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Cyflwynwyd y Cynnydd yn erbyn Mesurau’r Gwasanaeth Ysgolion i’r Bwrdd Perfformiad ar 
24.11.21.  O ganlyniad i adrodd bod llai na 5 disgybl yn dilyn 51 o’r 199 cwrs Safon Uwch a 
ddarperir yn ysgolion Ceredigion yn y flwyddyn academaidd 21-22.  

Cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf o’r ddarpariaeth ôl-16 yn 2007-8 ac mae wedi ei atodi 
isod.  

Mae Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021-22 ymlaen yn datgan, “Ym mis Ionawr 2020, 
roedd 701 o ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 yn ysgolion Ceredigion. Erbyn mis Ionawr 2024, 
disgwylir i’r nifer hon gynyddu i 776. Mae’r Comisiwn Archwilio wedi awgrymu bod rhaid cael 
o leiaf 150 o ddisgyblion chweched dosbarth mewn ysgol er mwyn iddo fod yn hyfyw ac yn 
gynaliadwy. Erbyn 2024, mae’n debygol y bydd llai na 150 o ddisgyblion mewn pump o’r 
chwech chweched dosbarth yng Ngheredigion.”  

Ar hyn o bryd, mae dwy elfen sy’n gyrru’r agenda trawsnewid addysg ôl-16 yn genedlaethol:  
 

1. Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY):  Corff newydd yw hwn a fydd 
yn gyfrifol am oruchwylio’r sector ôl-16 yng Nghymru, ac am y tro cyntaf bydd yn 
annibynnol o Gyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.  Bydd gan y corff lawer o 
gyfrifoldebau, a fydd yn cynnwys cyllido a bydd yn ystyried hyfywedd pynciau ac 
ansawdd mewn ysgolion a cholegau. Bydd awdurdod gan y CADY i ddylanwadu ar 
y cwricwlwm o fewn unrhyw Awdurdod Lleol.  Bydd y corff hwn yn weithredol o fis 
Medi 2023 ymlaen a bydd yn cael ei ffurfio erbyn mis Medi 2022.   

2. Adolygiad Thematig Estyn ar bartneriaethau ôl-16: Mae canfyddiadau’r 
adolygiad hwn yn nodi angen i sicrhau gwaith partneriaeth cadarn wedi’i seilio ar 
gyngor ac arweiniad diduedd i bob disgybl.   O ganlyniad i’r adolygiad hwn, mae 
Llywodraeth Cymru wedi creu bwrdd i ystyried sut y gall weithredu ei argymhellion.   
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Adolygiad thematig Estyn ar y ddarpariaeth ôl-16:  
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2021-08/Post-
16%20partnerships%20cy.pdf 
 

Atodiadau:  

https://www.youtube.com/watch?v=EtPERU5LYMg
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2021-08/Post-16%20partnerships%20cy.pdf
https://www.estyn.gov.wales/system/files/2021-08/Post-16%20partnerships%20cy.pdf
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PWRPAS Y DDOGFEN YMGYNGHOROL

Datganiad Cenhadaeth
‘Darparu a hyrwyddo gwybodaeth, sgiliau, cymwyseddau, profiadau, cymwysterau ac 
agweddau i sicrhau bod plant, pobl ifanc ac oedolion yng Ngheredigion yn cyflawni eu 
potensial fel unigolion dwyieithog ac fel aelodau o’u cymunedau lleol a’r gymuned fyd-

eang trwy gydol eu bywydau’.
Cynllun Addysg Sengl 2006-08

Mewn amgylchedd o newid cyflym a phwysau cynyddol i wella safonau a chyfleoedd 
dysgu, mae cynaladwyedd y ddarpariaeth addysg bresennol yng Ngheredigion yn cael ei 
herio. O ystyried y gofynion ar benaethiaid ac athrawon, y gostyngiad yn nifer y disgyblion 
a natur ac ansawdd yr adeiladau i gwrdd â gofynion yr amgylchedd dysgu yn yr 21ain 
Ganrif, rhaid i Awdurdod Addysg Ceredigion ystyried dyfodol y ddarpariaeth addysg yn y 
sir.

Prif bwrpas y ddogfen hon yw:

 Adolygu a diwygio’r cyd-destun polisi ar gyfer datblygu’r ddarpariaeth addysg ar draws 
Ceredigion yn unol â pholisïau a strategaethau allweddol y Cyngor Sir, gan gynnwys 
Ceredigion 2020, y Cynllun Plant a Phobl Ifanc a Strategaeth yr Iaith Gymraeg.

 Gwella addysg ddwyieithog yn y sector uwchradd.

 Sefydlu strategaeth ar gyfer creu a gweithredu rhaglen i ddatblygu addysg yng 
Ngheredigion – gan gynnwys darpariaeth 14 – 19 ac addysg ôl-16.

 Gwneud argymhellion pellach ynghylch opsiynau ar gyfer trefniadaeth ysgolion, yn 
enwedig yn y sector uwchradd, yng nghyd-destun y gostyngiad yn nifer y disgyblion a 
chanlyniadau hynny, ac yng nghyd-destun ailstrwythuro’r sector cynradd.

 Darparu sylfaen ar gyfer cynllunio effeithiol yn y dyfodol er mwyn gwneud y gorau o’r 
cyllid all fod ar gael o ffynonellau amrywiol ar gyfer buddsoddi cyfalaf yn yr ysgolion.

Mae’r ddogfen yn darparu sail ar gyfer proses ymgynghori arfaethedig helaeth gan y 
Cyngor gyda rhanddeiliaid ar ffurf darpariaeth addysg y dyfodol, gan adeiladu ar yr ymateb 
i’r ymgynghoriad helaeth a gynhaliwyd ynghylch addysg gynradd yng Ngheredigion rhwng 
Medi a Rhagfyr 2008.

Fel y dynodir uchod, mae’r ddogfen felly’n cyflwyno opsiynau ar gyfer y ddarpariaeth 
addysg o fewn gwahanol ardaloedd ac mae’n cynnig, lle bo’n addas, gamau dilynol ar 
gyfer cyrraedd beth a ystyrir fyddai’r ddarpariaeth orau posib erbyn 2020.

Mae’n hanfodol bod yr holl randdeiliaid yn deall nad yw cynnal y system fel y mae yn 
opsiwn cynaliadwy bellach. Mae yma gyfle i adeiladu sail gadarn nid yn unig ar gyfer y 
dysgwyr presennol, ond ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod. Mae gofyn cael 
gweledigaeth, dewrder a chydweithrediad.
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Dylid nodi bod y ddogfen yn canolbwyntio’n bennaf ar y cyfnod uwchradd, gan 
gydweithio’n glòs a Choleg Ceredigion ond, lle bo’n briodol, mae hefyd yn cynnwys 
agweddau sy’n ymwneud ag ysgolion cynradd.

Ffurfiwyd y cynigion hyn, gan gadw at bum prif amcan a blaenoriaeth ar gyfer Ceredigion, 
sef:

 Sicrhau bod ansawdd gwych a safonau uchel addysg a hyfforddiant yn cael eu cynnal

 Gwarchod addysg rhwng 11-18 ymhob un o’r chwe thref farchnad fawr am gyn hired â 
phosib

 Darparu amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau 14-19 i gwrdd â gofynion LlCC

 Datblygu ac ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws holl ysgolion uwchradd 
yr Awdurdod

 Sicrhau bod yr holl adeiladau a chyfleusterau addysgol yn addas i’r diben erbyn 2020.

Paratowyd y ddogfen hon mewn ymgynghoriad â Phenaethiaid y saith Ysgol Uwchradd a 
Phenadur Coleg Ceredigion. Maent yn cefnogi egwyddorion sylfaenol y ddogfen. Mae’r 
Penaethiaid hefyd yn cefnogi’r farn y dylid cyflwyno’r ddogfen ar gyfer ymgynghoriad llawn 
ynghylch yr opsiynau perthnasol ar gyfer ardaloedd lleol eu hysgolion.

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cymunedol
Swyddfa’r Sir
Glan y Môr
Aberystwyth
Ceredigion SY 23 2DE
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ADOLYGIAD O ADDYSG UWCHRADD YNG NGHEREDIGION

CYFLWYNIAD

Cynlluniwyd y ddogfen hon i ddarparu persbectif mwy manwl ar addysg uwchradd na’r un 
a ddarparwyd yn ‘Cynllunio’r Ddarpariaeth Addysg hyd 2020’. Fodd bynnag, bydd yr 
egwyddorion oedd yn sail i’r ddogfen honno a’r weledigaeth a gyflwynwyd, yn sylfaen i’r 
argymhellion a gynhwysir yn yr adroddiad hwn.

Ar hyn o bryd mae ysgolion uwchradd yng Ngheredigion yn darparu addysg safonol ar 
gyfer dysgwyr fel y dengys y canlyniadau arholiad uchel a geir bob blwyddyn. Rhaid i 
unrhyw gynlluniau ar gyfer y sir yn y dyfodol ddiogelu’r safon hon. Fodd bynnag, am 
resymau fydd yn dod yn amlwg yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn, ni fydd modd cynnal y 
strwythur presennol o addysg uwchradd yn y tymor hir. Mae’r dystiolaeth ar gyfer y 
datganiad hwn wedi’i chynnwys o fewn pedair adran ddadansoddol sy’n edrych ar:

a) Ffactorau demograffig a niferoedd disgyblion

b) Anghenion y dysgwyr ac effaith newidiadau i’r cwricwlwm, yn arbennig 14-19

c) Rheolaeth ariannol y sector uwchradd 

d) Cyflwr safleoedd ac adeiladu a’r rhagolygon ar gyfer datblygu cyfalaf.

Cyn yr adrannau dadansoddol ceir rhagair yn disgrifio hawliau dysgwyr 14-19 sy’n sylfaen 
i’n cynllunio a’n trefniadaeth.

Mae’r argymhellion hefyd yn rhoi ystyriaeth i’r cynigion ar gyfer ysgolion dilyniannol 3-19 
yn ‘Cynllunio Darpariaeth Addysg hyd 2020’. Rhoddwyd ystyriaeth lawn i Strategaeth Iaith 
y Sir a’r materion cludiant a gyhoeddwyd yn ddiweddar hefyd. Lle bo’n addas, cynhaliwyd 
trafodaethau rhagarweiniol gyda swyddogion awdurdodau unedol cyfagos.  
Ymgynghorwyd hefyd â Choleg Ceredigion a Phrifysgol Aberystwyth.

Cynlluniwyd yr argymhellion a’r opsiynau i ddarparu strwythurau ymarferol er mwyn i rieni 
a dysgwyr fod yn hyderus y bydd sefydliadau’n gallu darparu’r cwricwlwm CA3 diwygiedig 
a’r ddewislen opsiynau 14-19 ofynnol, un ai ar lefel unigol, neu trwy gydweithio gyda 
sefydliadau eraill. Mae cyflwr presennol cyllidebau ysgolion uwchradd yn ffactor risg 
sylweddol ar gyfer yr awdurdod unedol a chynlluniwyd yr opsiynau a gyflwynir yn yr 
adroddiad hwn nid yn unig i ddileu diffygion ariannol sylweddol, ond hefyd i ddarparu 
arbedion refeniw sylweddol fydd yn fodd i gynnal rhaglen ddatblygu cyfalaf ar raddfa fawr,
er mwyn sicrhau bod adeiladau yn y sector uwchradd, a’r sector cynradd mewn rhai 
ardaloedd, yn cwrdd â’r safon angenrheidiol.

Bydd angen strwythurau rheoli newydd i gydgysylltu gwaith y sefydliadau er mwyn 
gweithredu’r newidiadau i’r cwricwlwm 14-19 ac esbonnir y rhain yn adran 7.
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Yn yr adran ar argymhellion ac opsiynau, amlinellir cynigion dros dro i warantu’r hawliau 
cwricwlwm lleiaf yn yr holl sefydliadau yn 2009 a 2010 cyn y gellid rhoi’r opsiynau a gynigir 
ar waith. Bwriad y cynigion dros dro hyn yw lleihau’r ffactorau risg: nid ydynt yn atebion 
tymor hir i’r problemau sylfaenol a godir ym mhedair adran gyntaf yr adroddiad hwn. 

Lluniwyd yr adroddiad hwn gyda therfynau amser tynn mewn golwg. Roedd y rhesymau 
dros hyn fel a ganlyn:

 Y brys i gwrdd â gofynion Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009, mewn pryd ar gyfer y 
penderfyniadau cwricwlwm a staffio cychwynnol ar gyfer Medi 2009 a chynlluniau 
rhagamcanol ar gyfer 2010.

 I ganiatáu amser i’r AALl i baratoi’r opsiynau’n gynigion manwl unigol mor gynnar â 
phosib i gwrdd â therfynau amser APADGOS ar gyfer trawsnewid a chynlluniau datblygu 
cyfalaf. Mae hyn yn arbennig o bwysig am mai un o’r argymhellion allweddol yw 
gwariant cyfnodol o £50,000,000 ar adeiladau newydd. Bydd yn rhaid i’r gwaith hwn 
ddigwydd rhwng Rhagfyr a Mawrth 2009 man pellaf.

 I ddylanwadu ar drafodaethau ynghylch cyllideb 2009-10 ac i hyrwyddo adolygiad brys 
o’r fformiwlâu ariannu sydd, ar eu ffurf presennol, yn ddyrys, o ran eu gweithredu, ac yn 
nhermau cynllunio strategol.

 I ganiatáu digon o amser i gyrff llywodraethu fyfyrio ar rhai o’r casgliadau heriol ynghylch 
arferion presennol.
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1. HAWLIAU DYSGWYR 14-19

Mae’n bwysig gosod hawl pob dysgwr o’r dechrau.

1.1 Mae Hawl y Dysgwr yn seiliedig ar yr elfennau allweddol canlynol:

 Mynediad i ddysgu ac addysgu o safon uchel mewn cyfleusterau modern sydd â
digonedd o adnoddau

 Mynediad i’r craidd statudol ac isafswm cytunedig o opsiynau amrywiol sy’n 
darparu cwricwlwm eang.

 Opsiynau galwedigaethol sydd ar gael i fyfyrwyr o bob gallu.

 Yr opsiynau i’w darparu o fewn mwy nag un sefydliad pan fydd yr adnoddau’n 
caniatáu.

 Dilyniant diffiniedig clir yn yr holl lwybrau dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 Cynnal ac ehangu’r safonau addysg presennol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r 
Saesneg ac yn ddwyieithog.

 Gofal a chefnogaeth fugeiliol safonol.

 Amrywiaeth ehangach o gyfleoedd cwricwlaidd.

 Dilyniant gwarantedig trwy’r llwybrau 14-19 gyda’r cyfle i gael mynediad i gyrsiau 
hyd at Lefel 3.

1.2 Hawl y Dysgwr yn CA4 14-16

Amcanion cwricwlwm CA4 fydd:

 cwrdd â’r holl ofynion statudol
 darparu ehangder ac ymdrin â’r pum maes dysgu
 darparu llwybrau dysgu o fewn y cwricwlwm a dilyniant gwarantedig  ymlaen i 16-

19
 cwrdd ag anghenion disgyblion o bob gallu
 sicrhau darpariaeth deg yn Gymraeg a Saesneg ac yn ddwyieithog.

Yr argymhellion yw:

 Pob disgybl ysgol ym Mlwyddyn 10, gan ddechrau Medi 2009, i gael yr hawl lleiaf 
i 24 o bynciau gan gynnwys yr holl bynciau craidd. Bydd hyn yn cynyddu i o leiaf 
30 o bynciau erbyn Medi 2012. Gellid cyflawni’r hawl hwn ar lefel sefydliadol neu 
trwy gydweithio.

 Bydd y ddarpariaeth gyfan hon yn cynnwys o leiaf 5 o bynciau galwedigaethol ar 
Lefel 2 sy’n cwrdd â blaenoriaethau cyflogaeth lleol y gellir gwarantu dilyniant 
ynddynt hyd at Lefel 3 o fewn yr ardal leol.
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 Yn ystod y cyfnod 2010-12 bydd yr holl ddarparwyr yn ystyried cynnig 6 sgil 
allweddol ar gyfer 14-16, gan sicrhau lleiafswm o 4 er mwyn cydymffurfio â
gofynion lefel sylfaen Bagloriaeth Cymru. 

 Ystyrir mynediad i Fagloriaeth Cymru ar lefel Sylfaen a Chanolradd yn CA4.

 Cyfleoedd cwricwlwm ehangach i sicrhau amrywiaeth priodol o brofiadau ffurfiol a 
rhai sydd heb fod yn ffurfiol, yn rhannol i gwrdd ag anghenion pobl ifanc, gan 
gynnwys y rhai nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET).

 Cymorth bugeiliol i gynnwys y gwasanaethau presennol, ABICH, mynediad i 
Anogwr Dysgu, cyswllt â gwasanaethau ieuenctid, yr awdurdod iechyd, CAHMS a 
chymorth ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal a disgyblion NEET.

 Rhaglen ddysgu seiliedig ar waith sy’n cydymffurfio â chanllawiau’r Craidd Dysgu.

 Cyfleoedd i gyfranogi a derbyn achrediad am weithgareddau sy’n canolbwyntio ar 
y gymuned.

1.3 Hawl y Dysgwr  16-19

Amcanion y cwricwlwm 16-19 fydd:

 ymgorffori gofynion deddfwriaethol
 darparu ehangder ac ymdrin â’r pum maes dysgu
 darparu llwybrau dysgu o fewn y cwricwlwm a dilyniant gwarantedig trwy 

gyflogaeth, addysg bellach ac addysg uwch
 cwrdd ag anghenion myfyrwyr unigol o bob gallu
 sicrhau darpariaeth deg trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac yn ddwyieithog.

Yr argymhellion yw:

 Pob disgybl ysgol ym Mlwyddyn 12, gan ddechrau ym Medi 2011, yn cael 
mynediad i leiafswm o 25 o bynciau cyffredinol AS/A2 a 5 o gyrsiau 
galwedigaethol Lefel 3 sy’n cwrdd â blaenoriaethau cyflogaeth lleol.

 Gellid cyflenwi’r cyrsiau uchod ar lefel sefydliadol neu trwy gydweithio ond yn y 
modd mwyaf cost-effeithiol yn unol â’r SGAG (NPFS) a pholisïau sirol.

 Yr holl ddarparwyr yn cynnig 6 sgil allweddol ar gyfer y garfan 16-19 yn unol â 
gofynion y Craidd Dysgu.

 Cymorth bugeiliol i gynnwys y gwasanaethau presennol, ABICH, mynediad i 
Anogwr Dysgu, cyswllt â gwasanaethau ieuenctid, yr awdurdod iechyd, CAHMS a 
chymorth ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal a disgyblion NEET.

 Rhaglen ddysgu seiliedig ar waith sy’n cydymffurfio â chanllawiau’r Craidd Dysgu.

 Cyfleoedd i gyfranogi a derbyn achrediad am weithgareddau sy’n canolbwyntio ar 
y gymuned.
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2. NIFEROEDD A LLEOEDD 
DISGYBLION 

2.1 Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf cafwyd gostyngiad cyson yn nifer y disgyblion yn y 
sector uwchradd yng Ngheredigion. Disgwylir i’r gostyngiad hwn barhau.

Yn Ionawr 2008 roedd yna 5004 o ddisgyblion uwchradd cofrestredig. Erbyn Ionawr 
2013 bydd y cyfanswm hwn wedi gostwng i tua 4669, a hynny yn ôl y rhagamcaniad 
mwyaf optimistaidd. 

Yn Ionawr 2008 roedd yna 1480 o leoedd dros ben yn yr ysgolion uwchradd, sy’n 
cynrychioli 23% o gyfanswm y lleoedd. Mae hyn yn debyg i’r ganran o leoedd gwag 
yn y sector cynradd. Fodd bynnag, mae yna gyfran sylweddol o leoedd gwag o fewn 
tair o’r ysgolion uwchradd sy’n amrywio o 44% i 34%. 

2.2 Mae’r Comisiwn Archwilio wedi argymell mai’r lleiafswm maint ar gyfer chweched 
dosbarth effeithiol mewn ysgol yw 150 o ddysgwyr ar draws ddau grwp blwyddyn.  
Yng Nghymru gyfan, dim ond 47% o’r sefydliadau sydd â chweched dosbarth sy’n 
gweithredu ar y lefel hon. Yng Ngheredigion, dim ond chweched dosbarth un ysgol 
allan o 7 sy’n gweithredu uwchlaw’r lefel hon ar hyn o bryd. Er bod angen ystyried 
argymhelliad y Comisiwn Archwilio yng nghyd-destun natur wledig, poblogaeth isel 
ac ystyriaethau ieithyddol yr ardal, fel y cydnabyddir yn y ddogfen ‘Gweddnewid 
Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru’ (Medi 2008), mae’r argymhelliad, serch hynny, 
yn feincnod arwyddocaol y dylai’r awdurdod ei ystyried o ddifrif.

2.3 Mae’r rhagamcaniadau presennol yn dynodi dirywiad pellach yn niferoedd y 
disgyblion rhwng 2008 a 2013. Ceir y data hwn yn Ffigwr 1.

Amcangyfrifir y bydd poblogaeth gyfan yr ysgolion uwchradd yn gostwng i 4669 
erbyn Ionawr 2013. Bydd nifer y lleoedd dros ben erbyn hynny’n 1815, sy’n 
cynrychioli 28% o’r cyfanswm. Yn ôl y rhagamcaniadau presennol bydd dwy ysgol â
bron 50% o leoedd gwag, gyda dwy arall â bron 40%.

2.4 Bydd nifer y myfyrwyr chweched dosbarth yn gostwng ymhellach wrth i grwpiau 
blwyddyn llai eu maint weithio’u ffordd trwy’r ysgolion uwchradd erbyn 2013.  
Amcangyfrifir y bydd cant arall o leoedd chweched dosbarth wedi diflannu. Yn 
anochel, mae’r costau ar gyfer pob uned chweched dosbarth yn debygol o godi.

2.5 Mewn sefyllfa lle mae diffygion ariannol cronnus yn y sector uwchradd yn 2008-09 
eisoes wedi cyrraedd isafswm o £550,000 ac yn debygol o godi i £800,000, bydd y 
newidiadau demograffig a amlinellir uchod hefyd yn cael effaith, a bydd y diffygion 
ariannol yn mynd yn anoddach i’w rheoli. Gan fod cyllidebau ysgolion uwchradd yn 
cael eu heffeithio’n bennaf gan niferoedd disgyblion ac, yn y sector 16-19, gan 
niferoedd a chyrsiau’n bennaf, bydd y diffygion ariannol yn mynd yn anoddach i’w 
dileu. Gall setliadau llywodraeth leol gyfrannu at hyn hefyd.

2.6 Mae cyfran mor uchel o leoedd dros ben yn aneffeithlon yn nhermau’r costau sy’n 
gysylltiedig â chynnal a chadw gormod o adeiladau ysgol. Dangosir anawsterau 
gweithredu chweched dosbarth bach mewn rhan arall o’r adroddiad hwn gan 
gynnwys y costau uchel iawn ar gyfer pob uned, dyblygu cyrsiau’n ormodol heblaw 
am resymau ieithyddol, a dewisiadau annigonol ar gyfer dysgwyr.
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RHAGAMCANIADAU NIFEROEDD DISGYBLION 2009-13 (Ffigwr 1)

YSGOL Amcangyfrif ION 09 ION 10 ION 11 ION 12 ION 13

Aberaeron Amc. AALl
Amc. Ysgol

689
684 (go iawn)

676
691

663
676

646
664

630
648

Llambed Amc. AALl
Amc. Ysgol 

669
707 (go iawn)

683
734

690
731

701
743

705
720

Tregaron Amc. AALl
Amc. Ysgol 

348
336 (go iawn)

334
336

323
357

305
343

288
343

Penglais Amc. AALl
Amc. Ysgol 

1367
1395 (go iawn)

1359
1399

1352
1353

1335
1351

1313
1316

Penweddig Amc. AALl
Amc. Ysgol 

579
575 (go iawn)

554
568

545
564

534
552

527
550

Aberteifi Amc. AALl
Amc. Ysgol 

658
658 (go iawn)

622
622

579
579

541
541

509
509

Dyffryn Teifi Amc. AALl
Amc. Ysgol 

549
607 (go iawn)

544
589

544
576

528
564

538
583



3. NEWID CWRICWLWM Y SECTOR UWCHRADD

Bydd unrhyw adolygiad o’r broses o ad-drefnu’r sector uwchradd yn cael ei ddylanwadu 
gan y newidiadau mwyaf arwyddocaol i’r cwricwlwm ers dros 20 mlynedd. Mae’r 
newidiadau hyn nid yn unig yn arwyddocaol ynddyn nhw’u hunain ond bydd y broses o 
weithredu’r newidiadau hyn yn digwydd o fewn fframwaith amser cyfyng iawn, 2008-12 
ym mhob un o’r tri chyfnod allweddol yn y sector uwchradd.

3.1 Y Cwricwlwm Cenedlaethol

Cynlluniwyd fframwaith cwricwlwm diwygiedig sy’n cyflwyno gorchmynion pwnc 
newydd ar gyfer y cwricwlwm cenedlaethol a fframweithiau statudol ar gyfer addysg 
bersonol a chymdeithasol, gyrfaoedd a byd gwaith. Cyflwynwyd fframwaith sgiliau 
anstatudol a fframwaith cenedlaethol enghreifftiol ar gyfer addysg grefyddol yn 
ogystal.  

Un o amcanion cyffredinol y cwricwlwm diwygiedig yw cael llai o ragnodi a rhoi’r 
rheolaeth a’r cyfrifoldeb yn ôl i’r ysgolion a’r dysgwyr eu hunain.

Mae ysgolion yn rhydd i drefnu a darparu’r cwricwlwm yn y ffordd sy’n cwrdd â’u 
hamgylchiadau a’u hanghenion nhw orau. Does dim cyfyngiadau mewn perthynas 
â dyrannu amser neu drefnu pynciau. Gall ysgolion ddewis:

 cadw at eu dull presennol o drefnu’r cwricwlwm tra’n mabwysiadu dull newydd 
o’i gyflwyno

neu

 ddatblygu dulliau mwy dychmygus a mentrus o gyflwyno’r cwricwlwm statudol.  
Gallai newidiadau o’r fath gynnwys ymwrthod yn raddol ag amserlen haearnaidd 
o oriau sefydlog, gan ddysgu cyfuniad o un neu fwy o bynciau mewn ffordd 
thematig neu ddefnyddio cyfres o ddiwrnodau cyfan – i mewn neu allan o’r ysgol 
– i ganolbwyntio ar bwnc arbennig.

Bydd ysgolion uwchradd yn adolygu eu cwricwla CA3 yng ngoleuni’r argymhellion 
hyn man lleiaf, a disgwylir iddynt ymateb i’r hyblygrwydd newydd sy’n gyrru’r 
agenda newydd yn ei blaen.

3.2 Goblygiadau 14-19

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi amlinellu ei hymrwymiad i drawsnewid y
ddarpariaeth ar gyfer rhai 14-19 yng Nghymru yn ‘Y Wlad sy’n Dysgu : 
Gweledigaeth ar Waith’ 2006. Ei nod yw:

“95 y cant o bobl ifanc erbyn cyrraedd 25 oed yn barod ar gyfer cyflogaeth sgil 
uchel a / neu addysg bellach neu uwch erbyn 2015”.

3.21 Mae’r trawsnewid hwn i’w gyflawni trwy’r Llwybrau Dysgu 14-19.  Mae’r llwybrau’n 
cynnwys cyfuniad o chwe elfen allweddol a fydd, o’u cyfuno’n sicrhau bod pob 
dysgwr yn derbyn y cydbwysedd priodol o brofiadau dysgu sy’n cwrdd â’i anghenion 
yn y ffordd orau. Bydd yr elfennau allweddol hefyd yn galluogi dysgwyr i dderbyn y 
cymorth a’r arweiniad sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial. Y chwe elfen 
allweddol yw:



 llwybrau dysgu unigol i gwrdd ag anghenion pob dysgwr;

 dewis ehangach a mwy o hyblygrwydd o ran rhaglenni a dulliau dysgu;

 craidd dysgu sy’n rhedeg o 14 hyd at 19 lle bynnag y mae pobl ifanc yn dysgu;

 cymorth anogwr dysgu;

 mynediad i gymorth personol a

 chyngor a chyfarwyddyd gyrfaol diduedd.

3.22 Nod y fenter Llwybrau Dysgu 14-19 yw annog mwy o bobl ifanc i gyflawni eu 
potensial er mwyn iddyn nhw fod yn fwy parod ar gyfer byd gwaith, ac yn 
ddinasyddion mwy gwybodus a gweithgar.  Mae’n anelu at wneud hynny trwy 
gynyddu’r gyfran o rai 16 oed sy’n cael cymwysterau gwerthchweil, sy’n mynd 
ymlaen i ddysgu pellach ym myd addysg a hyfforddiant, trwy ehangu dewis a thrwy
hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a chynorthwyo i gyflawni ‘Ymestyn Hawliau’.

Darparodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ganllawiau ar gyfer y Llwybrau Dysgu 14-
19 yng Ngorffennaf 2004 yn ‘Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19’. Yn Ebrill 2006, 
cyhoeddwyd ‘Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19 II’. Roedd hwn yn ehangu ac yn 
adeiladu ar y canllawiau gwreiddiol ac yn cynnwys y cynllun gweithredu a ddaeth yn 
sgil adroddiad y Dirprwy Weinidog ar y Llwybrau Dysgu 14-19 yn Nhachwedd 2005.

3.23 Erbyn Medi 2007, disgwylid bod y rhwydweithiau 14-19 wedi dadansoddi’r 
dewisiadau presennol, ac wedi datblygu dewislenni opsiynau arloesol a 
chydweithredol ar gyfer eu hardaloedd. Dylai’r dewislenni opsiynau, erbyn 2008, 
felly:

 gynnwys cyfleoedd ymhob un o’r meysydd dysgu;

 arddangos mwy o ddewis ar gyfer dysgwyr, yn enwedig opsiynau mwy ymarferol 
a chymhwysol, ac

 osgoi dyblygu’r ddarpariaeth.

3.24 Mae LlCC wrthi’n rhoi Mesur Cynulliad ar waith ar gyfer Llwybrau Dysgu 14-19 
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Bydd y Mesur hwn yn creu cyfraith ar gyfer addysg disgyblion ysgol a phobl ifanc 
14-19 oed sydd mewn addysg neu hyfforddiant yng Nghymru. Mae’n diwygio’r 
gyfraith ar gyfer dysgwyr 14-19 sydd mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru, a 
osodwyd yn Neddf Addysg 2002 a Deddf Dysgu a Sgiliau 2000. Mae hefyd yn 
diwygio Deddf Addysg 1997.

Mae’r darpariaethau statudol yn darparu modd o sefydlu fframwaith cyfreithiol fydd 
yn adlewyrchu polisi’r Llwybrau Dysgu 14-19 ac yn darparu modd o ddatblygu’r 
fframwaith cyfreithiol hwnnw wrth i’r polisi ddatblygu.

Prif bwrpas y Mesur hwn yw creu hawl i ddysgwyr 14-19 oed yng Nghymru:



 i ddewis dilyn cwrs astudio o gwricwlwm ardal leol, a adwaenir eisoes yn y 
Rhwydweithiau Dysgu 14-19 fel ‘Dewislen Opsiynau’.

 Bydd y cwricwlwm ardal leol yn cynnwys amrywiaeth eang o opsiynau astudio, 
academaidd a galwedigaethol, ar draws y meysydd dysgu.

 Bydd modd i rai 14-19 oed astudio y tu allan i’r prif leoliad dysgu.

Bydd y Mesur yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau a fydd yn pennu 
isafswm nifer y cyrsiau astudio y dylid eu cynnwys o fewn y cwricwlwm lleol cyfan.  
Bydd rheoliadau hefyd yn pennu isafswm nifer neu faint y cyrsiau astudio 
galwedigaethol i’w cynnwys o fewn cwricwlwm lleol.  Trwy reoleiddiad, gall 
Gweinidogion Cymru hefyd bennu uchafswm nifer y cyrsiau astudio y mae gan 
ddisgybl yr hawl i ddewis eu dilyn.

Mae’r Mesur yn nodi ar ba sail y gall Pennaeth neu Benadur benderfynu, mewn rhai 
amgylchiadau, nad oes gan ddysgwr yr hawl i ddilyn cwrs mae wedi dewis ei 
astudio. Mae’r Mesur hefyd yn caniatáu gosod rheoliadau mewn perthynas â’r 
penderfyniadau hyn.

Bydd y Mesur yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Addysg Lleol yng Nghymru 
mewn perthynas â dysgwyr 14-16 oed, ac ar Weinidogion Cymru ar gyfer dysgwyr 
16-19 oed, i ffurfio cwricwla ardal leol cydweithredol. Gosodir dyletswydd ar Gyrff 
Llywodraethol a Phenaethiaid Ysgolion a Gynhelir, a Chyrff Llywodraethol a 
Phenaduriaid Sefydliadau Addysg Bellach i gynorthwyo’r Awdurdod Addysg 
Lleol neu Weinidogion Cymru, fel bo’n briodol, i gynllunio cwricwlwm lleol ar 
gyfer ardal, gan roi ystyriaeth i unrhyw ganllawiau a gyhoeddir, a chan gydymffurfio 
ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan Weinidogion Cymru. Bydd Awdurdodau 
Lleol hefyd dan yr un ddyletswydd i gynorthwyo Gweinidogion Cymru 

Mae’r Mesur yn gwneud hi’n ofynnol hefyd i Awdurdodau Addysg Lleol a Chyrff 
Llywodraethol Ysgolion a Sefydliadau o fewn y sector Addysg Bellach i geisio 
sicrhau bod y nifer mwyaf posib o gyrsiau astudio ar gael o fewn cwricwla lleol. 
Mae darpariaethau’r adran hon o’r Mesur yn galluogi Gweinidogion Cymru i 
gyhoeddi canllawiau a chyfarwyddiadau fydd yn gymorth i gyflawni’r nod hwn.  

Mewn perthynas â gwasanaethau cymorth i ieuenctid, mae’r mesur yn gwneud 
darpariaeth fel bod Awdurdodau Lleol a Chyrff Llywodraethol Ysgolion a Gynhelir a 
Sefydliadau Addysg Bellach yn gallu mynd i gostau, cyflogi staff, ac ymrwymo i 
gytundebau ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau.  

Mae cwricwlwm lleol yn cynnwys cyrsiau yn yr ysgol lle mae’r dysgwr wedi’i 
gofrestru a chyrsiau sydd ar gael i’r dysgwr trwy gydweithio gyda sefydliadau / 
darparwyr eraill, yn ysgol y disgybl neu mewn sefydliad addysgol arall.

3.3 Rhoi Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar Waith 
Diwygiwyd y cynigion ar gyfer Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) ychydig cyn llunio’r 
adroddiad hwn. Mae’r ddeddfwriaeth yn gosod y trefniadau ar gyfer rhoi’r mesur ar 
waith fesul cam o Fedi 2009 ymlaen, gan ddechrau gyda Blwyddyn 10 ac yna ei 
ledaenu i’r holl grwpiau blwyddyn perthnasol dros bedair blynedd. Bydd angen ei 
weithredu’n llawn erbyn Medi 2012:

Blwyddyn 10 Medi 2009 (anstatudol)
Blynyddoedd 10 ac 11 Medi 2010



Blynyddoedd 10, 11 a 12 Medi 2011
Blynyddoedd 10, 11, 12 ac 13 Medi 2012

Yn sgil diwygio pellach yn Rhagfyr 2008 gwnaed y newidiadau hyd Fedi 2009 yn 
rhai gwirfoddol. Ni wnaed unrhyw newid i’r trefniadau o 2010 ymlaen.

Mae swyddogion LlCC wedi cwrdd ag uwch-gynrychiolwyr o bob awdurdod lleol i 
drafod gweithredu’r cynigion yn CA4. Gosodir pob awdurdod addysg lleol mewn 
band, gan osod isafswm cynyddol nifer y dewisiadau ar gyfer y dysgwr o fewn 
graddfa amser o bedair blynedd.

2009 2010 2011 2012

Band A 28 30 30 30

Band B 26 28 30 30

Band C 24 26 28 30

Gosodwyd Ceredigion ym Mand C. Ceir gwybodaeth bellach am y Mesur yn 
Atodiad A.

3.4 Y Cwricwlwm Presennol yn Ysgolion Uwchradd Ceredigion

Dadansoddwyd cwricwlwm presennol y saith ysgol uwchradd a, lle roedd hynny’n 
briodol, ychwanegwyd y cyrsiau a ddarperir gan y coleg addysg bellach at y darlun 
rhanbarthol.

Cyfnod Allweddol 3

3.41 Mae’r amrywiaeth o bynciau’n weddol debyg ymhob un o’r ysgolion uwchradd, ac 
maent wedi’u rhannu’n bynciau craidd, pynciau sylfaen a chraidd dysgu (gan 
gynnwys sgiliau allweddol). Cwrddir â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae 
holl adroddiadau diweddar ESTYN yn cadarnhau hynny.

3.42 Mae dadansoddiad o’r cwricwlwm yn CA3 yn dangos gwahaniaethiad sylweddol 
yng nghostau’r trefniadau presennol. Ceir enghreifftiau o’r costau uned uchel o 
fewn rhai ysgolion yn y dadansoddiad canlynol o Flynyddoedd 7-9 yn 2008-9.

YSGOL Nifer 
Disgyblion 

ym Ml.7

Cyfnodau 
Addysgu1

Cost 
Addysgu

2

Cost Uned
y disgybl 3

PENGLAIS 210 511 9.5 1990

PENWEDDIG 96 246 4.5 2062

DYFFRYN TEIFI 107 248 4.6 1887

ABERAERON 106 300 5.5 2283

LLAMBED 122 307 5.7 2057

TREGARON 43 161 3.0 3069

ABERTEIFI 80 249 4.6 2546



YSGOL Nifer 
Disgyblion 

ym Ml.8

Cyfnodau 
Addysgu1

Cost 
Addysgu 

2

Cost Uned 
y disgybl 3

PENGLAIS 194 444 8.2 1867

PENWEDDIG 92 220 4.07 1954

DYFFRYN TEIFI 70 184 3.4 2145

ABERAERON 104 259 4.8 2038

LLAMBED 133 307 5.7 1893

TREGARON 54 195 3.6 2944

ABERTEIFI 95 249 4.6 2138

YSGOL Nifer 
Disgyblion 

ym Ml.9

Cyfnodau 
Addysgu1

Cost 
Addysgu 

2

Cost Uned 
y disgybl 3

PENGLAIS 206 499 9.2 1972

PENWEDDIG 89 225 4.1 2034

DYFFRYN TEIFI 105 248 4.6 1935

ABERAERON 131 346 6.4 2158

LLAMBED 124 289 5.3 1888

TREGARON 52 172 3.2 2718

ABERTEIFI 107 309 5.7 2353

Allwedd: 1  Wedi’i addasu i alinio cylchau cyfnodau o 50 a 60
2  Yn seiliedig ar 90% o amser cyswllt
3  Yn seiliedig ar gostau cyfartalog cyflogau athrawon.

Mae’r tabl yn un darluniadol a pho isaf yw’r gymhareb gyswllt, po uchaf yw’r costau
uned. Serch hynny mae’r goblygiadau o ran cynllunio’n glir.

3.43 Mae sefyllfa ariannol bresennol a rhagamcanol nifer o’r ysgolion uwchradd yn 
dangos nad yw’r costau uned uchel a welir gyda’r ddarpariaeth bresennol yn 
gynaliadwy.

3.44 Mae’r adolygiad hwn yn darparu’r awdurdod gyda’r cyfle i gynnal ac ehangu ei 
strategaeth iaith. 

3.45 Mae trafodaethau gydag uwch aelodau staff ysgolion uwchradd dwyieithog yn 
dangos bod defnyddio dulliau tebyg i’r ysgolion uniaith yn hollol ddichonadwy yn y 
rhan fwyaf o ysgolion erbyn hyn, ac  y bydd felly  ymhob un o’r ysgolion yn y 
dyfodol.

3.46 Byddai trefniant o’r fath yn symleiddio fformiwlâu ariannu’r LMS ac yn arwain yn y 
pen draw at ddarbodion maint yn CA4 a CA5.
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3.47 Yn CA4 mae ysgolion uwchradd yn darparu cwricwlwm sy’n seiliedig ar bynciau 
craidd, craidd dysgu a dewislen opsiynau sy’n cynnig 3-4 dewis o bynciau, gan 
gynnwys opsiynau galwedigaethol. Unwaith eto, cwrddir â gofynion y Cwricwlwm 
Cenedlaethol a chanmolwyd nifer o’r ysgolion mewn adroddiad ESTYN diweddar 
am ehangder ac amrywiaeth eu darpariaeth gwricwlaidd yn y cyfnod allweddol hwn.

3.48 Nid yw’n syndod, o ystyried y ddewislen opsiynau sydd ar gael, bod yna fwy o 
gostau’n gysylltiedig â’r ddarpariaeth. Fodd bynnag, mae yna amrywiadau 
sylweddol yng nghostau uned y saith ysgol uwchradd. Mae dadansoddiad o’r 
ddarpariaeth ar gyfer y Blynyddoedd 10 ac 11 presennol (2008-9) yn dangos y 
costau uned (£) canlynol ar gyfer pob disgybl:

YSGOL Nifer 
Disgyblion 
ym Ml.10

Cyfnodau 
Addysgu1

Cost 
Addysgu 

2

Cost Uned 
y disgybl 3

PENGLAIS 234 631 11.6 2189

PENWEDDIG 96 319 5.9 2714

DYFFRYN TEIFI 104 344 6.4 2718

ABERAERON 127 375 6.9 2399

LLAMBED 104 282 5.2 2208

TREGARON 60 237 4.4 3239

ABERTEIFI 119 397 7.3 2709

YSGOL Nifer 
Disgyblion 
ym Ml.11

Cyfnodau 
Addysgu1

Cost 
Addysgu 

2

Cost Uned 
y disgybl 3

PENGLAIS 213 536 9.9 2053

PENWEDDIG 99 322 6.0 2677

DYFFRYN TEIFI 118 385 7.1 2657

ABERAERON 100 291 5.4 2385

LLAMBED 99 290 5.4 2409

TREGARON 55 240 4.4 3533

ABERTEIFI 110 345 6.4 2570

Y pedair ysgol gyda’r costau uned uchaf yn CA4 yw’r rhai gyda’r diffygion 
ariannol uchaf ar hyn o bryd.

3.49 Mae’r rhesymau am y costau uned uwch hynny’n dod yn amlwg pan edrychir ar 
faint y grwpiau’n fwy manwl. Mae dros hanner y cyrsiau opsiwn a gynigir yn CA4 ar 
hyn o bryd yn y saith ysgol uwchradd yn gweithredu gyda llai na 15 o ddisgyblion.  
Mae 65% o’r cyrsiau hyn wedi’u crynhoi yn yr ysgolion gyda’r diffygion 
ariannol mwyaf.



3.50 Ni ellid cynnal y sefyllfa hon, hyd yn oed pe na bai’r newidiadau sy’n gysylltiedig â 
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) yn cael eu cyflwyno. Gan fod y rheiny’n cael eu 
cyflwyno mae’r orfodaeth i newid a chydweithredu’n aruthrol.

3.51 Bydd gweithredu’r mesur yn CA4 yn sialens sylweddol. Mae’r dadansoddiad o’r 
cwricwlwm CA4 sydd ynghlwm yn dangos y bwlch sydd angen eu gau erbyn Medi 
2009. Gan dybio y gellir cynnal y ddarpariaeth bresennol, mae Penglais, Aberteifi a 
Dyffryn Teifi eisoes yn cwrdd â’r gofynion lleiaf ar gyfer Medi 2009.

- Bydd angen i Aberaeron gynnig un cwrs galwedigaethol ychwanegol o fewn un 
maes dysgu newydd.

- Bydd angen i Lambed gynnig un cwrs galwedigaethol ychwanegol o fewn un 
maes dysgu newydd.

- Bydd angen i Dregaron gynnig un cwrs llawn
- Bydd angen i Benweddig gynnig dau gwrs galwedigaethol ychwanegol o fewn 

dau faes dysgu newydd.
Mae hwn yn gyfanswm o bum cwrs ychwanegol yn 2009.

3.52 Erbyn Medi 2012 bydd angen o leiaf 30 o gyrsiau ychwanegol ar draws y saith 
ysgol uwchradd i gwrdd â gofynion lleiaf y ddeddfwriaeth ar gyfer CA4.  Ni ellir 
cwrdd â’r costau ychwanegol hyn yn hawdd o fewn sefydliadau sydd eisoes â
chostau uned uchel a diffygion ariannol.

3.53 Ar lefel chweched dosbarth mae’n debygol y bydd yna ofyniad deddfwriaethol i 
ddysgwyr ddewis o blith 25 o gyrsiau AS/A2 cyffredinol yn ogystal â 5 o gyrsiau 
galwedigaethol ar L3. Mae’n bwysig hefyd bod yna lwybrau dilyniant clir rhwng 
cyrsiau galwedigaethol lefel 2 â chyrsiau galwedigaethol lefel 3. Ar hyn o bryd 
mae’r ddarpariaeth yn yr ysgolion yn amrywio o 23 i 29 o bynciau ac mae’r gofyniad 
deddfwriaethol yn debygol o gael ei weithredu o Fedi 2011. Yr her ar gyfer y 
sefydliadau yw nid yn unig y nifer o gyrsiau ond hefyd y llwybrau dilyniant 
gwarantedig rhwng Cyfnod Allweddol 4 â Chyfnod Allweddol 5. Bydd angen 
ychwanegu cyfanswm o 31 o ddewisiadau ychwanegol o gyrsiau Lefel 3 i ddewislen 
opsiynau ysgolion uwchradd erbyn 2011, ar lefel unigol neu trwy gydweithio gyda 
sefydliadau eraill.

3.54 Gyda’r ddarpariaeth bresennol mae yna gyfran uchel iawn o gyrsiau Lefel A bach 
sy’n ddrud iawn i’w rhedeg. Ym Mlwyddyn 12 yn unig yn 2008 mae cymaint â 79 o 
gyrsiau â llai na chwech o fyfyrwyr cofrestredig. Mae hyn bron yn 50% o’r 
ddarpariaeth bresennol ac adlewyrchir costau uchel y ddarpariaeth hon yn glir yn y 
costau uned (£) ar gyfer pob disgybl yn y saith ysgol uwchradd yn 2008 ym 
Mlwyddyn 12:

YSGOL Cost y disgybl (£)
Penglais 1821
Penweddig 3395
Dyffryn Teifi 3187
Aberaeron 3604
Llambed 2450
Tregaron 5280
Aberteifi 2432

Mae’r ffigyrau hyn yn adlewyrchu costau uned uchel chweched dosbarth bach. Fel 
gyda Chyfnod Allweddol 4, mae hon yn sefyllfa na ellir ei chynnal, o ystyried sefyllfa 
ariannol yr ysgolion a’r angen i ymestyn y ddewislen 14-19.  Ni fydd sefydliadau 



sydd eisoes â chostau uned uchel a diffygion ariannol sylweddol yn gallu 
ymdopi â’r galw ychwanegol, ac ni fyddant mewn sefyllfa i fedru gwarantu 
cynnal hyd yn oed y ddarpariaeth leiaf. Mae’r cysylltiad rhwng y nifer o 
grwpiau lefel A bach iawn â diffygion ariannol yn un cryf, gyda 73% o’r 
grwpiau bach iawn yn cael eu rhedeg yn y pedair ysgol sydd â’r diffygion 
ariannol mwyaf yn 2008-9. Mae’r amrywiad o ran costau’n eithafol gyda rhai 
cyrsiau chweched dosbarth yn costio dwy neu dair gwaith yn fwy na’r gost mewn 
sefydliad sydd heb fod yn rhy bell i ffwrdd.

3.55 Mae tair ysgol yng Ngheredigion yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg 
Ceredigion a dwy ysgol o fewn awdurdodau unedol cyfagos (ar brosiect o’r enw 
CAMU) gan rannu’r ddarpariaeth ar draws 12 o feysydd pwnc fel rhan o fenter 
amserlen aliniedig a sesiynau cyfnos. Mae’r fenter hon yn cael ei hadolygu, a gyda 
gwaith pellach, gall ddatrys materion megis cynaladwyedd, darpariaeth ddwyieithog 
a chostau cludiant. Bydd y gwersi a ddysgir yn dylanwadu ar Strategaeth 
Ceredigion yn gyffredinol.

3.6 Casgliadau Cyffredinol

3.61 Er nad oes yna unrhyw fylchau arwyddocaol yn y ddarpariaeth CA4 yn yr ysgolion, 
mae’n amlwg bod yna amheuon difrifol ynghylch cost-effeithiolrwydd a
chynaladwyedd y ddarpariaeth bresennol. Mae angen ailystyried y rhesymwaith 
sy’n sail i’r ddarpariaeth ddwyieithog bresennol yng ngoleuni Strategaeth Iaith y Sir 
a’r fformiwlâu ariannu a ddefnyddir ar hyn o bryd.

3.62 Nid yw costau uned uchel y ddarpariaeth yng Nghyfnod Allweddol 4 a Chyfnod 
Allweddol 5 yn gynaliadwy. Os na newidir yr arferion presennol, bydd hyfywedd
nifer o sefydliadau yng Ngheredigion yn cael ei danseilio’n ddifrifol erbyn 2012.  
Mae yna, fodd bynnag, amser i ymgynghori a gweithredu dulliau o ddatrys y sefyllfa.  

3.63 Dylid pwysleisio mai ychydig iawn o feirniadaeth ansoddol o berfformiad ysgolion 
uwchradd a welwyd mewn adroddiadau diweddar gan ESTYN. Mae gan yr ysgolion 
gryfderau mawr yn nhermau arbenigedd dysgu sy’n cael effaith amlwg ar 
gyrhaeddiad y disgyblion. Mae’r problemau’n ymwneud â dyrannu a threfnu’r 
adnodd gwerthfawr hwn yn effeithiol.

3.64 Bydd gweithredu’r mesur yn CA4 yn creu anawsterau sy’n arbennig i, ond nid yn 
gyfyngedig i, addysg alwedigaethol:

- Yn ardal Aberystwyth, mae arbenigedd a lleoliadau priodol ar gyfer Peirianneg, 
Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Arlwyo, Teithio a Thwristiaeth a 
Busnes yn bodoli eisoes o fewn y tri sefydliad. Mae’r broses o sicrhau 
darpariaeth yn Gymraeg a Saesneg bron â’i chwblhau.

- Yng nghanolbarth Ceredigion mae angen sicrhau bod mwy o gyrsiau lefel 2 
mewn Amaeth ac Adeiladu ar gael. Mae yna ddarpariaeth eisoes ar gyfer 
Arlwyo a Lletygarwch, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Busnes, Teithio a 
Thwristiaeth a sgiliau Salon, ar un ai lefel unigol neu trwy gydweithio.

- Yn y De mae yna ddarpariaeth dda o addysg alwedigaethol yn Aberteifi a 
Dyffryn Teifi. Gellid ystyried datblygu Arlwyo a Lletygarwch yn y dyfodol.  

3.65 Er bod y dull o ddyrannu amser dysgu ar gyfer bob pwnc yng Nghyfnodau 
Allweddol 3 a 4 yn eithaf tebyg, mae’r dulliau o ddyrannu’n amrywio cryn dipyn ar 



gyfer 16-19. Y dyraniad uchaf ar gyfer pwnc yw 18% yn un ysgol, ond mae mor isel 
â 13.3% mewn dwy ysgol. Does dim amheuaeth bod y rhesymau am y 
gwahaniaeth yn rhannol ariannol ac yn rhannol o ganlyniad i niferoedd disgyblion.  
Mewn rhai ysgolion, mae pynciau lleiafrifol yn cael llai o wersi. Addefir mai diffyg yn 
y gyllideb yw’r prif reswm dros ddyrannu ychydig o amser i bwnc. Mae 
gwahaniaethau o’r fath yn tanlinellu anawsterau rhedeg chweched dosbarth bach 
iawn.

3.66 Maes allweddol o ran datblygiad yw’r dilyniant o ran pynciau galwedigaethol o Lefel 
2 i Lefel 3 erbyn 2011.

- Yn ardal Aberystwyth, nid yw Peirianneg a Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gael 
ar Lefel 3 ar hyn o bryd, tra mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arlwyo ar gael 
trwy gyfrwng y Saesneg. Mae Busnes a Gofal Plant ar gael yn Gymraeg a 
Saesneg.

- Yng nghanolbarth Ceredigion mae yna ddilyniant hyd Lefel 3 o fewn tri maes 
galwedigaethol (ond o fewn dwy ysgol yn unig).

- Yn ne’r sir mae yna lefel dda o ddilyniant yn Gymraeg a Saesneg yn y rhan 
fwyaf o feysydd. Y broblem fan hon yw ymarferoldeb ariannol y ddarpariaeth 
bresennol.

3.67 Pa opsiynau bynnag y penderfynir arnynt yn y pen draw, bydd amserlenni aliniedig 
a chydweithio’n dod yn fwy cyffredin. Mae amserlenni uwchradd eisoes yn 
gymhleth a bydd gweithio ar y cyd yn creu mwy o gyfyngiadau o fewn y fframwaith 
14-19. Er mwyn i hyn lwyddo, bydd angen cyfaddawdu gyda golwg ar y 
ddarpariaeth bresennol yng Nghyfnod Allweddol 3 er mwyn lleihau’r cyfyngiadau 
yng Nghyfnodau Allweddol 4 a 5. Yn y bôn, mae hynny’n golygu lleihau’r trefniadau 
blocio yng Nghyfnod Allweddol 3 er mwyn rhyddhau athrawon ar gyfer Cyfnodau 
Allweddol 4 a 5.

3.68 Un mater sy’n treiddio trwy’r cyfan yw’r hawl i gael cyrsiau 14-19 yn Gymraeg a 
Saesneg. Mae’r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn ffafrio gweithredu yn ôl 
anghenion lleol. Archwiliwyd model oedd yn edrych ar ddarpariaeth ganolog ar 
gyfer cyrsiau galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg yng nghanolbarth Ceredigion.  
Roedd y costau cyfalaf a chludiant oedd ynghlwm â hynny, yn ogystal â’r costau 
refeniw ychwanegol, yn awgrymu bod cwrdd â’r gofyn ar lefel leol yn well. Yn 
ogystal â‘r costau, roedd y mater o ‘deithio i ddysgu’ yn rhy ddyrys gyda 
phellteroedd daearyddol a phroblemau gydag amserlenni’n anhydrin. Byddai 
gweithio ar y cyd ar lefel leol yn fwy cost-effeithiol a hydrin na chael darpariaeth 
ganolog.

3.69 Mae’n hollol amlwg bod darparu cwricwlwm cydlynol ond hyblyg yn y cyfnod 14-19 
yn dibynnu ar bartneriaethau effeithiol. Gwnaeth adroddiad Tomlinson y pwynt hwn 
nifer o flynyddoedd yn ôl:

“I hope we have got past the point where any institution feels it can provide, by 
itself, all the learning needs for young people aged 14-19”.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am weithredu strategaeth gyffredinol fydd yn 
creu strwythurau a phartneriaethau er mwyn sefydlu cyfleoedd cyfartal yn y cyfnod 



14-19 ar draws y sir fel bod pob dysgwr yn cael mynediad i ddarpariaeth briodol, 
hyblyg a safonol waeth ble mae’n byw yng Ngheredigion. Mae hyn yn gyfrifoldeb 
moesol a chyfreithiol i’r cyngor: mae’r broses gyfreithiol yn dechrau yn 2010 a rhaid 
ei chwblhau erbyn 2012 ar gyfer y cwricwla lleol yng Nghyfnod Allweddol 4. Ni all 
strwythur presennol y drefniadaeth uwchradd gyflawni amcan o’r fath yn y tymor hir. 



4. RHEOLAETH ARIANNOL YSGOLION UWCHRADD

4.1 Y System

4.11 Mae’n ofynnol bod yr awdurdod unedol yn ariannu ysgolion uwchradd yn unol â 
fformiwlâu cytunedig, cyhoeddedig sy’n cydymffurfio â rheoliadau ariannu ysgolion.

4.12 Darperir cyllid 16-19 gan APADGOS yn uniongyrchol i ysgolion uwchradd yn unol â 
fformiwla ariannu genedlaethol sy’n seiliedig ar nifer y disgyblion a’r cyrsiau’n 
bennaf, ond sydd hefyd yn cydnabod ffactorau dwyieithrwydd a phoblogaeth isel.  
Erbyn 2010 teimlir effaith lawn y system ariannu genedlaethol hon ar gyllidebau 
ysgol. I bob pwrpas, y lleiaf yw’r chweched dosbarth y lleiaf hyfyw fydd y 
ddarpariaeth yn y pendraw.

4.13 Yn 2008-09 trosglwyddodd yr awdurdod unedol £18.8 miliwn i’w ysgolion uwchradd, 
ac ychwanegwyd £4 miliwn at hwnnw gan APADGOS. Roedd yr arian fesul disgybl 
11-16 yn £4,668 ac ar gyfer 16-19 yn £4,117. Mae’r ffigyrau hyn yn gymharol 
uchel, gan osod Ceredigion yn y chwartel ariannu uchaf yng Nghymru. Serch 
hynny, mae lefel diffygion ariannol yr ysgolion uwchradd hefyd yn uchel iawn o’i 
gymharu ag awdurdodau eraill. Ar hyn o bryd mae Ceredigion yn dyrannu un o’r 
cyfrannau uchaf o arian fesul disgybl yng Nghymru. Mae angen trin y ffigwr hwn yn 
ofalus, oherwydd o’i gymharu â nifer o awdurdodau eraill, mae elfen sylweddol o’r 
gwariant AAA yn cael ei ddirprwyo i’r ysgolion. Gwneir y gymhariaeth yn un 
anoddach eto gan y costau uned uchel o fewn ysgolion llai, a chostau’r 
ddarpariaeth ddwyieithog yng Ngheredigion.

4.14 Serch hynny, ar 31ain Mawrth 2008, Ceredigion oedd yr UNIG awdurdod 
addysg lleol yng Nghymru gyda diffyg ariannol cyffredinol yn ei sector 
uwchradd. Does dim tystiolaeth y bydd y sefyllfa hon wedi gwella erbyn 31ain 
Mawrth 2009.

4.2 Y Sefyllfa Bresennol a Rhagamcanol
4.21 Treuliwyd cryn amser yn dadansoddi’r sefyllfa bresennol ac yn paratoi modelau o 

ddarpariaeth gyllidol y dyfodol yn seiliedig ar ragamcaniadau o niferoedd disgyblion. 
Archwiliwyd y fformiwlâu ariannu diwygiedig yn fanwl a cheisiwyd modelu’r 
cyllidebau gweithredu dros bum mlynedd. Mae’r ffigyrau’n dangos yr arian fydd ar 
gael i ysgolion uwchradd ac nid ydynt yn rhoi unrhyw ystyriaeth i chwyddiant. 

4.22 Er mwyn darparu amcangyfrifon realistig o wariant tebygol yn y dyfodol, mae’r 
ymarfer modelu’n ymgorffori’r tybiaethau canlynol: 
- cadarnhad o’r ymdrech i sicrhau arbedion effeithlonrwydd ar lefel sirol
- cynnydd o 1% bob blwyddyn yn y gwariant AAA
- newidiadau yn y dull o gategoreiddio ysgolion i adlewyrchu’r gostyngiad yn nifer 

y disgyblion
- ariannu APADGOS yn cynyddu neu’n gostwng yn unol â niferoedd disgyblion
- rhagamcaniadau disgyblion yn unol â’r adran gynharach ar ‘Niferoedd a Lleoedd 

Disgyblion”.

4.23 Cyflwynwyd y fformiwlâu ariannu diwygiedig i greu cysylltiad agosach rhwng y modd 
y dyrannir adnoddau â’r cwricwlwm a ddarperir mewn ysgolion. Er bod y bwriad yn 
un cwbl ganmoladwy, mae’r dull o weithredu’r system yn ymarferol yn ddiffygiol ar 
sawl ystyr:



- mae gormod o arian yn cael ei drosglwyddo ar sail ffactorau ar wahân i 
niferoedd disgyblion 

- mae’r cwricwlwm yn un ffactor ymhlith nifer a ystyrir wrth lunio cyllideb ysgol ac 
roedd dyfeisio fformiwla ar gyfer yr agwedd hon heb ystyried fformiwlâu 
cyfatebol ar gyfer agweddau eraill yn creu model anghytbwys iawn 

- mae ailddosbarthu arian i gefnogi addysg ddwyieithog o fewn pedair ysgol yn 
gwyrdroi’r dyraniad cyffredinol ac yn rhoi’r ysgolion uniaith dan anfantais 
ormodol. Trosglwyddir y taliadau dwyieithrwydd atodol heb roi unrhyw ystyriaeth 
i nifer y disgyblion neu’r pynciau. 

- mae’r fformiwlâu ariannu presennol yn cynnwys gormod o lawer o 
gyfrandaliadau mympwyol ac mae angen eu symleiddio i gyd-fynd ag 
awdurdodau unedol eraill

- mae’r broses o weithredu fformiwlâu ariannu’r cwricwlwm wedi’i thanseilio’n 
gyson gan anallu’r awdurdod unedol i ariannu addysg yn y sector uwchradd ar y 
lefel ofynnol. Mae’r ymarfer blynyddol o gyfrifo cwricwlwm gofynnol ac yna ei 
ddifetha trwy ddefnyddio fformiwla newydd, sy’n seiliedig ar yr adnoddau sydd ar 
gael ac yn amddifad o unrhyw ystyr cwricwlaidd, yn wrthun, a dylid ei ddileu ar 
unwaith. 

- mae yna ddadl, fodd bynnag, dros roi tâl atodol ysgol fach i gynnal addysg 
uwchradd yn ardal Tregaron.

4.24 Bu bwlch sylweddol rhwng gofynion cyllidol yr awdurdod unedol ar gyfer ysgolion 
uwchradd â’r gyllideb flynyddol go iawn a ddyrannwyd. Yn 2006-7 roedd y bwlch yn 
9.68%. Roedd y bwlch wedi lleihau i 6.89% erbyn 2008-9, yn bennaf oherwydd y 
gostyngiad yn nifer y disgyblion a’r arian grant ychwanegol a gafwyd gan y cyngor 
yn 2008-9. Serch hynny, mae’r bwlch yn un anferth: wrth i nifer y disgyblion leihau 
bydd y bwlch yn diflannu, ond wrth iddo wneud hynny, mae gallu’r ysgolion 
uwchradd i ymdopi â’r cwtogi yn y ddarpariaeth a ddaw yn sgil hynny’n amheus. 

4.25 Hyd yn oed petai’r model yn cael ei addasu i anwybyddu arbedion effeithlonrwydd 
a’r cynnydd o ran gwariant anghenion arbennig, byddai’r ffigyrau cymharol fel a 
ganlyn:

Yn 2009-10 £4,000 dros ben i’w gydbwyso yn erbyn diffygion ariannol cronnol 
2008-9.

Yn 2012-13 £7,000 dros ben i’w gydbwyso yn erbyn ffigyrau 2008-9.

4.26 Mae effaith rhagamcaniadau niferoedd disgyblion, a’r tybiaethau gweithredol eraill 
ar gyllidebau ysgolion uwchradd dros y pum mlynedd nesaf yn hawdd i’w grynhoi:

Yn 2009-10 byddai ‘na £450,000 o ddiffyg ariannol ychwanegol ar ben un 2008-9.

Erbyn 2012-3 byddai’r diffyg ariannol ychwanegol hwn wedi cynyddu i £1,766,000 
uwchlaw ffigyrau 2008-9.

4.27 Y naill ffordd neu’r llall, does gan y model ariannu presennol a’r sector uwchradd 
mo’r gallu i ddileu’r diffygion ariannol presennol ac ymdopi â’r newid yn y cwricwlwm 
dros y pum mlynedd nesaf.



4.3 Casgliadau ac Argymhellion

4.31 Mae angen ystyried y cysylltiad rhwng dyrannu adnoddau a darparu’r cwricwlwm fel 
mater o frys.

4.32 Mae angen diwygio’r fformiwlâu ariannu presennol i gael dosbarthiad mwy cytbwys 
rhwng yr ysgolion. Cyflawnir hyn yn rhannol trwy’r argymhellion allweddol a geir yn 
adran cwricwlwm yr adroddiad hwn.

4.33 Mae angen alinio’r fformiwlâu ariannu’n well gyda dyraniadau 16-19 APADGOS er 
mwyn sicrhau dilyniant a chysondeb.

4.34 Dylai’r holl ysgolion uwchradd ddefnyddio’r un fformat o adroddiadau cyllidol ar 
gyfer pob gwariant ac incwm.

4.35 Mae angen dadansoddi’r adroddiadau hyn er mwyn gwella prosesau monitro a 
chanllawiau ariannol, a meincnodi gydag awdurdodau eraill yng Nghymru.

4.36 Bydd yr holl fesurau hyn yn hwyluso cynlluniau i sicrhau adferiad ariannol.

4.37 Ar hyn o bryd mae ysgolion uwchradd mewn trybini ariannol a chan fod cyfanswm y 
diffygion ariannol yn £548,000 yn 2007-8, maent yn cynrychioli ffactor risg 
sylweddol i’r awdurdod. Mae rhagamcaniadau yn ystod y flwyddyn bresennol yn 
dangos y bydd y diffygion ariannol yn gwaethygu erbyn 31ain Mawrth 2009. Er y 
bydd gan dair o’r ysgolion uwchradd arian dros ben o bosib, bydd y symiau hynny’n 
sylweddol is na lefelau isaf gwarged darbodus cynlluniedig y Comisiwn Archwilio (2-
5%). Dyw’r dadansoddiad pum mlynedd o’r cyllidebau rhagamcanol yn gwneud dim 
i leddfu’r pryderon hyn ac mae’r angen i gynyddu, er enghraifft, nifer y cyrsiau CA4 
o 35 yn awgrymu’n gryf mai’r ateb yw diwygio’r fformiwlâu ariannu ac ailstrwythuro 
cynlluniau sy’n creu darpariaeth fwy cost-effeithiol.

4.38 Bydd hi’n anodd cynnal y costau uned uchel yn rhai o’r ysgolion uwchradd dros y 
pum mlynedd nesaf. Mae hyfywedd eisoes yn broblem a bydd gwneud dim 
amdano dros y pum mlynedd nesaf yn golygu her pellach i ddyfodol rhai 
sefydliadau erbyn 2012-13. Heb unrhyw ad-drefnu, ni fydd yn strwythur presennol 
yn darparu’r cwricwlwm cenedlaethol mewn ffordd effeithlon na chwaith yn darparu’r 
amrywiaeth ofynnol o gyrsiau 14-19.



5. SAFLEOEDD AC ADEILADAU

5.1 Mae darparu cyfleusterau ysgol sy’n addas i’r diben yn darged ar gyfer LlCC.  
Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu cynlluniau cadarn i leihau nifer y lleoedd 
gwag a gwella safonau cyfleusterau. Trwy wneud hynny mae LlCC yn gwneud hi’n 
ofynnol i awdurdodau lleol ddangos ymrwymiad, o ran egwyddor a hefyd o ran 
dyrannu adnoddau cyfalaf i gyflawni’r dasg. Gall diffyg cynlluniau cadarn i reoli 
asedau ac ymrwymiad olygu nad yw awdurdodau’n gymwys i dderbyn arian grant 
cyfalaf.

5.2 Yn y ddogfen “Trawsnewid Ysgolion” mae ESTYN yn awgrymu y dylai ysgolion y 
dyfodol gael:

 adeiladau deniadol a modern 
 cyfleusterau digonol, safonol o’r radd flaenaf sydd wedi’u cynllunio’n dda lle gall 

disgyblion fwynhau prydau iach;
 darpariaeth fodern addas a glân ar gyfer toiledau a hylendid personol;
 adeiladau sy’n hygyrch i’r gymuned gyfan sydd â chyfleusterau addas ar gyfer
 dysgwyr anabl;
 cyfleusterau cyfoes, fel canolfannau TG, labordai, gweithdai a llyfrgelloedd, i’w 

defnyddio gan ddisgyblion, staff, rhieni ac aelodau o’r gymuned;
 mannau cymunedol cysgodol diogel, wedi’u goleuo’n dda, a chaeau ar gyfer 

chwarae ac ymlacio, sy’n annog y gymuned i wneud defnydd eang ohonynt er 
mwyn i ddefnyddwyr ymfalchïo mewn gofalu am eu hardal;

 cyfleusterau chwaraeon a chwarae y tu mewn a’r tu allan sydd ar gael i ddisgyblion 
a’r gymuned; a gwasanaethau cymunedol, lle caiff disgyblion a’u teuluoedd 
fynediad at ystod eang o gymorth, gan gynnwys gwasanaethau iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol .

5.3 Rheoli Asedau
5.31 Trwy gydweithio gyda’r Adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith ac ysgolion, mae’r 

Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Cymunedol yn ymgymryd â Rhaglen 
Gyfalaf sylweddol yn flynyddol, sy’n cael ei hariannu’n bennaf gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru, yn arbennig y grant Gwella Adeiladau Ysgol.

5.32 Daeth arolwg o’r holl eiddo ysgol yn 2000-01 (a ddiwygiwyd yn 2008) i’r casgliad 
bod gwerth tua £7,000,000 o waith i’w wneud er mwyn sicrhau bod yr ysgolion 
cynradd ac uwchradd mewn cyflwr rhesymol. Mae angen adnoddau sylweddol 
pellach er mwyn gwella a darparu cyfleusterau newydd. Er bod yr awdurdod wedi 
cyflawni cryn dipyn o ran darparu cyfleusterau newydd yn y sector uwchradd, megis 
darparu ysgol newydd ar gyfer Penweddig, gwaith helaeth yn Ysgol Uwchradd 
Aberaeron ac ysgol Llambed, mae’r awdurdod yn annhebygol o gwrdd â’r sialens a 
osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, sef cael pob ysgol yn addas i’r diben 
erbyn 2010, heb fuddsoddi’n sylweddol.

5.33 Yn wir, gosodwyd her ar gyfer pob awdurdod gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i 
baratoi cynlluniau i ostwng yn sylweddol y nifer o leoedd gwag, i gael cynlluniau 
cadarn yn eu lle ar gyfer rheoli asedau ac i wneud defnydd sylweddol o gyfraniadau 
gan y Cyngor. 

5.34 Rhennir y cyfrifoldeb dros adeiladau ysgol rhwng yr AALl a’r ysgol ac mae’r 
canllawiau’n diffinio’r meysydd cyfrifoldeb priodol yn glir mewn perthynas â chyfalaf 



ac atgyweirio a chynnal a chadw. Gall yr ysgolion ymrwymo i Gytundeb Lefel 
Gwasanaeth gyda’r Adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith er mwyn derbyn cyngor a 
chymorth technegol.

5.35 Mae’r awdurdod wedi darparu ysgolion gyda chanllawiau ynghylch cyfrifoldebau 
dan y ddeddfwriaeth anabledd.

5.4 Cyflwr Ysgolion Uwchradd

5.41 Dangosodd arolwg diwygiedig o gyflwr ysgolion (2008) fod angen gwerth 
£3,700,000 o waith atgyweirio ar y chwe ysgol uwchradd (mae un ysgol yn rhan o 
Fenter Cyllid Preifat).

5.42 Mae dadansoddiad o’r graddau cyflwr a geir yn yr arolwg diwygiedig yn dangos 
bod dim graddau wedi’u dyfarnu yn y categori da yn unrhyw un o’r chwe ysgol.

5.43 Mae maint y diffyg o ran atgyweirio i’w weld yn glir yn y ffaith bod yr holl ysgolion 
wedi’u dyfarnu gyda bron 50% o’r graddau yn y categorïau gwael a sâl. Yn 
ysgolion Dyffryn Teifi a Thregaron mae cyfran y graddau yn y categorïau hyn yn 
codi i rhwng 66% (DT) a 63% (Tregaron)

5.44 Mae’r diffyg o ran atgyweirio yn y sector uwchradd yn her sylweddol i’r awdurdod 
unedol ac ni fydd yn cwrdd â’r terfyn amser 2010 a osodwyd gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru. Mae cyflwr y safleoedd a’r adeiladau’n ffactor pwysig i’w ystyried 
wrth ailstrwythuro addysg uwchradd.

5.45 Mae safle Dyffryn Teifi’n ddiffygiol dros ben ac nid yw’n addas ar gyfer ei ddatblygu 
ymhellach. Mae angen buddsoddi £922,000 yn safle Tregaron, a hynny er mwyn 
sicrhau bod yr adeiladau’n cwrdd â safon sylfaenol Llywodraeth Cynulliad Cymru’n 
unig. Mae’r safle yn Aberteifi’n gyfyng iawn a byddai angen gwaith adnewyddu 
sylweddol a chostus yno. Mae’r safleoedd uwchradd eraill yn fwy ffafriol ac maent 
eisoes wedi elwa o ganlyniad i fuddsoddi cyfalaf sylweddol.

5.46 Nid yw’n syndod bod yna dystiolaeth bod adeiladau newydd yn arwain at welliannau 
arwyddocaol yng nghyrhaeddiad a chyflawniad y disgyblion. Cadarnhaodd arolwg 
diweddar gan ESTYN (Ionawr 2007) nad yw adeiladau ysgol sydd wedi heneiddio 
ac mewn cyflwr gwael yn gallu cwrdd ag anghenion dysgu ac addysgu cyfoes.  
Gwellodd ansawdd yr addysgu yn yr ysgolion hynny sydd wedi symud i adeiladau 
newydd neu adeiladau a adnewyddwyd. Cafodd adeiladau o ansawdd gwell effaith 
fuddiol ar ansawdd yr addysgu a morâl y staff. Gwelwyd hefyd bod ymddygiad y 
disgyblion yn gwella a bod yna lai o waharddiadau. Mae cyfleusterau gwell hefyd 
yn annog gweithgareddau ar ôl ysgol.

5.47 Un o argymhellion allweddol yr adroddiad hwn yw ail-fuddsoddi arbedion er mwyn 
gwella cyfleusterau ysgolion uwchradd ac mewn rhai achosion, buddsoddi cyfalaf 
sylweddol er mwyn gweddnewid profiadau’r dysgwyr.



6. STRWYTHURAU RHEOLI AR GYFER DATBLYGU’R DDARPARIAETH 14-19

6.1 Cyflwyniad 

6.11 Er mwyn gweithredu’r Llwybrau Dysgu 14-19 ymhellach, a datblygu dewislenni 
opsiynau ôl-14 ac ôl-16 yn arbennig, bydd gofyn cael mecanweithiau llywodraethu 
ffurfiol yn y pen draw er mwyn sicrhau bod cynllunio a gweithredu ar y cyd yn dod 
yn realiti yn hytrach na dyhead annelwig.

6.12 Pasiwyd deddfwriaeth a rheoliadau i hwyluso cydweithio rhwng ysgolion a gynhelir, 
a rhwng ysgolion a gynhelir â sefydliadau addysg bellach gan Lywodraeth y 
Cynulliad yn 2008. 

6.13 Un o argymhellion allweddol yr adroddiad hwn yw ffurfio Partneriaeth Ddysgu 14-19 
ar gyfer Ceredigion gyfan. Mae partneriaeth o’r fath yn gam cyntaf hanfodol ar 
gyfer cyrchu’r agenda Trawsnewid.

6.2 Sail Resymegol

6.21 Byddai gofyn i’r Bartneriaeth Ddysgu weithredu hawl craidd / opsiynau lleiaf 
cytunedig a datblygu’r ddarpariaeth 14-19 ymhellach yn ei hardal ddynodedig.

6.22 Elfennau allweddol gwaith y Bartneriaeth Ddysgu (14-19) fydd:

 Datblygu cyfleoedd dysgu ehangach a gwahanol ar gyfer POB dysgwr gan 
gynnwys profiadau dysgu ehangach, mynediad ehangach a mwy o gyfranogiad.

 Darparu, o fewn sefydliadau unigol, a thrwy gydweithio, lwybr craidd / opsiynau 
lleiaf cytunedig yn yr ardal ddynodedig ar gyfer y garfan 14-16.

 Darparu, o fewn sefydliadau unigol, a thrwy gydweithio, lwybr craidd / opsiynau 
lleiaf cytunedig yn yr ardal ddynodedig ar gyfer y garfan 16-19.

 Dewislen opsiynau 14-16 yn seiliedig ar bum maes dysgu LlCC.
 Osgoi dyblygu cyrsiau.
 Datblygu defnydd ar y cyd o adnoddau yn nhermau staff, deunyddiau ac offer.
 Arbenigedd galwedigaethol sy’n gysylltiedig ag anghenion y farchnad lafur leol.
 Amserlenni sefydliadol cytun/cyffredin i hwyluso cydweithio.
 System sicrhau ansawdd sydd wedi’i chymeradwyo gan yr holl ddarparwyr er 

mwyn cyrraedd y safonau cyflawniad gorau posib
 Rhaglenni datblygu staff 14-19 ar y cyd
 Cymorth ychwanegol ar gyfer grwpiau dynodedig o bobl ifanc e.e. NEETS, LAC
 Dilyniant gwarantedig trwy’r llwybrau dysgu.
 Systemau cyngor a chyfarwyddyd i ddysgwyr.

6.23 Seilir hawliau cwricwlwm y dysgwr ar egwyddorion allweddol:

 Yr hawl i ddysgu ac addysgu safonol mewn ysgolion modern sydd ag adnoddau 
da.

 Yr hawl i’r craidd statudol ac isafswm cytunedig o opsiynau amrywiol sy’n 
darparu cwricwlwm eang.



 Opsiynau galwedigaethol sydd ar gael ar gyfer pob ystod gallu.

 Gellir darparu’r opsiynau o fewn mwy nag un sefydliad pan fo’r adnoddau’n 
caniatáu.

 Dilyniant diffiniedig clir yn y llwybrau dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 Darpariaeth gost-effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac yn 
ddwyieithog.

 Gofal bugeiliol safonol.

 Cynigir amrywiaeth ehangach o gyfleoedd cwricwlaidd fel bo’n addas.

 Darperir llwybrau oddi mewn i holl feysydd y Llwybrau Dysgu 14-19.

 Gwarentir dilyniant i’r dysgwr trwy’r llwybrau dysgu gan asesu cyrsiau hyd at 
Lefel 3.

6.3 Y Bartneriaeth Ddysgu

6.31 Bydd angen ffurfio’r Bartneriaeth Ddysgu erbyn Medi 2009, a bydd, yn y lle cyntaf 
yn cynnwys: 

Prifathro ac Is-brifathro Coleg Ceredigion 
Penaethiaid yr ysgolion uwchradd
Cynrychiolwyr partneriaid eraill o fewn cyrsiau 14-19
Y Cyfarwyddwr Addysg
Rheolwr Addysg 14-19 yr AALl.

6.32 Bydd y Bartneriaeth Ddysgu yn:

 darparu arweinyddiaeth strategol a gweledigaeth ar gyfer yr ardal ddynodedig
 gweithredu hawl y dysgwr
 cynllunio a darparu adnoddau ar gyfer llwybrau craidd / opsiynau 14-16 y 

cytunwyd arnynt yn lleol, gan gynnwys amserlenni aliniedig
 cynllunio trefniadau cyllido ar y cyd ar gyfer y ddarpariaeth 14-19
 cytuno ar brisiau’r holl gyrsiau opsiynol perthnasol
 paratoi mecanweithiau ar gyfer trosglwyddo arian rhwng partneriaid o fewn yr 

ardal ddynodedig
 cytuno ar, a monitro sicrwydd ansawdd ar gyfer yr holl gyrsiau a ddarperir o 

fewn yr ardal ddynodedig
 cynllunio a pharatoi rhaglenni datblygu staff 14-19 ar y cyd
 cytuno ar, a gweithredu polisi ar gyfer derbyn a dilyniant
 cytuno ar, a gweithredu dogfennau safonol mewn perthynas â cheisiadau, 

derbyn, adrodd ar, a chofnodi gweithdrefnau
 cytuno ar, a gweithredu protocolau ar gyfer materion disgyblaethol a lles, a 

rheolaeth materion myfyrwyr o ddydd i ddydd
 sefydlu hawliau lleiaf ar gyfer cymorth gofal bugeiliol
 cytuno ar, a sefydlu trefniadau trosglwyddo ar gyfer myfyrwyr 14+ a 16+



 cytuno ar bolisïau staffio cyffredinol i sicrhau dulliau cydlynol o drefnu adnoddau.

6.4 Ystyriaethau o ran Gweithredu

O Fedi 2009 argymhellir bod y Bartneriaeth Ddysgu’n disodli’r Pwyllgor Rhwydwaith 
14-19 presennol. Gall y grwp Gweithredol presennol weithredu fel grwp llywio ar 
gyfer y Bartneriaeth Ddysgu. Wrth i’r gwaith o weithredu Mesur Dysgu a Sgiliau 
(Cymru) (2009) fynd rhagddo gellir gwneud penderfyniadau ynghylch hyfywedd y 
Bartneriaeth Ddysgu a ph’un ai fydd angen i’r awdurdod addysg lleol gael dwy 
bartneriaeth ddysgu yn ne a gogledd y sir.

6.5 Llywodraethu

Ar ôl 2009 bydd angen ystyried mecanweithiau llywodraethu ffurfiol ar gyfer y 
strwythur hwn. Yn arbennig, bydd angen gwneud penderfyniad ynghylch dirprwyo 
pwerau o’r cyrff llywodraethu i’r Bartneriaeth Ddysgu (Partneriaethau Dysgu) 14-19 
a chynrychiolaeth y cyrff llywodraethu oddi mewn iddi (iddynt). Bydd llawer yn 
dibynnu ar y cynnydd a wneir yn 2009-10 ac effeithiolrwydd y Bartneriaeth Ddysgu.

Mae hwn yn newid mawr o ran llywodraethu a bydd y cysyniad o ddirprwyo pwerau 
ar gyfer mater mor bwysig â 14-19 yn un heriol i’r cyrff llywodraethu. Fodd bynnag, 
mae rhychwant y gweithgareddau a ragwelir, maint posib y cyllidebau dan sylw, 
nifer y staff a gyflogir a’r rôl strategol a ddaw i ran yr AALl yn awgrymu na fyddai 
dim llai na threfniant o lywodraethu ffurfiol yn effeithiol yn y pen draw.  



7. ARGYMHELLION AC OPSIYNAU

Mae yna nifer o argymhellion y gellir eu cymhwyso’n gyffredinol i’r sector uwchradd dros y 
ddwy flynedd nesaf fydd nid yn unig yn caniatáu gweithredu’r newidiadau yn y cwricwlwm 
mewn ffordd gost-effeithiol, ond hefyd yn cynorthwyo i ddatrys anawsterau ariannol 
presennol y sector uwchradd yng Ngheredigion. Fodd bynnag, cyflwynir cynigion tymor 
hirach hefyd, gan gynnwys ailstrwythuro ac ymgynghori eang fydd yn darparu atebion 
mwy parhaol i’r problemau hyn.

Gyda’i gilydd, cynlluniwyd y cynigion tymor byr a thymor hirach :

 i gynnal a gwella safonau uchel presennol perfformiad disgyblion yn y sector 
uwchradd

 i gyflawni’r newid i’r cwricwlwm mewn ffordd gost-effeithiol

 i fod yn gynaliadwy yn y tymor hirach

 i ddileu’r diffygion gweithredu presennol.

Wrth osod y cynigion hyn, dylid pwysleisio mai’r opsiwn mwyaf radical i Geredigion yw 
peidio â gwneud dim o gwbl yn y sector uwchradd. Bydd hynny’n golygu bod mwy nag 
un o’r sefydliadau presennol yn mynd yn anhyfyw erbyn 2012 ac ni fydd y sir yn gallu 
cyflawni hyd yn oed ei hymrwymiad cyfreithiol lleiaf dan Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 
2008.

7.1 Argymhellion Tymor Byr 2009-11

Gellir gweithredu’r argymhellion hyn ar unwaith:

 Defnyddio refeniw 14-19 a chyllidebau dwyieithrwydd i gwrdd â gofynion lleiaf 
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 yn 2009 a 2010. Er bod y cam cyntaf yn 
anstatudol ar hyn o bryd, argymhellir yn gryf bod sefydliadau’n symud cam wrth 
gam tuag at y gofynion statudol lleiaf yn 2010. Gellir defnyddio’r cyllidebau 14-19 
hyn fel cynhalwyr tymor byr ond ar ôl 2010 bydd yn rhaid cynnal y cyrsiau gyda 
chyllid sylfaenol.

 Ffurfio Partneriaeth Ddysgu ar gyfer Ceredigion ar hyd y llinellau a argymhellir yn 
adran 6 i ddiffinio a strwythuro datblygiadau 14-19.

 Cytuno ar hawl dysgwr penodol ar gyfer 14-19 er mwyn hwyluso’r broses o  
weithredu’r ddeddfwriaeth ddiweddar yn ymarferol.

 Cynnal adolygiad brys o fformiwlâu ariannu uwchradd er mwyn sicrhau bod 
adnoddau’n cael eu rhannu mewn ffordd realistig a theg, gan ddiddymu’r 
ffactorau hynny sy’n gwyrdroi’r dyraniad hwn (gweler adran 4 am fanylion).

 Sicrhau bod gan yr holl ysgolion gynlluniau adferiad ariannol cytunedig erbyn 
Ebrill 2009 i wrthdroi’r duedd tuag at ddiffyg ariannol. Mae’n annhebygol y bydd y 
diffygion ariannol mwyaf difrifol yn cael eu dileu heb weithredu’r cynlluniau 



ailstrwythuro tymor hirach, ond rhaid dechrau arni nawr. Mae’r agwedd bresennol 
tuag at gynlluniau adferiad ariannol yn anghyson rhwng y gwahanol ysgolion 
uwchradd.

 Mae angen adolygu’r arfer presennol o ran addysg ddwyieithog yn yr ysgolion 
uwchradd ochr yn ochr â strategaeth iaith Ceredigion. Mae’r strategaeth yn nodi 
y bydd pob disgybl yn hyderus ddwyieithog o fewn holl ysgolion cynradd ac 
uwchradd y sir. Mae’r strategaeth yn disgrifio continwwm y gellir gosod yr holl 
ysgolion uwchradd ynddo yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Mae’r cyfle i ailstrwythuro addysg uwchradd yn darparu’r modd, nid yn unig i 
gynnal y strategaeth iaith hon, ond hefyd i wella’r modd y caiff ei gweithredu.  
Wrth roi’r strategaeth ar waith, bydd y gwahaniaethau ieithyddol rhwng yr 
ysgolion dwyieithog traddodiadol â’r ysgolion cyfrwng Cymraeg dynodedig yn 
lleihau, a byddant yn gweithredu mewn ffordd fwy tebyg.

Gwella addysg ddwyieithog yn y sector uwchradd yw un o brif amcanion y 
strategaeth ailstrwythuro. Gellid cynorthwyo’r sefydliadau dwyieithog 
traddodiadol i ddatblygu’r ddarpariaeth ddwyieithog tuag at y nod o ddarparu 80% 
o’r cwricwlwm dros gyfnod o amser. Trwy wneud hynny, dylai’r strwythurau 
cwricwlaidd fod yn fwy unffurf gan arwain at symleiddio’r fformiwla ariannu. Lle 
nad yw 80% o addysg cyfrwng Cymraeg yn realistig a chyraeddadwy, gosodir 
hawl lleiaf o 20-30% trwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddai symudiad o’r fath nid yn unig yn cryfhau’r modd o weithredu’r strategaeth 
iaith ond byddai hefyd yn creu’r darbodion maint sy’n angenrheidiol ar gyfer 
sicrhau bod y sector uwchradd yn ariannol hyfyw. Mae’r cynnig yn cynnwys y 
potensial i resymoli’r dull o ariannu’r ddarpariaeth ddwyieithog o fewn y fformiwlâu 
ariannu. I roi un enghraifft yn unig, byddai creu 80% o gwricwlwm cyfrwng 
Cymraeg o fewn un ysgol uwchradd yn arbed swm sy’n cyfateb i gyflog 5 o 
athrawon dros gyfnod o 5 mlynedd.

Cyhoeddwyd y ddogfen “Diffinio Ysgolion yn ôl y Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg” 
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn Hydref 2007. Byddai’r cynigion hyn yn 
gosod y rhan fwyaf o ysgolion Ceredigion yng nghategori 2, o ddefnyddio’r meini 
prawf a osodir yn y ddogfen honno.

 Yn y tymor byr bydd y Bartneriaeth Ddysgu’n gweithredu cynlluniau ar y cyd 
rhwng ysgolion, Coleg Ceredigion a darparwyr eraill i ehangu’r dewis 14-19, osgoi 
dyblygu cyrsiau a lleihau costau. Rhagwelir y gellir darparu rhwng dau a chwech 
o gyrsiau yn CA4 a CA5 yn y modd hwn rhwng 2009 a 2011 ymhob sefydliad.  
Argymhellir hefyd bod Bagloriaeth Cymru’n cael ei chyflwyno ymhob sefydliad i 
ddarparu’r holl ddysgwyr ar lefelau Uwch, Canolradd a Sylfaen gyda fframwaith 
clir ar gyfer y craidd dysgu a dull cost-effeithiol o gynyddu dewis. Er mor hanfodol 
yw’r holl fesurau hyn, ni fyddant yn ddigon i warantu cynaladwyedd ymhobman ac 
am y rheswm hwnnw mae angen ystyried mwy o atebion tymor hir.

 Dylai’r AALl benodi swyddog i adolygu a mynd ati i ddadansoddi model 
cydweithio posib, efallai fel rhan o gais Trawsnewid. 



7.2 Argymhellion Tymor Hirach

Er y bydd y mesurau tymor byr a ddisgrifiwyd yn gwella’r ddarpariaeth bresennol, ni 
fyddant, ar ben eu hunain, yn datrys y materion sylfaenol sy’n effeithio ar 
ddatblygiad addysg uwchradd yng Ngheredigion.

7.21 Gellir crynhoi’r materion sylfaenol hyn fel a ganlyn:

 Y costau uchel iawn a’r diffygion ariannol sylweddol ar hyn o bryd o fewn 
sefydliadau sy’n debygol o weld gostyngiad pellach yn nifer eu disgyblion.

 Yr angen i ddod o hyd i atebion cost-effeithiol er mwyn cynnal addysg uwchradd 
safonol trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ardaloedd sy’n dioddef o ddirywiad 
demograffig. 

 Yr angen i sicrhau arbedion refeniw arwyddocaol er mwyn ariannu’r gwaith 
datblygu cyfalaf sydd ei angen yn ddirfawr ar dri safle uwchradd. Heb yr arbedion 
refeniw hyn does dim gobaith realistig o gael at y symiau sydd eu hangen i 
sicrhau bod y safleoedd hyn yn cwrdd â’r safonau gofynnol ar gyfer dysgwyr yn yr 
21ain Ganrif.

 Yr angen i gydweithredu gydag awdurdodau unedol eraill er mwyn canfod atebion 
strategol na ellir eu canfod o fewn ffiniau Ceredigion.

 Yr angen i ganfod atebion na fydd yn ymestyn amser teithio’r disgyblion yn 
afresymol. Mae angen rhoi sylw i nifer o ystyriaethau amgylcheddol, ystyriaethau 
addysgol (ymgysylltu â disgyblion, presenoldeb ac oed y disgybl) yn ogystal â 
materion ariannol wrth gwrs, cyn cynnig amserau teithio gormodol. Yn 
gyffredinol, cyfyngwyd yr opsiynau cludiant yn yr argymhellion yn fwriadol am y 
rhesymau hyn.

 Yr angen i wella’n sylweddol y cydweithio rhwng ysgolion, Coleg Ceredigion a 
darparwyr eraill er mwyn ymestyn dewis y dysgwr, osgoi dyblygu cyrsiau’n 
ormodol a gwarantu dilyniant ieithyddol o fewn y llwybrau amrywiol.

 Yr angen i ysgolion uwchradd weithio mewn partneriaeth gyda Choleg Ceredigion 
i ddatblygu dulliau strategol cynaliadwy o ddarparu cyrsiau galwedigaethol.

7.22 Er bod tair o’r ysgolion uwchradd presennol o faint priodol ar hyn o bryd ac yn ôl y 
rhagamcanion, er mwyn bod yn ddiogel yn nhermau hyfywedd a chynaladwyedd
bydd y lleill yn wynebu anawsterau gyda golwg ar gynnal amrywiaeth digonol o 
gyrsiau heb gynyddu eu diffygion ariannol. Mae ansawdd yr addysg a ddarperir yn 
y rhain, fodd bynnag, yn dda iawn, mae eu dosbarthiadau chwech o safon uchel ac 
mewn rhai achosion mae’r ysgolion yn cynnig yr unig ddarpariaeth addysg 
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Pwrpas yr argymhellion tymor hirach yw 
diogelu’r ddarpariaeth dda hon mewn dull sy’n gost-effeithiol yn y tymor hir.

Mae’r argymhellion tymor hirach yn cynnwys:

 cynnal y cynigion tymor byr, yn arbennig y darbodion maint a ddaw yn sgil 
adolygu’r ddarpariaeth ddwyieithog



 creu dwy ysgol cyfrwng Cymraeg ddilyniannol 3-19 sy’n cyfuno darpariaeth 
gynradd ac uwchradd ar gyfer ardal ddiffiniedig ar un safle, lle bo’n briodol 
gwneud hynny.

 cydweithio rhwng sefydliadau sydd wedi’i dargedu ar gyfer 14-19 fydd yn sicrhau 
amrywiaeth eang o gyrsiau, dilyniant ieithyddol, darpariaeth fwy cost-effeithiol ac 
yn osgoi dyblygu.

Dylid pwysleisio’n bendant nad oes yna un ateb fydd yn siwtio sir mor amrywiol â 
Cheredigion. Nid yw cadw pethau fel y maent yn opsiwn synhwyrol: bydd mwy nag 
un o'r sefydliadau'n mynd yn anhyfyw ac ni fyddai’r sir hyd yn oed yn gallu cyflawni 
ei hymrwymiad cyfreithiol lleiaf dan Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009.  
Cynlluniwyd y cyfuniad o argymhellion tymor byr a thymor hir i gryfhau’r 
ddarpariaeth safonol bresennol a darparu addysg ar gyfer disgyblion oedran 
uwchradd yn ardaloedd y chwe phrif dref yng Ngheredigion.

7.23 Y Cysyniad o Addysg 3-19
Mae’r cysyniad wedi’i grybwyll eisoes yn y ddogfen “Datblygu Addysg yng 
Ngheredigion: Cynllunio Darpariaeth Addysg hyd at 2020” ac fe’i cynhwyswyd yn 
nogfen ymgynghori 2008. Mae’r cysyniad yn un atyniadol yn yr ystyr y byddai’n 
diogelu’r ddarpariaeth addysg, yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig, lle byddai fel 
arall yn anodd cynnal y costau uned uchel (ymhlith yr uchaf yng Nghymru ar hyn o 
bryd) sy’n gysylltiedig ag ysgolion cynradd bach ac ysgolion uwchradd bach gyda 
dosbarthiadau chwech sydd llawer yn llai na’r maint gofynnol a argymhellir gan y 
Comisiwn Archwilio.

Bydd cyfuno’r ddarpariaeth gynradd ac uwchradd ar un safle’n creu darbodion maint 
sylweddol o ran trefnu athrawon a staff cymorth. Po fwyaf o ysgolion cynradd sy’n 
cymryd rhan, po fwyaf yw’r darbodion maint. Yn nes ymlaen yn y ddogfen, 
defnyddir dwy enghraifft i ddangos y potensial o ran ail-fuddsoddi. Yn ogystal â’r 
darbodion maint hyn, byddai ‘na arbedion ychwanegol yn y sector uwchradd yn sgil 
ail-ddynodi’r categorïau ieithyddol, a chydweithio yn y cyfnod 14-19. Heb yr holl 
arbedion posib hyn ni fyddai modd diogelu addysg uwchradd ar ei ffurf bresennol o 
fewn o leiaf dwy ardal yng Ngheredigion. 

Byddai creu ysgolion 3-19 cyfrwng Cymraeg newydd hefyd yn darparu’r cyfle i 
weithredu un strwythur rheoli ysgol ac un corff llywodraethu fyddai’n sicrhau mwy o 
gydlyniad ac yn fwy cost-effeithiol. 

Byddai dilyniant ieithyddol, fel y’i rhagwelir yn strategaeth iaith y sir, hefyd yn cael ei 
gryfhau yn sgil dynodi dwy ysgol 3-19 cyfrwng Cymraeg newydd.

Byddai’r arbedion refeniw fyddai ar gael i’w hail-fuddsoddi’n galluogi’r sir i gyrchu 
ffynonellau ariannu arwyddocaol ar gyfer y datblygu cyfalaf sydd ei angen yn 
ddirfawr, nid yn unig i wella’r ddarpariaeth uwchradd ond hefyd i wella adeiladau, 
ystafelloedd ac adnoddau ar gyfer cyfnodau addysg cynharach. Esboniwyd 
diffygion yr olaf yn “Datblygu Addysg yng Ngheredigion: Cynllunio Darpariaeth 
Addysg hyd 2020” (adran 4.9). Dangosir y cyfrifiadau a ddefnyddiwyd i greu’r arian 
datblygu cyfalaf angenrheidiol yn adran 8 o’r ddogfen hon.

Fel y gwelwyd mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, mae creu sefydliad addysg 
3-19 yn darparu ffocws hyfyw, cynaliadwy ar gyfer y gymuned, gan gynnwys y 



potensial i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys canolfannau teulu 
integredig sy’n darparu gwasanaethau cymorth ar gyfer rhieni a theuluoedd. 

Byddai sefydliad 3-19 cadarn mewn sefyllfa dda i fabwysiadu partneriaethau 
cymunedol a phroffesiynol ar draws meysydd megis iechyd a lles, cynhwysiant, 
dysgu gydol oes, dysgu ac addysgu, cyflogaeth a’r economi leol, gwasanaethau 
pobl ifanc a theuluoedd, diogelwch cymunedol. 

Byddai hefyd yn gallu mabwysiadu dull o weithio ar y cyd gyda darparwyr eraill 14-
19 megis ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog eraill a Choleg 
Ceredigion, i gwrdd ag anghenion dysgwyr a macsimeiddio cost-effeithiolrwydd.

7.3 Argymhellion ar gyfer Newid

Er hwylustod, mae’r argymhellion wedi’u grwpio’n ddaearyddol.

7.31 Ardal Aberystwyth

Materion Allweddol

 Prin iawn yw’r cydweithio rhwng y tri phrif sefydliad, sef Ysgol Penweddig, Ysgol 
Penglais a Choleg Cheredigion er eu bod wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd. Mae 
yna gydweithio yn y maes galwedigaethol gyda Skillstart, Watsons Training a’r 
Mudiad Ysgolion Meithrin. Prin hefyd yw’r cydweithio o ran fideo-gynadledda a  
chyrsiau gofal plant o fewn ysgolion yn rhannau eraill o Geredigion a thu hwnt.

 Y dull presennol o weithredu fformiwlâu ariannu Rheolaeth Leol Ysgolion (LMS)

 Y diffyg ariannol presennol a rhagamcanol yn Ysgol Penweddig ac effaith 
rhagamcaniadau niferoedd disgyblion dros y pedair blynedd nesaf.

 Argaeledd rhai cyrsiau galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg.

 Er nad oes yna unrhyw ofynion cyfalaf sylweddol yn ardal Aberystwyth, bydd 
angen rhywfaint o fuddsoddiad yn Ysgol Penglais ac Ysgol Penweddig i 
ddarparu gofod dysgu ychwanegol a bydd angen ychydig o fuddsoddi cyfalaf i 
hwyluso addysg alwedigaethol yn yr holl sefydliadau.

Argymhellion

 Cydweithio rhwng Coleg Ceredigion, Skillstart, Watsons Training a’r ddwy ysgol, 
Ysgol Penglais ac Ysgol Penweddig, i ddarparu cyrsiau galwedigaethol 14-19 
gan sicrhau dilyniant ieithyddol ac anelu at leihau’r costau uned yn CA4 a CA5.  
Argymhellir bod rhwng pedwar a chwe chwrs galwedigaethol yn cael eu trefnu yn 
y modd hwn erbyn 2012 er mwyn osgoi dyblygu a lleihau costau. Mae cydweithio 
gyda Choleg Ceredigion yn brif flaenoriaeth.

 Cydweithio rhwng Penweddig â sefydliadau cyfrwng Cymraeg eraill yn y sir i 
ddarparu pynciau galwedigaethol a phynciau AS/A2 er mwyn sicrhau darbodion 
maint. Pan ddarperir cwrs trwy gyfrwng y Saesneg, gellid ystyried cydweithio 
gyda Phenglais a Choleg Ceredigion. 



 Mae yna resymau da dros beidio â chynnig newidiadau sylweddol ar gyfer ardal 
Aberystwyth. Gwasanaethir yr ardal gan Goleg Ceredigion, Ysgol Penglais ac 
Ysgol Penweddig. Yr olaf yw’r unig ysgol cyfrwng Cymraeg yng ngogledd 
Ceredigion. Yn unol â Strategaeth Iaith Ceredigion bydd hi’n parhau i gyflawni’r 
rôl honno. Yn wir, wrth i’r strategaeth iaith gael ei gweithredu mae’r galw am 
addysg cyfrwng Cymraeg yn debygol o gynyddu, a byddai hynny, yn ei dro’n 
cynyddu nifer y disgyblion yn Ysgol Penweddig. Dylai cydweithio gyda 
sefydliadau eraill, fel yr argymhellir yn yr adroddiad hwn, hefyd sicrhau bod ardal 
Aberystwyth yn cwrdd â gofynion deddfwriaethol. Yn ogystal, cynorthwyir y 
sefyllfa ariannol yn y ddwy ysgol yn sgil diwygio’r fformiwlâu ariannu presennol ar 
gyfer ysgolion uwchradd Ceredigion. O ystyried safon safleoedd Ysgol 
Penweddig ac Ysgol Penglais ni fydd angen unrhyw fuddsoddi cyfalaf mawr yn y 
dyfodol agos. O ganlyniad, does dim dadl gref dros newid strwythur presennol 
addysg uwchradd ardal Aberystwyth a bwrw bod y cynigion a argymhellir ar gyfer 
cydweithio’n cael eu gweithredu.

7.32 Ardal Canolbarth Ceredigion

Materion Allweddol

 Y costau uned uchel iawn yn Ysgol Tregaron (roedd y gyfran gyllidol fesul 
disgybl yn 2007-8 yn £5,163 yn erbyn cyfartaledd o £4,267 yn y sector 
uwchradd). Mae gan yr ysgol chweched dosbarth bach iawn fydd yn anodd ei 
gynnal heb gymhorthdal o rywle arall.

 Mae gan Ysgol Tregaron ddiffygion ariannol eisoes ac mae Ysgol Llambed ac 
Ysgol Aberaeron yn gweithredu ar ymylon hyfywedd ariannol yn 2008-9, ymhell 
islaw argymhellion y Comisiwn Archwilio ar gyfer gwargedion darbodus.

 Bydd angen buddsoddi cyfalaf sylweddol yn Ysgol Tregaron waeth pa 
drefniadaeth bynnag a ddewisir i ddatrys y sefyllfa - mae angen o leiaf £922,000 
i sicrhau bod yr adeilad yn cwrdd â chanllawiau lleiaf LlCC.

 Er gwaetha’r costau uned uchel iawn, mae Ysgol Tregaron wedi datblygu 
cyrsiau addysg galwedigaethol trawiadol ar ei safle a thrwy gydweithio gydag 
eraill. Mae’r rhain eisoes yn cwrdd â’r gofynion deddfwriaethol lleiaf ar gyfer 
cyrsiau galwedigaethol yn 2009. Yr anhawster, fodd bynnag, yw cynnal yr 
opsiynau hyn ar gyfer dysgwyr dros y tymor hir.

 Mae yna gydweithio’n digwydd eisoes rhwng y tri sefydliad. O ystyried y 
nodweddion trefniadaethol ac ieithyddol tebyg rhwng y tair ysgol, mae digon o 
sgôp i gydweithio, yn enwedig gyda chyrsiau galwedigaethol a chyrsiau Lefel A 
lleiafrifol, a gyda Choleg Ceredigion.

 Mae costau uned uchel y ddarpariaeth Lefel A yn gyffredinol yn broblem fawr 
sy’n effeithio ar hyfywedd a chynaladwyedd y ddarpariaeth bresennol.

 Mae safleoedd Aberaeron a Llambed wedi elwa o fuddsoddiad sylweddol yn eu 
hisadeiledd. Mae maint rhagamcanol chweched dosbarth Aberaeron a 
rhagamcaniadau niferoedd disgyblion yn gyffredinol yn dangos bod yr ysgol yn 
hyfyw cyn belled â bod y costau uned presennol yn cael eu lleihau. Gellir dod i’r 
un casgliad ar gyfer Ysgol Llambed.



Argymhellion

 Y prif argymhelliad yw creu ysgol ddilyniannol 3-19 cyfrwng Cymraeg yn ardal 
Tregaron - opsiwn a drafodwyd eisoes yn “Datblygu Addysg yng Ngheredigion:  
Cynllunio Darpariaeth Addysg hyd 2020”. Fodd bynnag, mae angen ymestyn y 
cynnig hwn yn sylweddol i uno Ysgol Tregaron gyda’r ysgolion cynradd yn 
Nhregaron ei hun, sef Llanddewi, Llangeitho, Bronnant, Lledrod, 
Pontrhydfendigaid a Phenuwch, fyddai’n creu ysgol hyfyw a chynaliadwy, gan 
ostwng rhai o’r costau uned uchaf yn y sir. 

Arbedion refeniw a ragwelir i’w hail-
fuddsoddi yn ardal Tregaron

£230,000

Refeniw a ragwelir o werthu’r safleoedd £500,000

Byddai hyn yn creu digon o sgôp, trwy fenthyca darbodus, i adeiladu ysgol ardal 
newydd yn Nhregaron ar gyfer 3-19 ac yn delio gyda’r dagfa o waith atgyweirio 
sylweddol sydd ei angen i foderneiddio’r ysgol uwchradd yn Nhregaron ei hun.  
Amcangyfrif y byddai cyfanswm cost y datblygiad hwn yn £15,000,000.

 Yn ogystal, bydd angen cydweithio sylweddol rhwng Coleg Ceredigion, 
Llambed, Tregaron ac Aberaeron i sicrhau darbodion maint, yn arbennig gyda 
golwg ar y ddarpariaeth o addysg alwedigaethol a chyrsiau 16-19 LU. Yn y lle 
cyntaf, argymhellir y bydd angen cydweithio, gan gynnwys amserlenni aliniedig, i 
ddarparu rhwng pedwar a chwech o gyrsiau galwedigaethol yn CA4 a nifer 
cyfatebol o gyrsiau Lefel A yn yr holl sefydliadau hyn. Hyd yn oed o 2009 neu 
2010, gan ganiatáu am gostau cludiant, amcangyfrifir y gellir sicrhau arbedion o 
rhwng £100,000 a £140,000 dros bedair blynedd. Byddai’r arbedion hyn, 
ynghyd â’r argymhellion cynharach ynghylch addysg ddwyieithog yn arwain at 
ddarpariaeth gwricwlaidd fwy effeithlon a dewis ehangach ar gyfer dysgwyr.

7.33 De Ceredigion

Materion Allweddol

 Mae’r gostyngiad rhagamcanol yn niferoedd y disgyblion yn Ysgol Aberteifi 
erbyn 2012 yn her ddifrifol yn nhermau ei hyfywedd. Cymhlethir y broblem 
bosibl hon gan ei diffygion ariannol presennol a chostau uned uchel yn CA4.

 Mae’r rhagamcaniadau’n dangos y bydd maint Ysgol Dyffryn Teifi’n lleihau 
rywfaint erbyn 2012. Mae ei diffygion ariannol presennol yn ffactor risg 
arwyddocaol o ran ei gallu i warantu’r ddarpariaeth ddeddfwriaethol leiaf yng 
Nghyfnodau 4 a 5.

 Bydd y diffygion cronnus yn y ddwy ysgol yn agos at £450,000 eleni. Ar adeg o 
gyfyngu ar gyllidebau, mae’r diffyg tystiolaeth o unrhyw fath y bydd nifer y 
disgyblion yn cynyddu’n awgrymu y bydd angen gwneud newidiadau sylweddol i 
sicrhau hyfywedd a chynaladwyedd.



 Mae’r ddarpariaeth gwricwlaidd ar gyfer 14-19 yn dda ar hyn o bryd yn y ddwy 
ysgol uwchradd bresennol. Fodd bynnag mae’r cwestiwn allweddol yn 
ymwneud â chynaladwyedd nifer mor fawr o opsiynau ar y ddau safle.

 Mae Coleg Ceredigion yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol ar 
gampws Aberteifi ond nid yw’n cynnig pynciau AS neu A2 ar hyn o bryd. Mae 
gwaith ar y cyd wedi dechrau eisoes rhwng y tri sefydliad ac awdurdodau 
cyfagos. Soniwyd eisoes am brosiect CAMU: mae’r fenter gydweithredol hon 
wedi tynnu sylw at broblemau gyda chytundebau athrawon, costau cludiant a 
chynaladwyedd ac mae angen i’r Bartneriaeth Ddysgu fynd i’r afael â phob un 
o’r rhain. 

 Mae gan safle Dyffryn Teifi ddiffygion difrifol yn nhermau datblygu’r safle ac 
ansawdd yr adeiladau. Mae’r safle’n orlawn ac yn frith o broblemau iechyd a 
diogelwch. Nid yw’n addas i’w ddatblygu’n ysgol uwchradd fodern, gydag 
adnoddau digonol.

 Mae gofyn buddsoddi’n sylweddol yn safle Ysgol Aberteifi os ydyw am barhau i 
fod yn safle ar gyfer addysg uwchradd.

 Yn strategol, rhaid i unrhyw ateb i’r problemau yn Ysgol Dyffryn Teifi ac Ysgol 
Aberteifi roi ystyriaeth i agosrwydd yr ysgol uwchradd yng Nghastell Newydd 
Emlyn. Mae’r rhagamcaniadau’n dangos y bydd poblogaeth yr ysgol honno 
hefyd yn gostwng o’r 720 presennol i 575 erbyn 2012. 

 Argaeledd cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, yn arbennig yn y maes 
galwedigaethol.

Argymhellion

Opsiwn A LLANDYSUL

 Creu ysgol ddilyniannol 3-19 cyfrwng Cymraeg at y pwrpas yn ardal Llandysul, 
ar ôl cau safle Dyffryn Teifi, gan uno Ysgol Dyffryn Teifi â nifer o ysgolion 
cynradd i greu un ysgol hyfyw a chynaliadwy. Mae trafodaethau lleol yn mynd 
rhagddynt. Gwelir isod yr arbedion lleiaf a ragwelir 

Lleiafswm arbedion refeniw a ragwelir 
i’w hailfuddsoddi yn ardal Llandysul

£200,000

Lleiafswm refeniw a ragwelir o 
ganlyniad i werthu safleoedd

£1,500,000

 Er y bydd diwygio’r fformiwlâu ariannu a’r arbedion refeniw a gynhyrchir trwy 
ffurfio ysgol 3-19 yn ardal Llandysul yn mynd rywfaint o’r ffordd tuag at leddfu 
problemau ariannol Dyffryn Teifi, ni fydd yn ddigon i leihau’r costau uned uchel, 
yn arbennig ar gyfer 16-19.

 Argymhellir bod y Bartneriaeth Ddysgu’n edrych ar gydweithio pellach o fewn yr 
ardal i leihau costau uned a chreu darbodion maint o fewn y ddarpariaeth 
alwedigaethol a’r ddarpariaeth AS/A2, gan sicrhau dilyniant ieithyddol. Mae 
dadansoddiad rhagarweiniol o ddarpariaeth 2008 yn awgrymu y gallai 



cydweithio o’r fath fod yn bosibl. Dros ddwy flynedd gallai hyn arwain at 
arbedion a fyddai, gyda chyllid cylchol, a chan gymryd i ystyriaeth y costau 
cludiant, yn ddigon i gynnal sefydlogrwydd ariannol y sefydliad newydd.

OPSIWN B ABERTEIFI

Amcangyfrifir y bydd niferoedd y disgyblion yn parhau i ostwng yn Ysgol Aberteifi i 
550 efallai erbyn 2012. Mae’r gostyngiad mewn niferoedd yn sialens sylweddol ac 
felly hefyd ansawdd y safle presennol sydd angen buddsoddiad sylweddol i sicrhau 
bod yr adeiladau a’r cyfleusterau’n cwrdd â’r safonau sy’n ofynnol ar gyfer ysgol 
uwchradd fodern gydag adnoddau digonol yn yr 21ain Ganrif. Ar y llaw arall, mae 
yna gyfleoedd i gydweithio gyda Choleg Ceredigion. Hefyd, mae yna bartneriaeth 
16-19 sefydlog rhwng Ysgol Aberteifi, Ysgol Dyffryn Teifi, Ysgol Emlyn, Ysgol y 
Preseli a Choleg Ceredigion.

Y prif argymhelliad yw bod yna fuddsoddi sylweddol yn Ysgol Aberteifi a Choleg 
Ceredigion i uwchraddio’r cyfleusterau presennol a chreu canolfan rhagoriaeth 14-
19. Bwriedir defnyddio £1.5 miliwn o’r rhaglen gyfalaf ochr yn ochr â chais 
trawsnewid o £10 miliwn o leiaf i weithredu’r argymhelliad hwn. Rhagwelir y bydd 
creu’r ganolfan ddysgu 14-19 hon yn annog cydweithio eang gyda’r ysgol 3-19 
newydd a fwriedir ar gyfer ardal Llandysul yn ogystal â chydweithio trawsffiniol gyda 
dwy ardal awdurdod lleol gyfagos. Mae hefyd yn darparu’r cyfle i adolygu’r polisi 
iaith Gymraeg yn Ysgol Aberteifi. Mae digonedd o le ar safle Ysgol Aberteifi i 
weithredu’r newidiadau hyn. Mae’n gwneud synnwyr daearyddol, strategol a 
threfniadaethol i ddatblygu’r cyfleusterau presennol yn Aberteifi: Mae hyfywedd y 
trefniadau hyn yn dibynnu’n llwyr ar grynhoi cyrsiau 14-19 cost-effeithiol ar gyfer yr 
ardal yn y tymor hir o fewn dwy ‘ganolfan’ yn Aberteifi a Llandysul, gan warantu 
dilyniant ieithyddol ac annog cydweithio trawsffiniol.



8. RHAGLENNI CYFALAF AR GYFER Y DEWISIADAU 

Defnyddiwyd yr opsiynau canlynol fel enghreifftiau i ddangos sut y gellir ariannu'r 
rhaglenni cyfalaf y gobeithir eu cael:

8.1 Gofynion Dangosol Rhaglen Gyfalaf Gyffredinol ar gyfer Ailddatblygu 
Ysgolion 
Dangosir isod gostau a ffynonellau cyllid posibl ar gyfer y tri phrosiect. Enghreifftiol 
yw'r symiau, ond maent yn realistig. Seilir y symiau ar gyfer benthyca darbodus ar 
amcangyfrif o arbedion refeniw fel y dangosir yn y paragraff nesaf.

Tregaron
£M

Llandysul
£M

Aberteifi
£M

Cost Cyfalaf 15.0 25.0 10.0

Derbyniadau Cyfalaf 0.5 1.5 0

Benthyca Darbodus 2.3 2.0 0

Rhaglen Gyfalaf 1.2 0.5 1.5

GGAY / Trawsnewid 11.0 21.0 3.5

Grant Datblygu? 0.0 0.0 5.0

Cyfanswm Ffynonellau Cyllid 15.0 25.0 10.0

Arbedion Refeniw Crynswth 0.315 0.267 0

Cludiant 0.085 0.063 0

Arbedion Refeniw Net 0.230 0.204 0

Rhaglen Gyfalaf y flwyddyn 0.750 0.750 0.750

NODIADAU
 Mae lefel grantiau LlCC yn y dyfodol yn ansicr a rhagwelir y bydd trefniadau 

targedu ar waith o 2009-10.

 Amcangyfrifon gorau yw'r costau ar sail niferoedd tebygol disgyblion a phrisiau 
cyfredol; ystyrir effaith chwyddiant i raddau, a bydd angen monitro hynny'n 
barhaus.

 Mae cyllideb refeniw'r Cyngor yn elwa ar ffioedd proffesiynol a godir ar y 
cynlluniau cyfalaf o £1.1m.



 Gallai Derbyniadau Cyfalaf o waredu ysgolion fod yn uwch o ystyried unrhyw 
gyfleoedd cynllunio, ond nid eiddo'r Cyngor yw rhai o'r adeiladau. Byddai 
Derbyniadau Cyfalaf yn lleihau gryn dipyn petai safleoedd yn cael eu gosod ar 
brydles yn hytrach na'u gwerthu, a byddai hynny'n golygu dynodi arian 
ychwanegol o ffynonellau eraill. Bydd gwerthu neu brydlesu safleoedd yn 
golygu arbedion cynnal a chadw.

 Efallai y cedwir derbyniadau cyfalaf a gynhyrchir yn ystod y cyfnod yn y gronfa 
gorfforaethol, a byddai hynny'n golygu y byddai angen arian ychwanegol o un 
o'r penawdau eraill.

 Ariennir benthyca darbodus digefnogaeth ‘unsupported prudential borrowing’ o 
arbedion refeniw sy'n deillio o'r rhaglen ail-fuddsoddi mewn ysgolion.

 Mae'r arolwg a wnaed o gyflwr adeiladau yn dangos bod gwaith atgyweirio 
wedi cronni ond nid yw'r effaith ar y swm hwn oherwydd chwyddiant na 
chanlyniad y ddogfen ymgynghori hon yn hysbys.

8.2 Goblygiadau Cyffredinol Dangosol Ailddatblygu Ysgolion o ran Refeniw 
Mae hyn yn dangos sut y cyfrifwyd yr arbedion refeniw y seiliwyd y ffigurau 
benthyca darbodus yn y tabl uchod arnynt. Cyflwynir dwy sefyllfa, y gyntaf yn 
seiliedig ar wir niferoedd disgyblion yn 2008 a'r ail ar ragweld niferoedd disgyblion 
yn 2012.

Yn y tablau sy’n dilyn/ar y dudalen nesaf mae costau cludiant yn seiliedig ar 
ardaloedd eang a defnyddiwyd y tybiaethau canlynol yn sail i'r cyfrifo:

a) gwneud darpariaeth statudol yn unig (mae'r polisi ar hyn o bryd yn cynnwys peth 
darpariaeth yn ôl disgresiwn);

b) ni chaniatawyd ar gyfer hebryngwyr;
c) seilir y cyfraddau y cerbyd ar ffigurau cyfartalog y sir sy'n amrywio'n fawr, ac a 

fydd yn destun tendro, ac sydd yn eu hanfod yn wahanol i'r llwybrau cludiant 
presennol.

Efallai y bydd angen peth o'r arbedion i ariannu'r model ffederasiwn arfaethedig 
gyda'r gweddill yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r costau benthyca darbodus 
‘prudential borrowing’ sy'n codi.



Blwyddyn 2008 Blwyddyn 2012 Tybiaethau

Nifer Arbedion Nifer Arbedion
Ysgolion yn cau 7 329,000 Ysgolion yn cau 7 329,000
Ysgolion yn agor 1 (67,000) Ysgolion yn agor 1 (67,000)
Ymestyn ysgolion 0 0 Ymestyn ysgolion 0 0
Arbedion Safle 6 262,000 Arbedion Safle 6 262,000

Disgybion 
presennol

Disgyblion 
Model

Arbedion Disgybion 
presennol

Disgyblion 
Model

Arbedion

Pob disgybl yn trosglwyddo i’r 
ysgol ar y campws uwchradd
30% o’r disgyblion yn yr ysgolion 
pellennig â hawl i gludiant
Defnyddio un cerbyd i bob ysgol 
a gaeir ac eithrio Lledrod a 
Bronant sy’n rhannu cerbyd

Bronant 22 18,000 Bronant 16 24,000
Llanddewi Brefi 32 8,000 Llanddewi Brefi 36 4,000
Llangeitho 61 0 Llangeitho 50 0
Lledrod 18 22,000 Lledrod 15 25,000
Pontrhydfendigaid 57 0 Pontrhydfendigaid 54 0
Penuwch 44 0 Penuwch 42 0
Tregaron 73 0 Tregaron 79 0
Ysgol Newydd 307 Ysgol Newydd 292

Arbed disgyblion 307 307 48,000 Arbed disgyblion 292 292 53,000

Arbedion crynswth 310,000 Arbedion crynswth 315,000

Cludiant o Disgyblion Cost Cludiant o Disgyblion Cost
Bronant/Lledrod 12 17,100 Bronant/Lledrod 9 17,100
Llanddewi Brefi 10 17,100 Llanddewi Brefi 11 17,100
Llangeitho 18 26,600 Llangeitho 15 17,100
Pontrhydfendigaid 17 26,600 Pontrhydfendigaid 16 17,100
Penuwch 13 17,100 Penuwch 13 17,100

70 104,500 64 85,500

Arbedion Net 205,500 229,500



Blwyddyn 2008 Blwyddyn 2012 Tybiaethau

Nifer Arbedion Nifer Arbedion
Ysgolion yn cau 6 282,000 Ysgolion yn cau 6 282,000
Ysgolion yn agor 1 (67,000) Ysgolion yn agor 1 (67,000)
Ymestyn ysgolion 0 0 Ymestyn ysgolion 0 0
Arbedion Safle 5 215,000 Arbedion Safle 5 215,000

Disgybion 
presennol

Disgyblion 
Model

Arbedion Disgybion 
presennol

Disgyblion 
Model

Arbedion

Pob disgybl yn trosglwyddo i ysgol 
newydd sy’n cynnwys campws 
uwchradd 
30% o’r disgyblion yn yr ysgolion 
pellennig â hawl i gludiant
Defnyddio un cerbyd i Capel Cynon, 
un i Aberbanc, Rhydlewis a Choed-y-
Bryn ac un i Pontsiân a Chapel Dewi 

Aberbanc 38 2,000 Aberbanc 36 4,000
Capel Cynon 30 10,000 Capel Cynon 28 12,000
Coed-y-Bryn 39 1,000 Coed-y-Bryn 34 6,000
Pontsiân 52 0 Pontsiân 41 0
Capel Dewi 26 14,000 Capel Dewi 21 19,000
Rhydlewis 32 8,000 Rhydlewis 29 11,000
Ysgol Newydd 217 Ysgol Newydd 189

Arbed disgyblion 217 217 35,000 Arbed disgyblion 189 189 52,000

Arbedion crynswth 250,000 Arbedion crynswth 267,000

Cludiant o Disgyblion Cost Cludiant o Disgyblion Cost
Aberbanc, Rhydlewis a 
Choed-y-Bryn 33

0
32,300

Aberbanc, Rhydlewis a Choed-y-
Bryn 30

0
32,300

Capel Cynon 9 17,100 Capel Cynon 8 5,000
Pontsiân a Chapel 
Dewi 23 26,600

Pontsiân a Chapel Dewi 19 26,600

65 76,000 57 63,900

Arbedion Net 174,000 203,100
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ATODIAD A - Hawl Sylfaenol - Cwricwlwm Lleol Cyfnod Allweddol 4

Bydd Cwricwlwm Lleol Cyfnod Allweddol 4 yn cynnwys rhestr o gymwysterau a gynigir i 
bob dysgwr. Yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am benderfynu ai un Cwricwlwm Lleol a fydd 
sy'n gymwys i bob dysgwr cofrestredig mewn ysgolion uwchradd a gynhelir, neu a fydd 
mwy nag un (Cwricwla Lleol) i hwyluso trefniadau clystyru. Bydd cwricwlwm lleol yn 
cynnwys cyrsiau cyffredinol a galwedigaethol a holl bynciau craidd y Cwricwlwm 
Cenedlaethol. Oddi mewn i bob awdurdod lleol, pan fydd mwy nag un cwricwlwm lleol, 
mae angen i bob un gyfateb i ysgol benodol.

Bydd Cwricwlwm Lleol yn cynnwys y canlynol:

 cyrsiau a gynigir i ddysgwyr, sydd ar gael yn eu hysgol gofrestredig, h.y. y lleoliad 
dysgu arweiniol 

 cyrsiau a gynigir i ddysgwyr trwy bartneriaeth / cydweithrediad â darparwyr eraill fel 
ysgolion, colegau AB, darparwyr hyfforddiant a all fod ar gael yn y lleoliad arweiniol 
neu mewn lleoliad dysgu arall.

Nodir dau brif faen prawf mewn perthynas â'r gofynion ar gyfer cwricwlwm lleol:

1. Sicrhau isafswm sgôr oddi mewn i'r cwricwlwm lleol (nod hyn yw sicrhau maint neu 
sylwedd digonol i gwricwlwm lleol).

2. Isafswm o ddewisiadau o blith cyrsiau lefel 2 i ddysgwyr (er mwyn ehangu'r arferion 
presennol, yn arbennig mewn perthynas â darpariaeth alwedigaethol i ddysgwyr 
Cyfnod Allweddol 4). 

Pennu maint / sylwedd Cwricwlwm Lleol

Er mwyn sicrhau diwallu anghenion pob dysgwr, bydd cwricwlwm lleol yn cynnwys cyrsiau 
ar amryfal lefelau. Defnyddir system sgorio i sicrhau bod digon o sylwedd yn y cwricwlwm 
lleol i ddysgwyr. Efallai y cynhwysir cyrsiau ar wahanol lefelau. Gosodir isafswm sgôr o 
780 ar gyfer pob cwricwlwm lleol. Gosodwyd y sgôr hwn er mwyn ei gwneud yn haws i 
ddarparwyr gynnig amrywiaeth o gyrsiau o wahanol faint / sylwedd. Oddi mewn i'r sgôr 
hwn, gosodwyd isafswm sgôr gofynnol o 260 ar gyfer darpariaeth alwedigaethol (traean).

Mae'r mecanwaith sgorio'n cynnwys ystyriaeth o'r amrywiaeth ym maint cyrsiau; defnyddir 
y system cyfwerthoedd trothwy (a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn perthynas â ffigurau 
RE2 a gyflwynir gan ysgolion). Mae trothwyon yn cynrychioli gwerth cymwysterau ar lefel 
benodol yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC).

Mae Cyfraniad Lefel y FfCC yn gweithio ar y sail bod cyfraniad trothwy wedi ei neilltuo i 
bob cymhwyster a gymeradwywyd. Cynrychiolir hyn fel canran o gyfanswm y dysgu sy'n 
ofynnol i gyrraedd trothwy'r lefel. Neilltuir sgôr trothwy i unrhyw gymhwyster y 
cymeradwywyd ei ddefnyddio yng Nghymru. Gweler yr enghreifftiau isod:

Enghreifftiau o Sgôr 

Cwrs Sgôr:
TGAU llawn 20
TGAU byr 10
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TGAU Dyfarniad Dwbl 40
BTEC Tyst. Gyntaf 40
BTEC Dip. Gyntaf 80

Ceir rhagor o sgorau ar y Gronfa Ddata Genedlaethol o Gymwysterau Achrededig.

NVQau
Gellir neilltuo sgôr i'r NVQau unigol a gynigir mewn cwricwlwm lleol yn unol â'r System 
Cofnodi Trothwyon; ond bydd angen i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn parhau i gynnig 
darpariaeth eang a chytbwys yn y cwricwlwm lleol. Rhaid i unrhyw gyrsiau a gynigir fod yn 
wir addas i'r disgyblion ac nid ar sail sicrhau sgôr uwch!

Gan fod y ddeddfwriaeth hefyd yn mynnu bod angen o leiaf 30 o ddewisiadau i ddysgwyr 
ar lefel 2, mae'n debygol pan fydd NVQau neu gyrsiau mwy yn cael eu cynnig o fewn y 
cwricwlwm lleol y bydd y sgôr cyffredinol yn uwch na 780.

Dewis i Ddysgwyr 
Er bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydnabod y bydd awdurdodau er mwyn ateb 
anghenion pob dysgwr yn cynnig cyrsiau ar amrywiaeth o lefelau, o'r lefel Mynediad i lefel 
3, mae'r mesur yn gosod isafswm o ddewis i ddysgwyr ar lefel 2. Erbyn 2012, bydd yn 
ofynnol i bob dysgwr gael dewis o 30 o gyrsiau o leiaf ar lefel 2 mewn cwricwlwm 
lleol; o'r rhain bydd yn rhaid i o leiaf 5 fod yn alwedigaethol.

Dilyniant Lefel 1 / 2 oddi mewn i'r Cyfnod Allweddol
Os cynigir cwrs fel lefel 1/2 o fewn cwricwlwm lleol, gan ganiatáu mynediad i unrhyw 
ddysgwyr sy'n cyrraedd cymhwysedd lefel 1 i'r dyfarniad uwch oddi mewn i'r cyfnod 
allweddol hwnnw, gellir cynnwys hyn fel dewis dilys. Rhaid ateb y meini prawf canlynol:

 Cyhoeddir / cynigir fel cwrs Lefel 1 / 2 
 Rhaid bod llwybr dilyniant lleol dilys o'r cwrs lefel 1 i gwrs lefel 2 
 Rhaid i'r cwrs fod ar gael ar lefel 2 i ddysgwyr cyn-16 oed 
 O fewn yr un cyfnod allweddol, mae'r awdurdod lleol yn ymrwymo i gyflwyno'r 

dysgwyr hynny y credant eu bod yn addas ar gyfer y dyfarniad uwch.

Amserlen Pontio
Er bod awdurdodau lleol yn dilyn eu hamserlen bontio eu hunain, y canlynol yw’r sgorau 
diwygiedig a'r gofynion sylfaenol a roddir fel gofynion sylfaenol darpariaeth lefel 2:

Cyfanswm Nifer y Cyrsiau Sgôr Cwricwlwm Lleol Ceredigion 

24 620 2009

26 680 2010

28 720 2011

30 780 2012
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Ffigurau Pontio ar gyfer Darpariaeth Alwedigaethol

Cyfanswm 
Cyrsiau

Cyfanswm 
Sgôr 

Isafswm – Cyrsiau 
Galwedigaethol (L2) Ceredigion 

24 180 3 2009

26 220 4 2010

28 220 4 2011

30 260 5 2012

Bydd yn dal yn ofynnol i'r ddarpariaeth o gyrsiau galwedigaethol gwmpasu tri maes.

Rhaid i'r cwricwlwm lleol gynnwys amrywiaeth o gyrsiau sy'n arwain at gymwysterau 
ffurfiol.

Beth yw Cwrs? 
Gellir diffinio cwrs fel cyfnod o astudiaeth sy'n seiliedig ar fanyleb neu gyfuniad o 
fanylebau, sy'n arwain at gymhwyster cydnabyddedig neu gyfuniad o gymwysterau 
cydnabyddedig ar lefel arbennig a achredir o fewn i'r Fframwaith Cymwysterau 
Cenedlaethol (FfCC). Ni ddylai cynnwys y cwrs fod yn cael ei ailadrodd mewn unrhyw 
gwrs arall a gynigir fel rhan o'r cwricwlwm lleol.

I gwrs gyfrif fel dewis rhaid iddo fod o faint TGAU llawn o leiaf, neu gael sgôr o 20, ac felly 
fel ½ dewis y byddai cwrs byr sydd â sgôr o 10 yn cyfrif. 

Darpariaeth o Gyrsiau Byr 
Pan fo cwrs byr TGAU yn cael ei gynnig o fewn cwricwlwm lleol yn ychwanegol at gwrs 
llawn, dim ond y cwrs llawn a gyfrifir fel dewis.

Rhaid i gyrsiau a gynigir o fewn cwricwlwm lleol fod yn rhai cyffredinol yn ogystal â 
galwedigaethol eu natur.

Mae cymhwyster cyffredinol yn un sy'n gofyn am ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth yn 
bennaf trwy ddefnyddio sgiliau gwybyddol fel dadansoddi, syntheseiddio a gwerthuso. 
Asesir cyrsiau cyffredinol fel rheol trwy arholiadau ysgrifenedig a / neu lafar, er y bydd rhai 
efallai'n galw am elfen o arddangos ymarferol.

Pennaf nod cymhwyster galwedigaethol yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth neu 
alwedigaethau penodol trwy gynyddu eu gwybodaeth, eu sgìl neu eu hyfedredd mewn 
pynciau cysylltiedig. Mae ganddo felly werth o safbwynt y farchnad lafur ar gyfer mynediad 
i alwedigaeth benodol neu gyfres o alwedigaethau penodol. Yng nghyd-destun Polisi 
Llwybrau Dysgu 14-19, ystyrir bod gan nifer fechan o gyrsiau TGAU fwy o gyd-destun 
galwedigaethol a chânt eu cynnwys fel cymwysterau galwedigaethol mewn cwricwlwm 
lleol.

Rhaid i unrhyw gymwysterau a gynigir mewn cwricwlwm lleol ateb y meini prawf canlynol:
 Bod wedi eu hachredu ar y Gronfa Ddata Genedlaethol o Gymwysterau Achrededig 

(NDAQ) a
 Bod wedi eu rhestru o dan Restr Adran 96 (cymwysterau y cymeradwywyd eu 

hariannu yng Nghymru ar gyfer dysgwyr hyd at 18 oed). 
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Darpariaeth Ddwyieithog
Pan gynigir cwrs yn ddwyieithog, fel un dewis y mae'n cyfrif. Mae cynnig cwrs trwy gyfrwng
y Gymraeg a'r Saesneg yn caniatáu i'r dysgwr astudio yn yr iaith a ystyrir yn fwyaf addas 
iddo ef neu hi. Pan gynigir cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg a'r Gymraeg, gallant gael sgôr 
annibynnol.

Darpariaeth Lefel 3 
Pan gynigir cwrs lefel 3 yng Nghyfnod Allweddol 4, o safbwynt rhoi dewis i ddysgwyr fel 
ychwanegiad ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 y byddai'n cael ei ystyried ac felly ni 
ddylid ei gyfrif fel dewis; er hynny, gellir cynnwys cyrsiau lefel 3 o fewn y sgôr 
cwricwlwm lleol a'u defnyddio i ateb y gofyn o ran sgôr galwedigaethol.

Bagloriaeth Cymru (Canolradd)
Mae Bagloriaeth Cymru yn galw am dystiolaeth o ddilyn pob un o'r chwe sgìl allweddol, 
ynghyd ag amrywiaeth o weithgareddau eraill. Ni neilltuir sgôr i'r dystysgrif graidd oddi 
mewn i'r system drothwyon; er hynny, at ddibenion cwricwlwm lleol, o ran rhoi dewis i 
ddysgwyr, gall y canolfannau hynny sy'n cynnig Bagloriaeth Cymru ar lefel ganolradd ei 
chyfrif fel un dewis. Gan fod y craidd hefyd yn gofyn am ddilyn pob un o'r chwe sgìl 
allweddol, gall y rhain gyfrif fel dau ddewis arall. Ni ellir cyfrif Sgiliau Allweddol a gynigir 
gan yr un darparwr ar wahân i Fagloriaeth Cymru gan y byddai hynny'n eu cyfrif 
ddwywaith. 

Sgiliau Allweddol Lefel 2
Pan fo Cymwysterau Sgiliau Allweddol yn cael eu cynnig gan ddarparwyr nad ydynt yn 
darparu CBC, byddant yn cyfrif o fewn i’r hawl sylfaenol o ran dewis i ddysgwyr fel a 
ganlyn:

Bydd isafswm cynnig o dri Sgìl Allweddol yn cyfrif fel un dewis
Bydd cynnig pob un o'r chwe Sgìl Allweddol yn cyfrif fel dau ddewis.

Darpariaeth Gyfnos 
Rhagwelir y bydd awdurdodau lleol yn ystyried trefniadaeth cwricwla lleol o fewn i'r 
diwrnod ysgol arferol; er hynny, mewn achosion pan gynigir cyrsiau Lefel 2 fel rhan o 
drefniant cyfnos, gellir cyfrif y rhain fel dewis i ddysgwyr o fewn i'r cwricwlwm lleol. Rhaid 
ateb y meini prawf canlynol:

 Mae’r cyrsiau ar gael i bob dysgwr y mae'r Cwricwlwm yn gymwys iddo neu iddi 
 Ystyrir mynediad at y ddarpariaeth yn rhesymol o ran yr amser y'i cynigir. 
 Os cynigir darpariaeth mewn sefydliad gwahanol i'r ysgol sylfaenol, yna rhaid i'r 

mynediad gael ei ystyried yn rhesymol o ran y pellter y byddai'n rhaid i'r dysgwr ei 
deithio.

Hawliau'r Dysgwr Cyn 16 oed 
O ran y nifer o gyrsiau y mae gan ddysgwr hawl i'w dilyn, dynodir uchafswm hawl i bob 
dysgwr.

 Bydd yr hawl i bob dysgwr yng Nghyfnod Allweddol 4 yn gyfwerth â 10 TGAU 
llawn. 

Gosodir uchafswm sgôr hawl dysgu o 200 i bob dysgwr. Bydd y ffordd y bydd pob 
dysgwr yn cyrraedd y sgôr hwn yn amrywio cryn dipyn yn ôl anghenion a dyheadau'r 
unigolyn ond cyfrifir y sgôr ar sail y cyrsiau / cymwysterau sydd ar gael o fewn i'r 
cwricwlwm lleol, gan sicrhau bod hyn yn cynnwys y pynciau craidd statudol.
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Ni fydd y Mesur Dysgu a Sgiliau yn gorchymyn bod yn rhaid i ddisgybl ddilyn isafswm o 
gyrsiau oddi mewn i bob un neu unrhyw un o'r meysydd. Bydd y cyfuniad o gyrsiau a 
ddilynir yn adlewyrchu dewisiadau'r disgybl (y bydd rhieni / gwarcheidwaid wedi cytuno 
iddynt). Ni fydd y Rheoliad yn gorchymyn bod yn rhaid i ddisgybl ddilyn cyrsiau 
cyffredinol yn ogystal â chyrsiau galwedigaethol; yn yr un modd, bydd y cydbwysedd yn 
adlewyrchu dewis y disgybl. Caiff disgybl ddilyn cyrsiau cyffredinol yn unig, ond 
bydd y disgybl hwnnw wedi cael hawl mynediad i ddewis o gyrsiau cyffredinol a 
chyrsiau galwedigaethol. Yng Nghyfnod Allweddol 4, disgwylir i ddisgyblion ddilyn 
rhai cyrsiau cyffredinol oddi mewn i'r cwricwlwm lleol fel rhan o'u hawl creiddiol, e.e. 
Saesneg, Mathemateg etc.

Cyfuniad o Gyrsiau Astudiaeth o Wahanol Fathau
Bydd yn ofynnol i ysgolion a cholegau unigol ddarparu arweiniad a chyfarwyddyd priodol i 
ddysgwyr, mewn perthynas â'r cyfuniadau o gyrsiau a ddewisir oddi mewn i'w llwybr dysgu 
unigol. Rhaid i arweiniad a chyfarwyddyd o'r fath ddilyn rheolau a gyhoeddir gan y 
gwahanol gyrff dyfarnu mewn perthynas â manylebau cyrsiau. Mae'r rheolau hyn yn nodi 
meysydd lle ceir gorgyffwrdd, cyfuniadau a waherddir a chyfyngiadau ar geisiadau gan 
ymgeiswyr.
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ATODIAD B 

CWRICWLA CYFNOD ALLWEDDOL 4 YSGOLION 2009
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ATODIAD C - COLEG CEREDIGION
CAMPWS ABERYSTWYTH

SAFON UWCH CELF, SAESNEG, ASTUDIAETHAU'R CYFRYNGAU, SEICOLEG, CYMDEITHASEG, 
FFOTOGRAFFIAETH, ASTUDIAETHAU FFILM, DATBLYGIAD Y BYD (UG yn unig)

TGAU SAESNEG, MATHEMATEG

DIPLOMA GYCHWYNNOL L1 ASTUDIAETHAU GALWEDIGAETHOL

BTEC TYSTYSGRIF GYNTAF 2 TGAU THEATR / FFILM / CELFYDDYDAU GWELEDOL, TEITHIO A THWRISTIAETH

BTEC DIPLOMA GYNTAF 4 TGAU IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL, TG (defnyddwyr), BUSNES,
GWEINYDDU BUSNES

BTEC DIPLOMA GENEDLAETHOL (3 SU)L3 IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL, ASTUDIAETHAU THEATR, CELF A DYLUNIO

BTEC DYFARNIAD CENEDLAETHOL (1 SU) L3 ASTUDIAETHAU THEATR, FFILM A THELEDU, CELF A DYLUNIO, TEITHIO A 
THWRISTIAETH

BTEC TYSTYSGRIF GENEDLAETHOL (2SU) L3 YMARFERWYR TG (DATBLYGU MEDDALWEDD), BUSNES, CELF A DYLUNIO

NVQ LEFEL 1 
NVQ LEFEL 2 IECHYD A GOFAL CYM, GOFAL DYSGU A DATBLYGIAD PLANT, ARLWYO A LLETYGARWCH 

PROFFESIYNOL 

NVQ LEFEL 3 IECHYD A GOFAL CYM (Oedolion), IECHYD A GOFAL CYM (Plant), IECHYD (Cyffredinol)
ARLWYO A LLETYGARWCH, IECHYD (Sgiliau Gofal Iechyd Clinigol), COGINIO PROFFESIYNOL, GOFAL 
DYSGU A DATBLYGIAD PLANT 

C&G LEFEL 2
C&G LEFEL 3

CACHE LEFEL 2 GOFAL AC ADDYSG PLANT (DIPLOMA)
CACHE LEFEL 3 GOFAL AC ADDYSG PLANT
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OCR TYSTYSGRIF GENEDLAETHOL GYNTAF L2 GWEINYDDU TGCH
OCR TYSTYSGRIF GENEDLAETHOL L3 TGCH, ITQ AR GYFER DEFNYDDWYR TG 

EDEXCEL MYNEDIAD SGILIAU BYW'N ANNIBYNNOL 

MYNEDIAD I ADDYSG UWCH L2/3 NYRSIO A PHROFFESIYNAU IECHYD

ECDL LEFEL 1 / 2 TG 

AAT LEFEL 2 CYFRIFO A CHYFLOGRES 
LEFEL 3 CYFRIFO A CHYFLOGRES
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COLEG CEREDIGION
CAMPWS ABERTEIFI

SAFON UWCH

TGAU CELF / DYLUNIO, MATHEMATEG, SAESNEG, TG, ARLWYO, ASTUDIAETHAU BUSNES, GOFAL PLANT

BTEC TYSTYSGRIF GYNTAF 
BTEC DIPLOMA GYNTAF 

BTEC DIPLOMA GENEDLAETHOL L3 ATGYWEIRIO / TECHNOLEG MODURON 
BTEC DYFARNIAD CENEDLAETHOL L2 GWEINYDDU BUSNES
BTEC TYSTYSGRIF GENEDLAETHOL L2 GWEINYDDU BUSNES

NVQ LEFEL 1 GOSOD BRICIAU, GWAITH SAER / ASIEDYDD 
LEFEL 2 ARLWYO / LLETYGARWCH PROFFESIYNOL , GALWEDIGAETHAU TRYWEL, 

GALWEDIGAETHAU GWAITH COED, BUSNES A GWEINYDDU
LEFEL 3 COGINIO PROFFESIYNOL, GALWEDIGAETHAU TRYWEL, GALWEDIGAETHAU 

GWAITH COED, BUSNES A GWEINYDDU

C&G LEFEL 2 GALWEDIGAETHAU GOSOD CERBYDAU, CYNHYRCHU CELFI (gwneud, gosod)
CYNHYRCHU CELFI (peiriannu pren), ADFER CELFI 

LEFEL 3 CELFI (gwneud a gosod), CELFI (gwneud ac atgyweirio) 

CACHE LEFEL 2 GOFAL AC ADDYSG PLANT (TYSTYSGRIF)
LEFEL 3 GOFAL AC ADDYSG PLANT 

OCR TYSTYSGRIF GENEDLAETHOL GYNTAF L2 GWEINYDDU TGCH, TGCH 
TYSTYSGRIF GENEDLAETHOL L3 TGCH, ITQ AR GYFER DEFNYDDWYR TG

AAT LEFEL 2 CYFRIFO A CHYFLOGRES 
LEFEL 3 CYFRIFO A CHYFLOGRES

OCN SGILIAU BYW'N ANNIBYNNOL
ECDL LEFEL 1 / 2 TG
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ATODIAD CH – DARPARIAETH 16-19 (PYNCIAU / CYRSIAU LEFEL 3) 
GOGLEDD CEREDIGION

PWNC PENGLAIS PENWEDDIG COLEG CEREDIGION
CYFRIFO A CHYFLOGRES 
CELF   
BIOLEG  
BUSNES   
ARLWYO A LLETYGARWCH 
CEMEG  
GOFAL AC ADDYSG PLANT  
TECHNOLEG DYLUNIO (Deunyddiau 
Gwrthiannol)

 

TECHNOLEG DYLUNIO (Tecstilau) 
DRAMA  
SAESNEG/ LLENYDDIAETH SAESNEG   
ASTUDIAETHAU FFILM 
FFRANGEG  
MATHEMATEG BELLACH  
DAEARYDDIAETH  
DAEAREG 
ALMAENEG  
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL  
HANES  
TG  
YMARFERWYR TG (L3)  
HAMDDEN A THWRISTIAETH 
MATHEMATEG  
ASTUDIAETHAU'R CYFRYNGAU   
CERDDORIAETH  
TECHNOLEG CERDDORIAETH 
FFOTOGRAFFIAETH 
ADDYSG GORFFOROL  
FFISEG  
SEICOLEG   
ASTUDIAETHAU CREFYDDOL 
CYMDEITHASEG  
SBAENEG 
ASTUDIAETHAU THEATR 
CYMRAEG IAITH GYNTAF  
CYMRAEG AIL IAITH 
BAGLORIAETH CYMRU  
DATBLYGIAD Y BYD 
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DARPARIAETH 16-19 (PYNCIAU / CYRSIAU LEFEL 3) 
CANOL CEREDIGION

PWNC LLANBEDR PONT STEFFAN TREGARON ABERAERON
CELF   
BIOLEG   
BUSNES 
CEMEG   
GOFAL AC ADDYSG PLANT   
DAEARYDDIAETH trwy gyfrwng y 
Gymraeg

  

TECHNOLEG DYLUNIO (Deunyddiau 
Gwrthiannol)

  

TECHNOLEG DYLUNIO (Tecstilau) 
TECHNOLEG DYLUNIO (Bwyd) 
DRAMA  
ECONOMEG 
ELECTRONEG   
SAESNEG/ LLENYDDIAETH 
SAESNEG 

  

ASTUDIAETHAU FFILM
FFRANGEG   
DAEARYDDIAETH   
ALMAENEG 
HANES trwy gyfrwng y Gymraeg   
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL  
HANES   
TG   
HAMDDEN A THWRISTIAETH 
MATHEMATEG   
ASTUDIAETHAU'R CYFRYNGAU 
CERDDORIAETH   
ADDYSG GORFFOROL   
FFISEG   
SEICOLEG 
ASTUDIAETHAU CREFYDDOL 
SBAENEG 
CYMRAEG IAITH GYNTAF   
CYMRAEG AIL IAITH   
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DARPARIAETH 16-19 (PYNCIAU / CYRSIAU LEFEL 3) 
DE CEREDIGION

PWNC DYFFRYN TEIFI ABERTEIFI COLEG CEREDIGION CASTELLNEWYDD EMLYN
CYFRIFO A CHYFLOGRES 
GWYDDONIAETH GYMHWYSOL 
CELF   
BIOLEG   
BUSNES   
ARLWYO – Paratoi a choginio bwyd 
ARLWYO- Goruchwylio Lletygarwch 
ARLWYO A LLETYGARWCH 
CEMEG   
GOFAL AC ADDYSG PLANT  
ADEILADU  
ADEILADU – Crefftau Trywel 
ADEILADU – Crefftau Coed 
DAEARYDDIAETH trwy gyfrwng y Gymraeg 
TECHNOLEG DYLUNIO (Deunyddiau Gwrthiannol)   
TECHNOLEG DYLUNIO (Bwyd)  
TECHNOLEG DYLUNIO (Tecstilau) 
DRAMA  
ELECTRONEG   
SAESNEG/LLENYDDIAETH SAESNEG   
PEIRIANNEG  
CYLLID 
FFRANGEG   
CELFI - Gwneud a gosod 
CELFI - Gwneud/atgyweirio celfi a wnaed â llaw 
DAEARYDDIAETH   
ALMAENEG
HANES trwy gyfrwng y Gymraeg 
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL   
HANES  
TG    
EIDALEG  
YMARFERWYR TG (L3)  
Y GYFRAITH 
HAMDDEN A THWRISTIAETH  
MATHEMATEG   



54

PWNC DYFFRYN TEIFI ABERTEIFI COLEG CEREDIGION CASTELLNEWYDD 
EMLYN

ASTUDIAETHAU'R CYFRYNGAU 
CERDDORIAETH   
TECHNOLEG CERDDORIAETH 
FFOTOGRAFFIAETH 
ADDYSG GORFFOROL  
FFISEG   
SEICOLEG   
ASTUDIAETHAU CREFYDDOL   
CYMDEITHASEG 
TECHNOLEG ATGYWEIRIO MODURON 
CYMRAEG IAITH GYNTAF  
CYMRAEG AIL IAITH  



55

ATODIAD D - CAMU

TECHNOLEG CERDDORIAETH UG
ECONOMEG UG
ASTUDIAETHAU'R CYFRYNGAU UG/A2 CG 
FFOTOGRAFFIAETH UG/A2
DIPLOMA CACHE MEWN GOFAL AC ADDYSG PLANT 
CYMDEITHAS Y TECHNEGWYR CYFRIFO 
NVQ2/3 PARATOI A CHOGINIO BWYD
DIPLOMA GENEDLAETHOL BTEC MEWN TECHNOLEG MODURON 
TGAU EIDALEG
DIPLOMA MEWN TRIN GWALLT
DYLUNIO Â CHYMORTH CYFRIFIADUR (CAD) CITY AND GUILDS 
TYST / DIP MEWN ASTUDIAETHAU ARIANNOL 
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ATODIAD DD 
COLEG CEREDIGION

Ymrestriadau Lefel 3 ar 1 Tachwedd 2008

Campws Aberystwyth

Pwnc/Cwrs Nifer yr 
Ymrestriadau

Safon UG Celf a Dylunio 9
Safon UG Saesneg 7
Safon UG Astudiaethau Ffilm 11
UG Astudiaethau'r Cyfryngau 12
UG Ffotograffiaeth 14
UG Seicoleg 11
UG Cymdeithaseg 10
UG Datblygiad y Byd 9
Safon Uwch Celf a Dylunio - Blwyddyn 2 5
Safon Uwch Saesneg - Blwyddyn 2 6
Safon Uwch Astudiaethau'r Cyfryngau - Blwyddyn 2 5
Safon Uwch Ffotograffiaeth - Blwyddyn 2 8
Safon Uwch Seicoleg – Blwyddyn 2 5
Safon Uwch Cymdeithaseg - Blwyddyn 2 10
Mynediad i AU – Nyrsio a Phroffesiynau Iechyd 12
Diploma CACHE Mewn Gofal ac Addysg Plant - Blwyddyn 1 17
Diploma CACHE Mewn Gofal ac Addysg Plant - Blwyddyn 2 17
Diploma Genedlaethol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Blwyddyn 1 13
Diploma Genedlaethol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Blwyddyn 2 11
NVQ 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant 31
NVQ 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol 14
NVQ 3 Iechyd 10
HAB Paratoi a Choginio Bwyd 6
Dyfarniad Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth - Blwyddyn 1 20
Dyfarniad Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth - Blwyddyn 2 16
Tystysgrif Genedlaethol mewn Busnes (Rheoli) - Blwyddyn 1 20
Tystysgrif Genedlaethol mewn Busnes (Rheoli) - Blwyddyn 2 16
Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifo NVQ 3 12
OCR Diploma mewn TGCh 14
Tystysgrif Genedlaethol mewn Celfyddyd Gain 13
Diploma Genedlaethol mewn Celfyddyd Gain - Blwyddyn 1 12
Diploma Genedlaethol mewn Celfyddyd Gain - Blwyddyn 2 10
Dyfarniad Cenedlaethol yn y Cyfryngau (Teledu a Ffilm) 6
Diploma Genedlaethol mewn Perfformio - Blwyddyn 1 15
Diploma Genedlaethol mewn Perfformio - Blwyddyn 2 13
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Campws Aberteifi

Cwrs Nifer yr 
Ymrestriadau

Diploma CACHE Mewn Gofal ac Addysg Plant - Blwyddyn 1 8
Diploma CACHE Mewn Gofal ac Addysg Plant - Blwyddyn 2 5
Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifo NVQ 3 13
RSA NVQ 3 Gweinyddu [addysgir gyda myfyrwyr NVQ 2] 1
OCR Tystysgrif Genedlaethol mewn TGCh 11
NVQ Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol 11
HAB Goruchwylio Lletygarwch 11
C&G Tystysgrif mewn Cynhyrchu Celfi 11
C&G Tystysgrif mewn Adfer Celfi 8
Dyfarniad Cenedlaethol mewn Technoleg Moduron (Chwaraeon 
Moduro)

8

Diploma Genedlaethol mewn Technoleg Moduron (Chwaraeon 
Moduro) - Blwyddyn 1

10

Diploma Genedlaethol mewn Atgyweirio a Thechnoleg Moduron 
Blwyddyn 2

8

IEE Rheoliadau Gwifrio 15
Dyfarniad Uwch mewn Adeiladu (Galwedigaethau Trywel) 13
Dyfarniad Uwch mewn Adeiladu (Galwedigaethau Gwaith Coed) 16
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CYDNABYDDIAETH

Wrth baratoi'r adroddiad hwn cefais gymorth a chefnogaeth amhrisiadwy gan lawer o 
unigolion:-

 Dr. Gwynfor Griffiths am ddadansoddi'r ddarpariaeth CA4 mewn perthynas â Mesur 
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2008.

 Mr. Chris Macey am roi cymorth â'r holl ymarferion modelu ariannol.

 Mrs. Shân Witts am gyfrifo nifer enfawr o amrywiadau cludiant ar gyfer dewisiadau a 
wrthodwyd yn ogystal â rhai a gadarnhawyd.

 Mr. Ian Davies am helpu i ddadansoddi arolygon cyflwr yr ysgolion uwchradd.

 Mr. Eifion Evans, Mr. Steve Johnson, Mr. David Taylor a Mr. Chris Macey am fy 
arwain trwy raglenni datblygu cyfalaf a gwaith ar addasrwydd safleoedd.
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