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1. Rhagarweiniad 
 
Diben y ddogfen hon yw nodi, er budd unigolion a chyrff sydd â diddordeb, ganlyniad proses 
a gafodd ei chomisiynu'n fewnol ac adolygiad polisi o ran y broses lleoliadau arbenigol ôl-16 
a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 
 

Comisiynwyd yr adolygiad annibynnol hwn fel archwiliad o'r system(au) er mwyn nodi 
newidiadau a gwelliannau y gellid eu gwneud i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y 
prosesau sy'n arwain at benderfyniadau gan Weinidogion Cymru o ran ariannu lleoliadau 
mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol. Roedd yr adolygiad hefyd yn cynnwys pwyslais 
ar rôl rhanddeiliaid allanol allweddol a'u rhyngweithio â Llywodraeth Cymru. 
 
Yn ystod 2015/16, cafodd 299 o ddysgwyr eu hariannu gan Lywodraeth Cymru mewn 30 o 
sefydliadau addysg bellach arbenigol. O'r colegau hyn, mae 7 ohonynt (gan gynnwys 
Weston House yng Ngholeg Pen-y-bont) yng Nghymru (gyda 184 o ddysgwyr) tra bod 23 
(gyda 115 o ddysgwyr) yn Lloegr.  
   
Mae'r garfan bresennol o ddysgwyr a ariennir yn cynnwys 193 ar sail preswyl, gyda 106 sy'n 
defnyddio darpariaeth dydd. Mae nifer y dysgwyr sy'n defnyddio darpariaeth dydd wedi 
cynyddu i'r lefel bresennol o sylfaen is o lawer, sef 27 yn 2010/11. Mae hyn wedi digwydd 
yn bennaf o ganlyniad i un darparwr sydd wedi cynyddu nifer ei leoliadau ac ymestyn ei 
ddarpariaeth. 
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2. Y cefndir statudol a'r broses leoli 
 
Mae Gweinidogion Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod lleoedd ar gael ar gyfer unigolion sydd 
ag anawsterau dysgu a/neu anableddau mewn darpariaeth ôl-16 arbenigol yn unol â'u 
dyletswyddau o dan Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000. Amlinellir y cefndir statudol yn Atodiad A. 
Effaith ymarferol y dyletswyddau statudol hyn yw ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 
ystyried a ddylent ariannu lleoliad ar gyfer dysgwr sydd ag anawsterau dysgu mewn 
sefydliad addysg bellach arbenigol, a darparu cyllid (lle bo hynny'n angenrheidiol). 
 
Y man cychwyn o ran ystyried cyllid ar gyfer lleoliadau arbenigol yw cynnal asesiad o dan 
adran 140 o Ddeddf 2000. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu cynnal yn unol â dyletswydd 
Gweinidogion Cymru o dan adrannau 140(1) a (2) o Ddeddf 2000 mewn perthynas â 
dysgwyr sydd â datganiadau o anghenion addysgol arbennig a fydd yn gadael yr ysgol ar 
ddiwedd eu blwyddyn olaf o addysg orfodol er mwyn cael addysg ôl-16 neu hyfforddiant neu 
addysg bellach.  
 
Cynhelir asesiadau o dan adran 140 ar ran Gweinidogion Cymru gan Gyrfa Cymru.  Mae'r 
asesiad yn cael ei gynnal ar y cyd â'r dysgwr a'i rieni a chyda chyfraniadau priodol gan 
asiantaethau perthnasol eraill gan gynnwys yr awdurdod lleol, yr ysgol, gwasanaethau 
cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd, etc.  Er mwyn cynnal yr 
asesiad o dan adran 140, efallai y bydd angen i Gyrfa Cymru ofyn i'r awdurdod lleol neu 
asiantaethau perthnasol eraill am gopïau o'r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf sydd ar 
gael ynghylch anghenion y dysgwr.  Pan fo'r asesiad yn cael ei gynnal mewn perthynas â 
dysgwr sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig, bydd yn ffurfio rhan o'r broses o 
gynllunio trosglwyddo ac, mewn gwirionedd, diweddglo'r broses honno ydyw.  
 
Er mwyn cefnogi'r broses drosglwyddo mae Gyrfa Cymru yn darparu cyngor ac arweiniad 
annibynnol i bobl ifanc ar yrfaoedd, ac maent yn nodi darpariaeth ôl-16 sydd yn addas i 
ddiwallu anghenion dysgu unigol.  Fel rhan o'u cytundeb â Llywodraeth Cymru, mae'n 
ofynnol i gynghorwyr Gyrfa Cymru lunio ‘Cynllun Dysgu a Sgiliau’ ar gyfer pobl ifanc sydd â 
datganiad o anghenion addysgol arbennig yn ystod eu blwyddyn olaf yn yr ysgol, lle y 
maent yn bwriadu gadael yr ysgol i gael addysg bellach/hyfforddiant.   
 
Mae'r Cynllun Dysgu a Sgiliau yn nodi anghenion addysg a hyfforddiant y person ifanc, yn 
ogystal â darpariaeth addas sydd ar gael i ddiwallu'r anghenion hynny. Bydd pa mor addas 
yw'r holl opsiynau lleol sydd ar gael yn cael ei ystyried yn rhan o'r broses hon.  Pan fo coleg 
addysg bellach yn cael ei nodi fel un sy'n gallu rhoi darpariaeth addas ar gyfer y dysgwr, 
defnyddir y Cynllun Dysgu a Sgiliau gan y Coleg Addysg Bellach hwnnw wrth nodi a sicrhau 
cymorth dysgu priodol. 
 
Gall y rhan fwyaf o bobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu ddefnyddio eu Coleg Addysg 
Bellach lleol gyda chymorth, ac mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i golegau lleol er 
mwyn iddynt sicrhau bod y cymorth hwnnw ar gael.   Fodd bynnag, yn achos nifer bach o 
ddysgwyr, mae angen darpariaeth arbenigol sydd ond ar gael mewn sefydliadau addysg 
bellach arbenigol. 
 
Os yw'r dystiolaeth yn dangos, fel rhan o'r broses drosglwyddo, fod darpariaeth ôl-16 
arbenigol yn hanfodol er mwyn galluogi person ifanc i gael mynediad i addysg bellach, 
wedyn bydd Gyrfa Cymru, gyda chymorth y dysgwr a'i deulu, yn casglu'r dystiolaeth ac yn 
llunio cais am gyllid i sicrhau'r ddarpariaeth honno. Cyflwynir ceisiadau am gyllid i 
Lywodraeth Cymru erbyn 31 Ionawr bob blwyddyn, pan fo lleoliadau'n cynnig dechrau ym 
mis Medi.  
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Er mwyn sicrhau cyllid ar gyfer lleoliad arbenigol, rhaid i gais ddangos ystyriaeth lawn i'r 
opsiynau lleol i gyd ymlaen llaw. Rhoddir ystyriaeth i safbwyntiau'r dysgwr a'r rhieni wrth 
nodi darpariaeth hanfodol, er nad dewis y dysgwr yw'r ffactor pwysicaf wrth bennu ei 
anghenion. 
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn gweithredu'n annibynnol wrth sicrhau bod darpariaeth 
arbenigol ar gael ar gyfer dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu, ac mae angen ystyried 
tystiolaeth oddi wrth ystod o asiantaethau sy'n rhan o'r gwaith o ddiwallu anghenion y 
person ifanc. Pan fo rhesymau sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol am gais am 
ddarpariaeth breswyl arbenigol, gofynnir i awdurdodau lleol am wybodaeth berthnasol, a 
bydd y posibilrwydd o gyllido ar y cyd yn cael ei ystyried hefyd. 
 
Pan fo cais yn cael ei gyflwyno heb ddigon o dystiolaeth o ran y broses drosglwyddo, efallai 
na fydd yn bosibl gwneud penderfyniad a bydd rhaid casglu gwybodaeth bellach. Mae hyn 
yn cynnwys nodi rhaglen astudio glir.  Mae casglu'r dystiolaeth hon ar ôl derbyn cais yn 
gallu cymryd amser a all arwain at oedi o ran gwneud penderfyniadau, yn enwedig lle y mae 
angen cynnal trafodaethau ynghylch trefniadau cyllido ar y cyd gydag asiantaethau eraill 
hefyd.   
 
Mae rhaglenni astudio gyda darparwyr addysg bellach lleol yn para dwy flynedd 
academaidd fel arfer. Yn unol â hynny, mae Gweinidogion Cymru fel rheol yn disgwyl y 
bydd rhaid iddynt ariannu lleoliadau a fydd yn para hyd at ddwy flynedd academaidd ar y 
mwyaf, ar sail rhaglen astudio y cytunwyd arni ymlaen llaw. Nid yw Gweinidogion Cymru yn 
disgwyl derbyn cais am raglen astudio a fydd yn para am fwy na 2 flynedd, oni bai bod 
rhesymau da sy'n ymwneud ag amgylchiadau penodol yr unigolyn. Mae hyd y rhaglen 
astudio i gael ei gadarnhau cyn i'r cais gael ei gymeradwyo. Dim ond mewn amgylchiadau 
“eithriadol” y bydd Llywodraeth Cymru yn cytuno ar geisiadau i ymestyn hyd lleoliad y 
dysgwr y tu hwnt i'r dyddiad y cytunwyd arno yn wreiddiol fel rhan o'r rhaglen ddysgu. 
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3. Canfyddiadau 
 
Mae tîm o 6 o staff o fewn Cangen Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru sy'n 
rheoli a gweinyddu'r broses benderfynu mewn perthynas â charfan o tua 300 o ddysgwyr 
sydd ag anawsterau dysgu acíwt. Daw ychydig dros 100 o geisiadau bob blwyddyn oddi 
wrth Gyrfa Cymru mewn cysylltiad â dysgwyr newydd.  
 
Mae'r adolygiad hwn wedi nodi llawer o nodweddion cadarnhaol o fewn y system bresennol. 
Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Cysylltiadau adeiladol da rhwng staff Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol fel 
Gyrfa Cymru a sefydliadau addysg bellach arbenigol; 

 Mae dogfen gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ‘Sicrhau darpariaeth i ddysgwyr ag 
anawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol’1 a gyhoeddwyd ym mis 
Medi 2015 wedi ennyn ymateb ffafriol iawn; 

 Mae gan Lywodraeth Cymru dîm ymroddedig, sy'n canolbwyntio ar anghenion dysgwyr 
unigol; ac 

 Mae cyfarwyddiadau desg mewnol sy'n fanwl ac wedi cael eu diweddaru.  
 
Fodd bynnag, mae'r system i reoli ceisiadau gan ddysgwyr wedi tyfu dros y blynyddoedd ac 
yn cynnwys proses sy'n gynyddol feichus erbyn hyn, o'r broses o dderbyn ceisiadau oddi 
wrth Gyrfa Cymru, i reoli cyllid ar gyfer y dysgwyr unigol hynny sy'n dilyn rhaglenni astudio a 
gymeradwyir. Mae maint y gwaith gweinyddol wedi cynyddu'n sylweddol dros gyfnod o 
amser hefyd, er mwyn ymdopi â gofynion ychwanegol o fewn y system.  
 
Ers i Lywodraeth Cymru ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros weinyddu'r broses ymgeisio yn 2006, ni 
chynhaliwyd adolygiad trylwyr o'r anghenion o ran gwybodaeth nac ynghylch 
effeithlonrwydd yr wybodaeth sy'n cael ei chasglu a'i chofnodi. Felly, mae'n ddoeth bod yr 
adolygiad hwn wedi cael ei gynnal erbyn hyn. 
 
Mae gwyriad sylweddol oddi wrth bolisi Llywodraeth Cymru wedi digwydd yn y maes hwn 
dros gyfnod o amser, sy’n golygu bod y rhan fwyaf o raglenni yn cael eu hariannu am 3 
blynedd yn hytrach na bod yn ddigwyddiad anarferol. Y datblygiad hwn o ran gweithredu'r 
polisi yw'r prif reswm am y cynnydd mewn gwariant cyhoeddus a'r baich gweinyddol ar gyfer 
Llywodraeth Cymru.  
 
Ar gyfer pob cais am gyllid i ariannu lleoliad mewn sefydliad addysg bellach arbenigol, 
mae'n ofynnol i Gyrfa Cymru wneud ymholiadau ynghylch a all anghenion pob dysgwr gael 
eu diwallu gan ddarpariaeth leol, hynny yw, drwy'r Coleg Addysg Bellach prif ffrwd lleol. 
Mae gan lawer o golegau addysg bellach brofiad sylweddol, yn enwedig wrth ddarparu 
rhaglenni Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol. Felly, mae posibiliadau ar gyfer ymgysylltu'n 
fwy â'r sector addysg bellach yn nhermau ymchwilio'r potensial i nifer mwy o ddysgwyr ag 
anawsterau dysgu gael mynediad i raglenni o fewn y sector addysg bellach prif ffrwd. 
Byddai hyn yn fuddiol i ddysgwyr gan na fyddai'n rhaid iddynt ddilyn rhaglenni dysgu oddi 
cartref.  Yn ogystal, gan fod y rhan fwyaf o golegau arbenigol yn Lloegr, drwy gynyddu gallu 
a chapasiti Colegau Addysg Bellach lleol gallai hyn hefyd, o bosibl, leihau'r costau o ran 
darpariaeth arbenigol. 
 
Amlinellir y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Gyrfa Cymru mewn Dogfen Fframwaith 
safonol sy'n ymdrin yn bennaf â threfniadau o ran llywodraethu ac atebolrwydd. Bob 

                                            
 
1
 Sicrhau darpariaeth i ddysgwyr ag anawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol. 
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blwyddyn, mae Gweinidogion Cymru yn amlinellu blaenoriaethau y maent am i Gyrfa Cymru 
ganolbwyntio arnynt. Gwneir hyn drwy Lythyr Cylch Gwaith. Mae'r Llythyr Cylch Gwaith ar 
gyfer 2016-17 yn cynnwys un paragraff (o fewn llythyr sydd â 63 o baragraffau) ynghylch 
Pobl Ifanc sydd â datganiad o Angen Addysgol Arbennig. Dylai hyn gael ei gryfhau o 
ystyried y gyfran helaeth o staff Gyrfa Cymru sy'n ymwneud â cheisiadau ar ran dysgwyr 
sydd ag anawsterau dysgu.  
 
Mae'r ffurflenni cais/argymhellion sy'n cael eu derbyn oddi wrth Gyrfa Cymru mewn 
cysylltiad â dysgwyr unigol yn aml yn anghyflawn neu nid yw'r dystiolaeth ategol gywir wedi’i 
chynnwys. Mae hyn yn arwain at oedi yn y broses benderfynu o fewn Llywodraeth Cymru, 
sydd weithiau yn gadael dysgwyr a'u rhieni/gofalwyr yn y tywyllwch ynghylch a fydd  cyllid 
yn cael ei gymeradwyo tan yn agos iawn at ddyddiad dechrau'r cyrsiau yn y colegau. Mae'n 
hollbwysig egluro'r hyn sydd ei angen ar Lywodraeth  Cymru o ran cynnwys y ceisiadau. 
Felly, byddai'n ddefnyddiol ychwanegu canllawiau technegol pellach at ganllawiau 
presennol Llywodraeth Cymru, sy’n targedu Gyrfa Cymru yn benodol.  
 
Mae cytundeb cyllido blynyddol Llywodraeth Cymru (‘Cytundeb Blynyddol’) â sefydliadau 
addysg bellach arbenigol yn cynnwys cyfeiriadau cryf at ganlyniadau arolygiadau gan 
ESTYN, Ofsted, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a'r Comisiwn 
Ansawdd Gofal. Fodd bynnag, mae system Llywodraeth Cymru i fonitro derbyn adroddiadau 
ac i gymryd camau gweithredu pan ddaw adroddiadau beirniadol i law yn wan, ac mae'n 
golygu bod Llywodraeth Cymru yn wynebu'r risg y gallai dysgwyr a ariennir gael eu lleoli 
mewn colegau nad yw eu rhaglenni'n bodloni'r safonau sy'n ofynnol neu, yn achos myfyrwyr 
preswyl, gallent fod yn agored i drefniadau gofal anfoddhaol. Mae angen cryfhau 
cysylltiadau gyda'r cyrff archwilio hyn, yn ogystal â gwella prosesau i fynd i'r afael â 
phryderon a nodir. 
 
Mae angen symleiddio'r Cytundeb Blynyddol presennol â sefydliadau addysg bellach 
arbenigol, yn ogystal â'r wybodaeth y mae'n ofynnol i sefydliadau addysg bellach arbenigol 
ei darparu ar ffurf Atodiadau. Mae llawer o ddyblygu gwybodaeth yn digwydd o ran y 
mathau o ddatganiadau y mae disgwyl i sefydliadau addysg bellach arbenigol eu cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru wrth i bob dysgwr ddilyn ei raglen. Yn yr un modd gyda Gyrfa Cymru, 
mae'n hollbwysig bod Llywodraeth Cymru yn egluro'r hyn y mae rhaid i sefydliadau addysg 
bellach arbenigol ei wneud wrth gwblhau datganiadau. Felly, byddai canllawiau technegol 
pellach sy'n benodol ar gyfer colegau arbenigol annibynnol yn ddefnyddiol er mwyn 
darparu'r eglurhad hwn. Gallai cyflwyno Cytundeb Fframwaith ar gyfer sawl blwyddyn yn 
lle'r arfer bresennol o gyhoeddi Cytundeb Blynyddol helpu hefyd i leihau'r llwyth gwaith 
gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r arfer flynyddol bresennol. 
 
Byddai newid i gyflwyno dogfennau yn electronig o gymorth mawr o ran y llwyth gwaith 
gweinyddol ac, felly, yn ei gwneud yn bosibl treulio mwy o amser ar fonitro gwybodaeth 
allweddol am berfformiad. Gallai hyn gael ei ystyried mewn cysylltiad â'r ceisiadau a 
gyflwynir gan Gyrfa Cymru a'r datganiadau rheolaidd y mae'n ofynnol i'r sefydliadau addysg 
bellach arbenigol eu cwblhau. Gallai hyn hefyd gynnwys cyflwyno cyfeirnodau cleient 
unigryw ar gyfer dysgwyr unigol. Ar hyn o bryd, pan fo ceisiadau yn cael eu derbyn oddi 
wrth Gyrfa Cymru, maent yn cael eu hasesu gan Lywodraeth Cymru ac wedyn yn cael eu 
tracio drwy ddefnyddio cyfres o daenlenni, sy'n cofnodi'r broses benderfynu a chynnydd 
dysgwyr a ariennir drwy'r rhaglenni. Mae'r broses hon yn aneffeithlon iawn, a gall arwain at 
wallau a hepgor gwybodaeth. 
 
Mae ffocws Llywodraeth Cymru ar sicrhau bod dysgwyr yn cwblhau rhaglenni a 
gymeradwyir o fewn y cyfnodau o amser y cytunwyd arnynt. Ni roddir digon o sylw i'r 



 

7 
 

manteision sy'n dod yn sgil cwblhau'r rhaglenni. Er mwyn dangos bod arian cyhoeddus yn 
cael ei fuddsoddi'n effeithiol, mae angen rhoi mwy o bwyslais ar sut mae'r rhaglenni unigol 
wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau'r unigolion hyn. Byddai ffocws o'r fath yn cadarnhau a 
yw anghenion dysgwyr yn cael eu diwallu, ac a oes gwerth yn deillio o fuddsoddi symiau 
sylweddol o arian cyhoeddus.  
 
Mae llawer o wybodaeth ar gael mewn cysylltiad â dysgwyr, sefydliadau addysg bellach 
arbenigol, gwasanaethau cymdeithasol, byrddau iechyd lleol, etc. Fodd bynnag, ychydig 
iawn o ddefnydd sydd yn cael ei wneud o'r wybodaeth hon at ddibenion monitro a rheoli. 
Dylid cynhyrchu crynodeb o wybodaeth allweddol, o leiaf fesul tymor, er mwyn dylanwadu 
ar y broses benderfynu, camau i ddatrys problemau, a datblygu polisi.  
 
Mae'r wybodaeth a'r data sy'n cael eu defnyddio a'u cadw ar hyn o bryd yn cynnwys 
gwybodaeth bersonol sensitif iawn. Gan fod cyfran helaeth o'r wybodaeth sy'n cael ei chadw 
ar ffurf copi caled a bod Cangen Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru wedi'i 
lleoli ar ddau safle ar wahân, yng Nghaerdydd ac yn Abertawe, mae perygl gwirioneddol y 
gallai diogelwch data gael ei gyfaddawdu. Fodd bynnag, daeth yr adolygiad i'r casgliad bod 
nifer o gamau wedi eu cymryd eisoes er mwyn lleihau'r tebygolrwydd y bydd unrhyw 
achosion o dorri rheolau diogelwch data.  
 
Yn olaf, ar hyn o bryd, nid oes Cofrestr Risgiau benodol, sydd wedi'i halinio ag amcanion a 
phrif ddibenion y polisi lleoliadau ôl-16. Mae'r adolygiad hwn wedi nodi nifer o risgiau lefel 
uchel a allai fygwth cyflawni amcanion y polisi yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor 
hirach. Bydd mabwysiadu dull gweithredu sy'n seiliedig ar risg yn helpu i sbarduno 
gwelliannau yn y system, yn ogystal â chanolbwyntio sylw pobl a sianelu camau gweithredu.  
 
I gloi, mae'n hanfodol bod y pwyslais ynghylch rôl Llywodraeth Cymru yn symud oddi wrth 
broses sy'n weinyddol yn bennaf i un sy'n canolbwyntio, i raddau sylweddol fwy nag yn y 
gorffennol, ar reoli strategol a monitro'r maes polisi hwn. Bydd effaith gronnol gweithredu'r 
argymhellion a wneir yn yr adroddiad hwn yn helpu i gyflawni'r newid hwn o ran pwyslais.   
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4. Crynodeb o'r argymhellion 
 
Mae'r 18 argymhelliad a ganlyn wedi cael eu nodi o ganlyniad i ganfyddiadau'r adolygiad.  
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â phob un o'r 18 argymhelliad a wneir a bydd yn 
ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol perthnasol i roi'r camau gweithredu y mae eu hangen 
ar waith. 
 

Argymhelliad 1 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu strategaeth i alinio arferion â pholisi 
Llywodraeth Cymru, sef ariannu rhaglenni dysgu am 2 flynedd. Digwyddiad 
anarferol fyddai ariannu trydedd flwyddyn. 

Argymhelliad 2 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu dull ar gyfer gwerthuso effeithiolrwydd 
rhaglenni dysgwyr. Dylai'r dull sy'n cael ei fabwysiadu ganolbwyntio ar y 
gwahaniaeth y mae rhaglen astudio yn ei wneud i sgiliau ac annibyniaeth y dysgwr.  

Argymhelliad 3 
Dylai Llywodraeth Cymru lunio llawlyfr sy'n cynnwys pob dogfen allweddol. 

Argymhelliad 4 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cyflwyno ceisiadau a datganiadau ‘Electronig’; 
neu annog cyflwyno rhagor o wybodaeth ar ffurf electronig. 

Argymhelliad 5 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cyflwyno Cytundebau ar gyfer sawl blwyddyn. 

Argymhelliad 6 
Dylai Llywodraeth Cymru adolygu cynnwys y Cytundeb Blynyddol gan gynnwys 
symleiddio'r atodiadau ategol.  

Argymhelliad 7 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried y potensial llawn a fyddai'n deillio o gael un 
gronfa ddata er mwyn lleihau nifer y taenlenni sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd. 

Argymhelliad 8 
Dylai Llywodraeth Cymru gydgysylltu'n fewnol ag isadran noddi Gyrfa Cymru er 
mwyn cynnwys gwybodaeth fwy cynhwysfawr, yn llythyr cylch gwaith blynyddol 
Gyrfa Cymru, ynghylch eu rôl a'u cyfrifoldebau mewn perthynas â dysgwyr sydd ag 
anawsterau dysgu. 

Argymhelliad 9 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu canllawiau technegol pwrpasol sy’n targedu 
Gyrfa Cymru yn benodol, yn nodi disgwyliadau Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad 
ag amseru a chynnwys ceisiadau yn y dyfodol. 

Argymhelliad 10 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu canllawiau technegol pwrpasol sy’n targedu 
sefydliadau addysg bellach arbenigol yn benodol, yn nodi disgwyliadau 
Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad ag amseru a'r gofynion  ar gyfer y datganiadau 
gwybodaeth sydd eu hangen ynghylch dysgwyr a ariennir. 

Argymhelliad 11 
Dylai Llywodraeth Cymru archwilio'r posibilrwydd o ddatblygu system symlach i 
gofnodi gwybodaeth sylfaenol ar ddatganiadau, hynny yw, manylion y dysgwr a'r 
rhaglen ddysgu y cytunwyd arni. 

Argymhelliad 12 
Dylai Llywodraeth Cymru ymgysylltu â Cholegau Cymru i archwilio'r posibilrwydd y 
gallai nifer mwy o ddysgwyr fynychu eu colegau addysg bellach lleol i ddilyn 
rhaglenni dysgu sydd wedi'u teilwra'n arbennig. 
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Argymhelliad 13 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried arferion gorau o ran darparu rhaglenni sydd 
wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol o 
fewn lleoliadau addysg bellach, fel Weston College yn Weston Super Mare.  

Argymhelliad 14 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu polisi i ysgogi camau gweithredu priodol er 
mwyn gwarchod buddiannau dysgwyr lle caiff sefydliadau addysg bellach arbenigol 
ganlyniadau gwael mewn arolwg. Dylai hyn gael ei wneud ar frys yng nghyd-destun 
y dysgwyr hynny y disgwylir iddynt gychwyn rhaglenni mewn sefydliadau addysg 
bellach arbenigol o fis Medi 2016. 

Argymhelliad 15 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cysylltiadau mwy ffurfiol ag ESTYN ac Ofsted, 
er mwyn iddi fod yn ymwybodol ar unwaith o ganlyniadau gwael a materion sy'n 
deillio o arolygiadau. 

Argymhelliad 16 
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cysylltiadau mwy ffurfiol ag Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a'r Comisiwn Ansawdd Gofal, er 
mwyn bod yn ymwybodol ar unwaith o ganlyniadau gwael yn sgil arolygiadau, fel y 
gall ddechrau camau gweithredu priodol er mwyn gwarchod buddiannau dysgwyr. 

Argymhelliad 17 
Dylai Llywodraeth Cymru nodi a defnyddio gwybodaeth reoli berthnasol sydd ar 
gael o dro i dro. 

Argymhelliad 18 
Dylai Llywodraeth Cymru geisio lleihau ymhellach y perygl o dorri rheolau 
diogelwch data, drwy sicrhau bod Gyrfa Cymru yn cyflwyno ceisiadau yn 
uniongyrchol i'r tîm achosion sydd wedi'i leoli yn Abertawe. 
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Atodiad A: Y cefndir statudol 
 
Mae dyletswyddau Gweinidogion Cymru mewn cysylltiad ag ariannu lleoliadau mewn 
darpariaeth ôl-16 arbenigol ar gyfer y rheini sydd ag anawsterau dysgu wedi'u nodi yn 
Neddf Dysgu a Sgiliau 2000 (‘Deddf 2000’). Ceir crynodeb o'r darpariaethau allweddol yn y 
Ddeddf isod.  
 
Ystyrir bod “A person has a learning difficulty if—  
 
(a) he has a significantly greater difficulty in learning than the majority of persons of his age, 
or 
(b) he has a disability which either prevents or hinders him from making use of facilities of a 
kind generally provided by institutions providing post-16 education or training” (gweler adran 
41(5) o Ddeddf 2000). 
 
Fodd bynnag, mae adran 41(6) yn dweud bod “a person is not to be taken to have a 
learning difficulty solely because the language (or form of language) in which he is or will be 
taught is different from a language (or form of language) which has at any time been spoken 
in his home”. 
 

Adrannau 31 a 32 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 
O dan adran 31(1) o Ddeddf 2000, rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau (ymhlith pethau eraill) 
“the provision of proper facilities for–  
 
(a) education (other than higher education) suitable to the requirements of persons who are 
above compulsory school age but have not attained the age of 19,  
(b) training suitable to the requirements of such persons”. 
 
Mae adran 31(2) yn datgan bod cyfleusterau yn briodol (‘proper’) os ydynt– 
  “(a) of a quantity sufficient to meet the reasonable needs of individuals,  
(b) of a quality adequate to meet those needs and 
(c) sufficient to satisfy the entitlements conferred under section 33F” (students’ local 
curriculum entitlements). 
 
O dan adran 32 o Ddeddf 2000, rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau (ymhlith pethau eraill) 
“the provision of reasonable facilities for–  
 
(a) education (other than higher education) suitable to the requirements of persons who 
have attained the age of 19, 
(b) training suitable to the requirements of such persons”. 
  
Wrth ymgymryd â'r dyletswyddau a osodir arnynt, mae adrannau 31 a 32 o Ddeddf 2000 yn 
ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru–  
 
“(a) take account of the places where facilities are provided, the character of facilities and 
the way they are equipped; 
(b) take account of the different abilities and aptitudes of different persons; 
(c) take account of the education and training required in different sectors of employment for 
employees and potential employees; and 
(d) take account of facilities whose provision the Welsh Ministers think might reasonably be 
secured by other persons” (gweler adrannau 31(3) a 32(3)). 
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Adran 41 o Ddeddf 2000 
Mae adran 41(1) o Ddeddf 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru, wrth 
gyflawni eu swyddogaethau o dan adrannau 31 a 32, roi sylw - 
 
 “(a) to the needs of persons with learning difficulties, and 
(b) in particular, to any report of an assessment conducted under section 140” o Ddeddf 
2000 (gweler isod). 
 
O dan adran 41, “If the Welsh Ministers are satisfied that they cannot secure the provision 
of facilities for education or training which are sufficient in quantity and adequate in quality 
for a person with a learning difficulty who is over compulsory school age but who has not 
attained the age of 19 unless they also secure the provision of boarding accommodation for 
him, the Welsh Ministers must secure the provision of boarding accommodation for him” 
(gweler adran 41(2)).  
 
Yn ogystal, “If the Welsh Ministers are satisfied that they cannot secure the provision of 
reasonable facilities for education or training for a person with a learning difficulty who has 
attained the age of 19 but not the age of 25 unless they also secure the provision of 
boarding accommodation for him, the Welsh Ministers must secure the provision of 
boarding accommodation for him” (gweler adran 41(3)).  
 

Adran 140 o Ddeddf 2000 
Mae adran 140 o Ddeddf 2000 yn ei gwneud yn ofynnol, os oes gan ddisgybl ysgol 
ddatganiad o anghenion addysgol arbennig o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 1996, a bod 
Gweinidogion Cymru o'r farn y bydd y person yn gadael yr ysgol ar ddiwedd ei flwyddyn olaf 
o addysg orfodol er mwyn cael addysg ôl-16 neu hyfforddiant neu addysg uwch, rhaid i 
Weinidogion Cymru drefnu bod asesiad o'r disgybl yn cael ei gynnal rywbryd yn ystod 
blwyddyn olaf addysg orfodol y disgybl.  
 
Yn ogystal, mae adran 140(3) yn dweud bod “The Welsh Ministers may at any time arrange 
for an assessment to be conducted of a person–  
 
(a) who is in his last year of compulsory schooling or who is over compulsory school age but 
has not attained the age of 25, 
(b) who appears to the Welsh Ministers to have a learning difficulty (within the meaning of 
section 41), and 
(c) who is receiving, or in the opinion of the Welsh Ministers is likely to receive, post-16 
education or training  or higher education”.  
 
At ddibenion adran 140, “an assessment of a person is an assessment resulting in a written 
report of – 
 
(a) his educational and training needs, and 
(b) the provision required to meet them” (gweler adran 140(4)). 
 
 


