifanc 16 i 24 oed nad ydynt 
mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth yng Nghymru, 2010 i 2019

Ffynhonnell: StatsCymru

Mae nifer y myfyrwyr sy’n cofrestru mewn addysg uwch llawn amser wedi 
cynyddu, tra bod astudio rhan-amser mewn addysg uwch ac addysg bellach 
wedi gostwng yn sylweddol

22 Yn gyffredinol, cynyddodd nifer y myfyrwyr AU tua 32,500 (31%) 
rhwng 2010/11 a 2019/20 (Arddangosyn 7). Digwyddodd llawer o’r 
cynnydd hwnnw yn 2013/14. Mae nifer y cofrestriadau israddedig llawn 
amser wedi cynyddu bob blwyddyn. Mae nifer y cofrestriadau rhan-
amser wedi gostwng ers 2013/14. Ymhlith myfyrwyr rhan-amser bu 
patrwm o gofrestriadau cynyddol gyda’r Brifysgol Agored o’i gymharu â 
gostyngiadau mewn sefydliadau eraill. Mae data CCAUC yn dangos bod 
nifer a chyfran yr israddedigion sy’n dod o ardaloedd mwy difreintiedig21 ac 
o leiafrifoedd ethnig wedi cynyddu rhwng 2016/17 a 2018/19.

21  Mae CCAUC yn adrodd ar nifer a chyfran yr israddedigion sy’n dod o bumed isaf a’r ddau 
bumed isaf o ardaloedd fel y’i rhestrir gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014.
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Arddangosyn 7: cofrestriadau myfyrwyr yng Nghymru yn ôl lefel a dull 
astudio, 2010/11 i 2019/20

Nodyn: Rydym wedi cynnwys data ar y Brifysgol Agored yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr rhan-
amser. Nid yw data ar gyfer myfyrwyr llawn amser y Brifysgol Agored yn cael eu cyhoeddi’n 
rheolaidd gan StatsCymru oherwydd bod y data yn ‘datgelu neu nad ydynt yn ddigon cadarn i’w 
cyhoeddi’.

Ffynhonnell: StatsCymru

23 Mae nifer y dysgwyr llawn amser mewn colegau AB a chweched dosbarth 
wedi bod yn sefydlog tra bod nifer y dysgwyr rhan-amser wedi gostwng 
yn sylweddol, gan barhau â thuedd ers 2010 (Arddangosyn 8). Mae 
Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu cyllid ar gyfer darpariaeth llawn 
amser yn unol â›r ddyletswydd statudol i wneud darpariaeth resymol ar 
gyfer dysgwyr 16 i 19 oed. Mae nifer y dysgwyr sy’n seiliedig ar waith 
(prentisiaid yn bennaf) wedi cynyddu ychydig, ac mae Llywodraeth Cymru 
wedi cyrraedd ei tharged i ddarparu 100,000 o brentisiaethau i bobl o 
bob oed dros gyfnod pum mlynedd y Senedd hyd at 2021. Fodd bynnag, 
mae’n debygol y bydd gostyngiad tymor byr mewn prentisiaethau newydd 
oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan bandemig COVID-19. 
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Arddangosyn 8: dysgwyr unigryw wedi cofrestru mewn sefydliadau addysg 
bellach a chweched dosbarth mewn ysgolion, 2015-16 i 2019-20

Ffynhonnell: StatsCymru

24 Mae cyfraddau cadw AU wedi bod yn sefydlog ar gyfer myfyrwyr llawn 
amser, gyda thua 6% o fyfyrwyr o dan 21 oed yn gadael eu cwrs yn gynnar 
bob blwyddyn, o’i gymharu ag 11 i 12% o fyfyrwyr dros 21 oed rhwng 
2014/15 a 2018/19. Roedd cyfraddau cadw yn llawer is ar gyfer myfyrwyr 
rhan-amser; gadawodd tua 33% o fyfyrwyr o dan 30 eu cwrs yn gynnar 
yn 2017-18, a gwnaeth 31% o fyfyrwyr dros 30 oed hynny. Fodd bynnag, 
bu gwelliant sylweddol i’r ddau grŵp oedran rhan-amser ers 2014/15, 
lle’r oedd cyfraddau’n 43% ar gyfer myfyrwyr dan 30 oed a 37% ar gyfer 
myfyrwyr aeddfed.
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Cynyddodd cyrhaeddiad academaidd yn raddol, roedd cyfraddau cyflawniad 
galwedigaethol yn sefydlog cyn y pandemig, ond mae’r pandemig wedi 
arwain at ganlyniadau gwahanol yn dibynnu ar gymhwyster 

25 Mae prifysgolion Cymru wedi dyfarnu anrhydeddau dosbarth cyntaf yn 
gynyddol i fyfyrwyr: cynyddodd y gyfran o 22% yn 2015/16 i 28% yn 
2018/19 a chynnydd sydyn i 35% yn 2019/20. Enillodd tua hanner y 
graddedigion anrhydeddau yn yr ail ddosbarth uchaf drwy gydol y cyfnod, 
a bu tueddiad ar i lawr mewn anrhydeddau ail ddosbarth isaf. Mae’r duedd 
hon yn gyson ar draws astudiaethau rhan-amser a llawn amser. Mae’r 
tueddiadau hyn yng Nghymru yn adlewyrchu patrymau ledled y DU yn 
fras er bod myfyrwyr rhan-amser ym mhrifysgolion Cymru yn tueddu i gael 
dyfarniadau uwch na chyfartaledd y DU.

26 Mae’r Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) wedi cynnal dau arolwg 
canlyniadau graddedigion ar gyfer graddedigion o 2017/18 a 2018/1922. 
Canfu fod 61%o israddedigion o Gymru mewn gwaith pan gynhaliwyd yr 
arolwg ar ôl graddio – gostyngiad o 4% ers 2017/18. Canfu’r arolwg fod 
25% o’r 25% yn dilyn astudiaethau pellach ac 8% yn ddi-waith – cynnydd 
o 23% a 5% yn y drefn honno. Mae HESA yn nodi bod arolwg 2018/19 
wedi’i gynnal yn ystod y pandemig ac y gallai hyn fod wedi effeithio ar yr 
ymatebion.

27 Mae tua 30% o fyfyrwyr Safon Uwch yn mynychu colegau ABar gyfer eu 
hastudiaethau23. Mae data Cymwysterau Cymru yn dangos bod cyflawniad 
mewn colegau AB wedi gwella’n raddol ers 201624. Yn 2016, cyflawnodd 
74.0% o’r canlyniadau A*-C o’i gymharu â 77.8% erbyn 2019. Yn gyson 
pasiwyd tua 98% o’r Safon Uwch (gradd A* i G) dros yr un cyfnod. Yn 
2020, cafodd myfyrwyr mewn colegau AB gynnydd mawr mewn graddau 
Safon Uwch, yn dilyn symud i raddau a aseswyd gan y ganolfan oherwydd 
y pandemig25. Cafodd tua 92% A* i C a chafodd 38% A neu A*. Roedd y 
cynnydd mawr hwn yn adlewyrchu’r duedd mewn ysgolion. 

22  HESA, Ystadegau Canlyniadau Graddedigion Addysg Uwch: DU, 2018/19 – 
Gweithgareddau a nodweddion graddedigion, Gorffennaf 2021

23  Mae’r rhan fwyaf o addysgu at Safon Uwch yn digwydd mewn ysgolion, sydd hefyd yn 
darparu rhai cyrsiau galwedigaethol (Estyn, Partneriaethau Ôl-16: cynllunio a darpariaeth ar 
y cyd rhwng ysgolion, a rhwng ysgolion a cholegau, 2021).

24  Cymwysterau Cymru, Amrywiadau yng nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon 
Uwch yng Nghymru, Haf 2020, Hydref 2020

25  Roedd graddau a aseswyd gan y Ganolfan yn seiliedig ar asesiad proffesiynol yr athrawon 
o’r hyn y byddai’r disgybl wedi’i gyflawni pe baent yn gallu sefyll arholiad. Gallai athrawon 
ddefnyddio unrhyw feini prawf y dymunant wrth amcangyfrif graddau gan gynnwys (ond 
heb fod yn gyfyngedig i) waith cwrs wedi’i gwblhau, ffug arholiadau neu gyflawniad 
academaidd blaenorol. Tudalen y pecyn 91
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28 Roedd cyfraddau cyrhaeddiad (pasio) yn gyson yn y cyfnod cyn y 
pandemig (Arddangosyn 9). Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae pandemig 
COVID-19 wedi arwain at gyfraddau cyrhaeddiad is am sawl rheswm. 
Hanerodd y gyfradd gyflawni ar gyfer prentisiaethau o 70% yn 2019 i 
35% yn 2020. Mae 29% arall o brentisiaethau yn parhau y tu hwnt i’r 
dyddiad gorffen disgwyliedig i ganiatáu amser ar gyfer oedi mewn profiad 
ymarferol, ond daeth 36% i ben heb i’r canlyniadau gofynnol gael eu 
cyflawni26. Mae hyn yn gynnydd sylweddol ar y 15% mewn blynyddoedd 
blaenorol ac mae’n adlewyrchu’r anawsterau wrth ddarparu dysgu seiliedig 
ar waith yn ystod y pandemig. Yn ôl Estyn27, yr oedd yr anawsterau hyn yn 
cynnwys:
• yr her o gynnal addysgu ac asesiadau ymarferol ar-lein;
• cau busnesau a oedd yn darparu prentisiaethau a phrofiad gwaith; ac 
• mewn rhai achosion amharodrwydd cyrff dyfarnu i newid dulliau asesu 

yn ddigonol er mwyn osgoi oedi.

26  Efallai bod rhai o’r prentisiaid hyn wedi cyflawni’r dysgu angenrheidiol ond roedd eu 
darparwr yn aros am gadarnhad o’u canlyniadau pan gasglwyd y data.

27  Estyn, Datblygiadau mewn arferion dysgu o bell a dysgu cyfunol, 2021.Tudalen y pecyn 92
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Arddangosyn 9: cyfraddau cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr addysg ôl-orfodol, 
2017 i 2020

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

29 Ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, cymysg oedd y darlun. Cynyddodd 
y gyfradd basio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol lefel 3 (ar lefel Safon 
Uwch) o 81% yn 2019 i 85% yn 2020. Gostyngodd cyfraddau pasio lefelau 
is yn sydyn; er enghraifft, 9% ar gyfer cymwysterau lefel 2.
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30 Mae’r cyfraddau cwblhau ar gyfer Safon Uwch wedi bod yn sefydlog ar 
tua 95% ar draws pob lleoliad (ysgolion ac AB). Mae’r cyfraddau cwblhau 
ar gyfer cyrsiau galwedigaethol28 yn is, sef tua 88% ar gyfer dysgwyr 
galwedigaethol a 75% ar gyfer prentisiaethau yn y cyfnod cyn y pandemig. 
Gostyngodd y gyfradd ychydig i 85% yn 2020 ar gyfer cymwysterau 
galwedigaethol a gostyngodd yn sydyn i 52% ar gyfer prentisiaethau 
oherwydd bod y pandemig yn ei gwneud yn anodd darparu profiad 
ymarferol hanfodol yn y gweithle. Roedd yr effaith yn amrywio yn ôl 
sector, a bu’r effaith ar iechyd a gofal cymdeithasol, gwallt a harddwch ac 
adeiladu yn arbennig o wael. Daw’r ystadegau ar gyfer 2019 o Fesurau 
Perfformiad Cyson Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Ôl-16: Cyflawniad, 
Awst 2018 i Orffennaf 2019, Chwefror 2020. Daw’r data ar gyfer 2020 
gan Lywodraeth Cymru, Canlyniadau i Ddysgwyr mewn Addysg Ôl-16 
a Effeithiwyd gan Bandemig y Coronafeirws (COVID-19): Awst 2019 i 
Orffennaf 2020, Ebrill 202129.

Roedd cyfraddau bodlonrwydd myfyrwyr prifysgol yn uchel ac yn gymharol 
sefydlog tan 2019 ond gostyngodd yn sylweddol yn ystod y pandemig

31 Mewn AU, mae boddhad cyffredinol myfyrwyr wedi amrywio tua 85% dros 
y degawd diwethaf, gyda boddhad ymhlith myfyrwyr llawn amser ychydig 
ar y blaen i fyfyrwyr rhan-amser. Yn 2020/21, effeithiwyd ar foddhad 
myfyrwyr gan y pandemig, gyda boddhad yn gostwng i 76% ar gyfer 
myfyrwyr llawn amser a rhan-amser (Arddangosyn 10). Gostyngodd 
boddhad ymhlith myfyrwyr AU yn Lloegr yn yr un modd o ganlyniad i’r 
pandemig.

28  Ystadegau o Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, sy’n 
cynnwys data o bob lleoliad ôl-orfodol ac eithrio ysgolion.

29  Daw’r ystadegau ar gyfer 2019 o Fesurau Perfformiad Cyson Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Dysgu Ôl-16: Cyflawniad, Awst 2018 i Orffennaf 2019, Chwefror 2020. Daw’r data ar gyfer 
2020 gan Lywodraeth Cymru, Canlyniadau i Ddysgwyr mewn Addysg Ôl-16 a Effeithiwyd 
gan Bandemig y Coronafeirws (COVID-19): Awst 2019 i Orffennaf 2020, Ebrill 2021.Tudalen y pecyn 94
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Arddangosyn 10: boddhad myfyrwyr ag ansawdd y cwrs ym mhrifysgolion 
Cymru, 2015/16 i 2020/21

Ffynhonnell: Swyddfa Myfyrwyr y DU, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 

32 Nid yw Llywodraeth Cymru wedi casglu data arolwg yn rheolaidd gan 
fyfyrwyr AB ers 2015. Fodd bynnag, ym mis Rhagfyr 2020, cynhaliwyd 
arolwg gyda dysgwyr ar effaith y pandemig ar eu hastudiaethau ac roedd 
69% o’r ymatebwyr yn cytuno eu bod yn fodlon ar eu darpariaeth ar-lein.30 
Mae’r arolwg yn gofyn i ddysgwyr fyfyrio ar eu profiadau yn ystod y cyfnod 
clo cenedlaethol cyntaf ym mis Mawrth 2020 a dywedodd cyfran is (64%) 
eu bod yn fodlon ar eu darpariaeth ar-lein bryd hynny.

30  Llywodraeth Cymru, Arolwg o effaith Covid-19 ar ddysgwyr, Mawrth 2021
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Addysg uwch ac addysg bellach – galw a chapasiti

Bydd y galw am addysg uwch ac addysg bellach yn cynyddu ac yna’n 
gostwng oherwydd newidiadau demograffig

33 Nid yw lleoedd AU ac AB yn gyfyngedig yng Nghymru ac maent yn 
dibynnu ar y galw a roddir ar sefydliadau drwy wneud cais. Mae 
rhagamcan StatsCymru yn awgrymu y bydd y boblogaeth rhwng 16 a 21 
oed yn tyfu o 2021 ac yn cyrraedd uchafbwynt yn 2029, ac ar ôl hynny 
bydd gostyngiad (Arddangosyn 11). Yr her allweddol fydd creu digon o 
gapasiti i gefnogi hyd at 31,000 o ddysgwyr newydd gan hefyd allu rheoli 
gostyngiad cyflym yn y galw.

Tudalen y pecyn 96
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Arddangosyn 11: rhagamcan poblogaeth Cymru rhwng 16 a 21 oed rhwng 
2018 a 2045

Nodyn: Cynhyrchwyd y rhagamcanion demograffig hyn yn 2018. Ers hynny, bu gostyngiad 
sydyn yn y gyfradd genedigaethau sy’n golygu bod y gostyngiad mewn pobl ifanc 16 i 21 oed ar 
ôl 2029 yn debygol o fod yn fwy cyflym na’r hyn a ddangosir yma.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata StatsCymru

34 Mae nifer y staff AU wedi cynyddu dros 3,000 (16%) rhwng 2010/11 ac 
2019/2031. Mae’r twf hwn mewn staffio gryn dipyn yn is na’r twf o 31% yn 
nifer y myfyrwyr mewn AU. Gostyngodd nifer y staff mewn colegau AB 
17% rhwng 2012/13 a 2015/16 oherwydd cyfyngiadau ariannol ond ers 
hynny maent wedi cynyddu ac maent 8% yn uwch yn 2019/20 nag yn 
2010/1132. Cred Llywodraeth Cymru y bydd y newid i ddysgu cyfunol, gan 
gymysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn ogystal ag amseroedd astudio 
mwy amrywiol, yn galluogi mwy o gapasiti i gael ei ddatgloi o’r ystadau a’r 
lefelau staffio presennol. Serch hynny, bydd yn rhaid aros i weld a fydd 
y lefelau staffio presennol yn parhau i fod yn ddigonol i fodloni’r cynnydd 
tebygol yn y galw.

31  StatsCymru, Staff mewn SAU yng Nghymru yn ôl rhyw, sefydliad, blwyddyn, dull cyflogaeth, 
math o gontract a math o gyflogaeth, Ionawr 2021

32  StatsCymru, Niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn mewn Sefydliadau Addysg Bellach yn 
ôl sefydliad, Gorffennaf 2021
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Addysg uwch ac addysg bellach – materion allweddol

Mae colegau a phrifysgolion yn wynebu pwysau ariannol o ganlyniad i 
COVID-19 a phensiynau

35 Roedd dadansoddiad ar ddechrau pandemig COVID-19 yn rhagweld 
effaith andwyol sylweddol ar AU ac AB. Amcangyfrifodd Dadansoddiad 
Cyllidol Cymru y gallai colledion fod rhwng £100-140 miliwn i brifysgolion, 
a ‘heriau gweithredol sylweddol yn y tymor canolig’ ar gyfer pump o’r wyth 
sefydliad yng Nghymru33. Mae llawer o’r golled yn deillio o ostyngiad yn 
nifer y myfyrwyr rhyngwladol a bydd angen i lawer o brifysgolion adfer 
niferoedd i lefelau cyn y pandemig er mwyn dychwelyd i gynaliadwyedd 
ariannol. Daeth ymchwil ar gyfer Undeb y Prifysgolion a’r Colegau34 i’r 
casgliad y byddai £98 miliwn yn cael ei golli gan brifysgolion Cymru mewn 
ffioedd dysgu yn unig oherwydd y pandemig, gan arwain at bedair o’r wyth 
prifysgol yn gorfod defnyddio cronfeydd wrth gefn. Gan fod myfyrwyr fel 
arfer yn astudio am dair blynedd, byddai gostyngiad mewn incwm ffioedd 
dysgu, domestig a rhyngwladol, yn cael ei deimlo dros gyfnod tymor 
canolig.

36 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i’r ddau sector i 
wrthbwyso rhai o’r costau ychwanegol a grëwyd gan COVID-19 (paragraff 
11), ond mae’n debygol y bydd costau parhaus wrth iddynt ddod allan 
o’r pandemig. Gallai unrhyw gyfyngiadau parhaus sy’n gysylltiedig â 
COVID-19 gynyddu costau neu leihau cynhyrchiant. Bydd angen ariannu 
darpariaeth dal i fyny ar gyfer myfyrwyr sydd wedi syrthio ar ei hôl hi, yn 
enwedig ar gyfer dysgwyr galwedigaethol. Ar hyn o bryd, mae swm a natur 
unrhyw arian ychwanegol yn ansicr.

37 Mae angen i’r ddau sector fynd i’r afael â rhwymedigaethau pensiwn 
sylweddol sy’n deillio o gynlluniau pensiwn buddion diffiniedig. Mae 
Cynllun Pensiwn y Brifysgol dan bwysau arbennig, gyda diffyg cyffredinol 
o £15-18 biliwn ledled y DU. Mae manteision wedi gostwng ac mae 
cyfraniadau staff wedi cynyddu’n sylweddol, gan arwain at anghydfodau 
diwydiannol a streiciau mynych. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i 
gyfraniadau cyffredinol (staff a chyflogwyr) godi o 31% o’r cyflog i rhwng 
42% a 56% i gau’r diffyg35. Mae colegau AB yng Nghymru hefyd yn 
wynebu diffyg cynyddol ar gyfer dau brif gynllun pensiwn y sector; roedd 
eu cyfrifon ar gyfer 2019/20 yn cynnwys diffygion o £436 miliwn.

33  Cymru Dadansoddiad Cyllidol, Covid-19 a’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Mai 2020
34  Undeb y Prifysgolion a’r Colegau, Effaith Covid-19 ar gyllid prifysgolion yng Nghymru, Mai 

2020
35  Cynllun Pensiwn y Brifysgol, ‘Bydd angen i gyfraniadau pensiwn godi’n sydyn os yw’r 

buddion presennol i gael eu cynnal’, datganiad newyddion, Mawrth 2021Tudalen y pecyn 98



Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellachtud 30

38 Er gwaethaf y pwysau hyn, mae CCAUC wedi dod i’r casgliad nad oes 
perygl uniongyrchol y bydd sefydliad yn methu, ac mae Llywodraeth 
Cymru wedi dod i’r un casgliad ar gyfer colegau addysg bellach. Mae 
anfanteision ariannol posibl dros y degawd nesaf o gynnydd yn y 
boblogaeth o bobl ifanc 18 i 21 oed (y grŵp demograffig craidd ar gyfer 
prifysgolion) er bod hynny’n debygol o gael ei ddilyn gan ddirywiad yn nifer 
y dysgwyr yn y grŵp oedran hwnnw.

39 Mae’r graddau y gall prifysgolion Cymru elwa o’r anfanteision posibl hyn 
yn dibynnu i raddau ar ddewisiadau polisi yn gysylltiedig â niferoedd 
myfyrwyr. Yn benodol, bydd gan ymateb Llywodraeth y DU i Adolygiad 
Augar o addysg a chyllid ôl-18 yn Lloegr36 oblygiadau pwysig o ran cyllid a 
niferoedd myfyrwyr yng Nghymru. Argymhellodd yr adolygiad y dylid newid 
pwyslais tuag at addysg alwedigaethol a thechnegol lefel uwch, gyda llai 
o raddau ‘gwerth isel’ mewn prifysgolion a gostyngiad mewn ffioedd dysgu 
o £9,000 i £7,500 y flwyddyn. Pe bai’n cael ei weithredu’n llawn, byddai’r 
adolygiad yn arwain at rywfaint o gyllid ychwanegol i Gymru drwy fformiwla 
Barnett.

40 Mae nifer y ceisiadau yn 2021 yn awgrymu bod y rhagolygon uniongyrchol 
ar gyfer incwm ffioedd dysgu yn gadarnhaol i fyfyrwyr y DU a myfyrwyr 
rhyngwladol. Mae cyfleoedd posibl i’r ddau sector o’r cynnydd arfaethedig 
yn y ddarpariaeth brentisiaethau (gan gynnwys mwy o brentisiaethau 
gradd) a phwyslais Llywodraeth Cymru ar ddysgu gydol oes. Mae 
cyfleoedd hefyd i ddarparu mwy o ddysgu yn ddigidol yn dilyn y pandemig.

41 Yr her i Lywodraeth Cymru fydd helpu’r sectorau AU ac AB i fanteisio ar 
y cyfleoedd hyn gan hefyd gefnogi sefydliadau i reoli’r pwysau a’r risgiau 
ariannol hysbys. Mae Colegau Cymru wedi galw am fwy o sicrwydd o 
ran cyllid yn y dyfodol ac i gyllid barhau i fod yn ddigon hyblyg i sicrhau 
cynllunio lleol pwrpasol dros y tymor canolig. Cyflwynodd yr Archwilydd 
Cyffredinol adroddiad ar gyllid a pherfformiad AB yn 2017 ac argymhellodd 
y dylai Llywodraeth Cymru ddychwelyd at gyllidebu tair blynedd ar gyfer 
y sector addysg bellach. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ariannol ac 
ansicrwydd wedi arwain Llywodraeth Cymru i gynnal cyllidebu blynyddol. 

Mae AU ac AB yn wynebu heriau wrth reoli rhai o ganlyniadau parhaus Brexit

Niferoedd myfyrwyr

42 Mae Brexit wedi arwain at ostyngiad yn nifer y myfyrwyr o aelod-
wladwriaethau’r UE gan eu bod bellach yn wynebu ffioedd uwch. Roedd 
ffioedd dysgu gan fyfyrwyr o’r UE yn cynrychioli tua 5% o incwm y sector 
AU yng Nghymru yn 2018/19 a bydd angen disodli colledion er mwyn 
cynnal cyllid prifysgolion. Mae’r arwyddion cynnar yn gadarnhaol: ar gyfer 
2021-22 mae’r gostyngiad mewn ceisiadau gan drigolion yr UE wedi’i 
wrthbwyso gan gynnydd mewn ceisiadau o fannau eraill. 
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Disodli cyllid yr UE

43 Cyn Brexit, manteisiodd Cymru’n helaeth ar gyllid yr UE, gan gynnwys 
ar gyfer ymchwil ac arloesi drwy’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 
Ewropeaidd (ESI). Gwariwyd llawer o’r cyllid ymchwil ac arloesi hwn 
ar raglenni a ddarperir gan y sector AU37. Mae Llywodraeth y DU yn 
disodli’r ESI gyda Chronfa Ffyniant a Rennir y bydd yn ei gweinyddu’n 
uniongyrchol a bydd ar gael ledled y DU. Nid yw maint a natur y cyllid hwn 
i Gymru yn glir ar hyn o bryd.

44 Yn y cyd-destun hwn, bydd yn hanfodol i brifysgolion fanteisio ar 
ffynonellau cyllid amgen ar gyfer ymchwil. Gwnaeth adolygiad Reid38 dri 
argymhelliad i’r perwyl hwn, gan gynnwys sefydlu cronfa ‘Dyfodol Cymru’ 
i gymell ymchwilwyr i gael cyllid o’r tu allan i Gymru. Mae Prifysgolion 
Cymru wedi galw am weithredu’r argymhellion hyn, ond oherwydd y 
costau sylweddol y byddai angen eu talu o gyllidebau’r dyfodol dim ond i 
un ohonynt y mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo iddo. 

45 Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu her ychwanegol i fod â chyllid i 
gymryd lle cyllid ESI ar gyfer prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith arall, 
llawer ohono’n cael ei ddarparu gan golegau AB ac yn rhan bwysig o’u 
hincwm. 

Cynnal cydweithio a chyfnewidiadau

46 Mae prifysgolion yn gweithio i gynnal cydberthnasau academaidd ac 
ymchwil a ddatblygwyd drwy raglenni a ariennir gan yr UE. Mae’r DU wedi 
cynnal mynediad i raglen ymchwil Horizon 2020, ond nid yw bellach yn 
cymryd rhan yn rhaglen gyfnewid dysgu Erasmus+. Rhwng 2014 a 2020, 
gwnaeth 683 o fyfyrwyr o Gymru gais i’r cynllun i astudio mewn prifysgol 
arall yn Ewrop39 ac roedd y cynllun yn ariannu cyfnewidfeydd i mewn 
hefyd.

47 Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu’r Cynllun Turing yn hytrach na 
chefnogi lleoliadau tramor ar gyfer myfyrwyr y DU. Mae’r cynllun yn 
agored i sefydliadau ledled y byd ac felly mae ganddo bwyslais mwy 
byd-eang nag Erasmus+, ond nid yw’n ariannu ffioedd dysgu nac yn 
ariannu cyfnewidfeydd i mewn ac mae gofynion fisa ychwanegol ar gyfer 
cyfnewidfeydd cyfatebol a allai hefyd gymhlethu’r broses o adnewyddu 
neu drefnu rhaglenni cyfnewid newydd rhwng sefydliadau.

37  Fel cyfanswm, roedd gan brosiectau dan arweiniad y sectorau AB ac AU tua £388 miliwn 
o gyllid yr UE wedi’i gymeradwyo yng nghylchoedd ariannu 2014-2020, gan gynnwys 
£252 miliwn o gyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi. Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru Rhaglen 
Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020: Prosiectau Cymeradwy, Diweddarwyd Chwefror 
2021

38  Llywodraeth Cymru, Adolygiad o Ymchwil ac Arloesedd a Ariennir gan y Llywodraeth yng 
Nghymru, Rhagfyr 2017
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48 Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio goresgyn rhai o’r rhwystrau posibl 
hyn drwy sefydlu cynllun ‘Cyfnewidfa Ddysgu Ryngwladol’ i Gymru’n unig i 
ategu’r Cynllun Turing. Mae cyllid ar gael i fyfyrwyr ddod i Gymru i astudio, 
yn ogystal â myfyrwyr o Gymru sy’n teithio dramor. Mae gan gynllun 
Cymru hefyd bwyslais ehangach Erasmus ar gyfer gwaith galwedigaethol, 
addysg oedolion a gwaith ieuenctid. 

Mae cyfleoedd a heriau i reoli o ran diwygio addysg ôl-16 

Cadw arfer da o ymateb y pandemig

49 Mae’r ymateb i’r pandemig wedi dod â rhai newidiadau buddiol a allai fod 
yn sail i weithio yn y dyfodol. Dywedodd Colegau Cymru a Phrifysgolion 
Cymru wrthym fod cydweithio wedi cryfhau gyda Llywodraeth Cymru a 
sefydliadau yn cydweithio i ymateb i’r argyfwng gydag ymyriadau cyflym 
a hyblyg. Mae datblygu technegau dysgu digidol wedi cyflymu, ac mae 
llawer o gyrsiau’n debygol o gynyddu eu cynnwys digidol yn barhaol, er y 
bydd y rhan fwyaf o gyrsiau’n cynnwys addysgu wyneb yn wyneb fel rhan 
o ddull cyfunol.

Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

50 Wrth i Gymru ddod allan o’r pandemig, bydd Llywodraeth Cymru yn 
ystyried sut y bydd yn bwrw ymlaen â’i chynlluniau diwygio ar gyfer addysg 
ôl-16. Yn flaenllaw i hyn y mae’r Bil Drafft Addysg Drydyddol ac Ymchwil, 
sydd i’w ystyried o hyd gan y Senedd, a chreu’r Comisiwn Addysg 
Drydyddol ac Ymchwil (CTER) o ganlyniad i hynny. Ceir safbwyntiau 
cymysg ar rinweddau’r newidiadau a ragwelir yn y bil. Yn benodol, mae 
rhywfaint o bryder y gallai’r cytundebau canlyniadau newydd a threfniadau 
atebolrwydd eraill weithredu mewn ffordd rhy gul a chyfyngol sy’n 
canolbwyntio gormod ar allbynnau mesuradwy fel niferoedd a graddau 
myfyrwyr a dim digon ar ganlyniadau ehangach i fyfyrwyr a chymdeithas. 
Mae pryder hefyd ynghylch effaith y cynigion ar annibyniaeth prifysgolion.

51 Bydd arweinyddiaeth y comisiwn newydd yn wynebu llawer o heriau 
uniongyrchol a thymor hirach. Bydd angen iddo fynd i’r afael â phryderon 
rhai rhanddeiliaid am y trefniadau newydd, datblygu ymddiriedaeth gyda 
sefydliadau a rhanddeiliaid eraill, a galluogi cydweithio gan hefyd barchu 
ymreolaeth sefydliadol. Bydd angen i’r comisiwn newydd hefyd ddatblygu 
strategaeth gydlynol a hirdymor i gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru. 
Bydd angen iddo reoli’r heriau hyn wrth sefydlu’r comisiwn newydd o ran 
yr aflonyddwch anochel a achosir gan newid sefydliadol.
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Cyflawni’r ymrwymiadau penodol yn y rhaglen lywodraethu newydd

52 Mae gan y Rhaglen Lywodraethu dargedau penodol i ddarparu 125,000 
o brentisiaethau ar gyfer pobl o bob oed dros dymor presennol y 
Senedd (cynnydd o 25%) ac i gynnig gwaith, addysg, hyfforddiant neu 
hunangyflogaeth i bob plentyn dan 25 oed o dan Warant y Person Ifanc. 
Bydd y rhain yn heriol i’w cyflawni mewn cyd-destun economaidd anodd, 
yn enwedig os cyfyngir ar wariant cyhoeddus. Bu gostyngiad sylweddol 
yn nifer y prentisiaethau newydd yn 2019/20 ac mae’r pandemig wedi 
effeithio’n ddifrifol ar y ddarpariaeth, gyda chyflogwyr y sector preifat yn 
llai parod i ymgymryd â phrentisiaid, neu a llai o allu i wneud hynny, mewn 
amgylchedd gweithredu mor anodd. 

53 Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl cynnydd mewn diweithdra yn dilyn 
diwedd cynllun ffyrlo Llywodraeth y DU, sy’n debygol o gynyddu’r galw 
am y Warant i Bobl Ifanc. Mae maint y galw yn ansicr ar hyn o bryd ond 
gallai fod yn uchel, gan fod tua 48,000 o bobl ifanc NEET 16 i 24 oed yng 
Nghymru eisoes a gallai’r nifer godi wrth i gyfleoedd cyflogaeth ddirywio. 
Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif bod y gost rhwng £27 miliwn ac 
£82 miliwn yn y flwyddyn gyntaf, yn dibynnu ar y nifer sy’n manteisio arni, 
gan ostwng tua thraean yn y blynyddoedd dilynol. Mae hefyd yn disgwyl 
y bydd angen dulliau cyflawni gwahanol os bydd y nifer sy’n manteisio ar 
y defnydd yn cyrraedd 20%, fel y mae’n disgwyl iddo ddigwydd. Nid yw’r 
dulliau hyn wedi’u datblygu eto.

Diwygio’r cwricwlwm a chymwysterau

54 Bydd cyflwyno Cwricwlwm i Gymru newydd ar gyfer addysg cyn-16 
yn effeithio ar y sector ôl-1640. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn 
annog ysgolion i weithio gyda sefydliadau AB i gydweithio i gefnogi 
pontio dysgwyr, rhannu arfer gorau, a datblygu dealltwriaeth gyffredin o 
ddylunio, asesu a dilyniant y cwricwlwm. Wrth i’r cwricwlwm newydd gael 
ei gyflwyno mewn ysgolion, bydd y cyd-ddatblygu hwn gyda sefydliadau 
AB cyfagos yn elfen allweddol o sicrhau bod y cwricwlwm yn gweithio i 
fyfyrwyr wrth iddynt adael addysg orfodol. 

55 Bydd angen i Lywodraeth Cymru ystyried maes o law a ddylid gwneud 
unrhyw newidiadau i gymwysterau, cwricwla neu asesiadau ôl-16. Mae 
Llywodraeth y DU wedi cyflwyno cymwysterau Safon T yn Lloegr, fel 
cymysgedd ffurfiol o astudio yn yr ystafell ddosbarth a lleoliadau ochr 
yn ochr â Safon Uwch. Bydd y cymwysterau newydd hyn yn disodli rhai 
cymwysterau galwedigaethol presennol yn Lloegr. Mae perygl y gallai’r 
datblygiad hwn leihau parodrwydd darparwyr cymwysterau galwedigaethol 
i barhau i gynnig cymwysterau sy’n dal i gael eu cefnogi yng Nghymru ond 
nad ydynt bellach yn cael eu hariannu yn Lloegr.
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56 Yn fwy cyffredinol, mae angen sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru 
yn diwallu anghenion cyflogwyr gan hefyd barhau i fod yn gymaradwy 
iawn i gael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi ledled y DU a thu hwnt. Mae 
Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am reoleiddio cymwysterau ac mae 
ganddo strategaeth sy’n seiliedig ar adolygiadau sector (sy’n canolbwyntio 
ar sectorau twf), wedi’i hategu gan fonitro cymwysterau penodol wedi’u 
targedu41.

Mae heriau o hyd i reoli effeithiau uniongyrchol COVID-19 ar ddysgwyr 

57 Bydd effaith y pandemig ar ddysgwyr unigol wedi amrywio ond mae pob 
un wedi profi aflonyddwch sylweddol. Mae’n ymddangos bod yr effaith 
wedi bod fwyaf negyddol i’r rhai yn y sector galwedigaethol, yn enwedig 
ar lefelau cymwysterau is, ac i ddysgwyr sydd eisoes yn agored i niwed 
oherwydd amddifadedd, amgylchiadau yn y cartref neu anableddau dysgu. 
Mae staff hefyd wedi bod dan straen sylweddol ac wedi gorfod addasu’n 
gyflym i addysgu a chymorth ar-lein. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
darparu rhywfaint o gefnogaeth i wasanaethau iechyd meddwl a lles, ac 
mae Colegau Cymru a Phrifysgolion Cymru yn credu bod cyfle i adeiladu 
ar ddarpariaeth iechyd meddwl yn ystod y pandemig i greu gwasanaeth 
mwy cynhwysfawr ac ymatebol ar draws pob lleoliad addysgol ôl-16.

58 Mae myfyrwyr a aeth i AB ac AU yn debygol o fod wedi profi amharu 
sylweddol ar eu dysgu ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arnynt 
i astudio ar y lefelau uwch. Bydd hefyd angen i rai myfyrwyr presennol 
ddal i fyny ar ddysgu a gollwyd a phrofiad ymarferol, a chyflwyno 
rhaglenni dysgu galwedigaethol a ohiriwyd mewn AB (paragraff 30). Mae 
Llywodraeth Cymru wedi darparu grantiau dal i fyny i golegau AB i gael 
cymorth i ddysgwyr. Mae’n debygol y bydd angen parhaus am gymorth 
sy’n debygol o fod angen adnoddau a chapasiti ychwanegol.

59 Mae’r pandemig wedi effeithio’n arbennig ar fyfyrwyr rhan-amser, yn 
enwedig y rhai mewn dysgu oedolion yn y gymuned, lle mai dim ond tua 
chwarter y cyrsiau sydd wedi parhau i gael eu cynnal. Mae hyn yn dod 
ar ben gostyngiad sydyn yn y ddarpariaeth ran-amser mewn colegau 
addysg bellach ers 2010, gan ei gwneud yn anos i bobl sy’n ceisio gwella 
eu sgiliau yn annibynnol ar eu cyflogaeth. Bydd angen i benderfyniadau 
ar lefel y ddarpariaeth yn y dyfodol ystyried dyheadau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer dysgu gydol oes a chreu llwybrau dysgu hyblyg sy’n 
galluogi unigolion i feithrin sgiliau newydd mewn ffordd sy’n gweddu i’w 
hamgylchiadau personol.

41  Cymwysterau Cymru, Strategaeth Gorfforaethol 2018 hyd at 2022, Ionawr 2018 Tudalen y pecyn 103



Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Facs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. 

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
Tudalen y pecyn 104



Dyddiad | Date 7 October 

Pwnc | Subject: Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Annwyl Elin, 

Diolch i chi am eich llythyr ar 5 Hydref, a drafodwyd gan y Pwyllgor yn ein cyfarfod ar 7 Hydref. 

Rydym yn fodlon ar yr amserlen a gynigiwyd. Fodd bynnag, er mwyn ein galluogi i fodloni’r terfynau 

amser ar gyfer craffu ar y Bil a chraffu ar y gyllideb, hoffem ofyn am ddau gyfarfod ychwanegol: 

• Dydd Iau 9 Rhagfyr (craffu ar y Bil);

• Dydd Iau 20 Ionawr (craffu ar y gyllideb. Rydym yn rhagweld y bydd angen i ni graffu ar y Bil

yn y cyfarfod sydd wedi ei drefnu ar gyfer 13 Ionawr.)

Nid oes gennym unrhyw wrthdaro yn yr amserlen ag ymrwymiadau Aelodau mewn perthynas â 

phwyllgorau eraill.  

Rydym yn nodi y gallai fod gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ddiddordeb yn y 

Bil, a byddwn yn ysgrifennu at y Pwyllgor hwnnw i ofyn am ei farn ar sut yr hoffai gyfrannu at y gwaith 

craffu Cyfnod 1 ar y Bil.  

Yn gywir, 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 
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Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc  
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee
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Dyddiad | Date: 29 Hydref  

Pwnc | Subject: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 

Annwyl Elin, 

Yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor Busnes ar 19 Hydref, estynnwyd y dyddiad cau i gyflwyno 

adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn tan 11 Tachwedd, a nododd y Trefnydd 

fod disgwyl i Femorandwm atodol gael ei osod yn ddiweddarach yr wythnos honno.  

Ar adeg ysgrifennu’r llythyr hwn, nid oedd y Memorandwm atodol wedi'i osod eto. Mae hyn yn 

golygu na allwn ystyried y Memorandwm atodol yn ein cyfarfod nesaf ar 4 Tachwedd. Gan ein bod yn 

disgwyl i’r Memorandwm atodol ymdrin â rhai materion sydd heb eu trafod eto, nid oes fawr o 

bwrpas cyhoeddi ein hadroddiad fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd nes ein bod wedi ystyried y 

Memorandwm atodol. O’r herwydd, hoffem ofyn am estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 

adroddiad, gan ganiatáu digon o amser inni ystyried y Memorandwm atodol. Er gwybodaeth, ar 18 

Tachwedd y mae ein cyfarfod Pwyllgor nesaf, sef y cyfle cyntaf a gawn i ystyried y Memorandwm 

atodol. 

Rwy'n anfon copi o’r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

Yn gywir, 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Copi at: Huw Irranca-Davies MS, Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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