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Trosolwg 
Mae'r Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol a Phrifysgol Sheffield Hallam, ar ran Rhwydwaith 
y Prifysgolion Dinesig wedi dod ynghyd i archwilio sut y gellir datblygu ymhellach y berthynas 
rhwng colegau a phrifysgolion ar draws pedair gwlad y DU i gynnig gwell cefnogaeth i unigolion, 
cyflogwyr a chymunedau.  

Mae'r adroddiad hwn yn asesu’r cyfleoedd a’r heriau cyfredol ar gyfer adeiladu systemau 
addysg a sgiliau mwy integredig ar draws addysg bellach (AB) ac addysg uwch (AU) fel y gallant 
gyda'i gilydd drawsnewid bywydau a chymunedau. Mae'n amlinellu gweledigaeth ar gyfer hyn, 
gydag argymhellion i arweinwyr y sector a llunwyr polisi o ran sut i’w gwireddu. Mae'r 
argymhellion hyn yn berthnasol mewn gwahanol ffyrdd ac i raddau amrywiol ar draws y pedair 
gwlad, ond ym mhob achos, maent yn ceisio cryfhau ffyrdd o weithio a chymell cydweithio yn 
hytrach na chystadleuaeth, yn ogystal ag ysgogi newidiadau mewn ymddygiad a diwylliant 
sefydliadol. Dysgwyd llawer o’r polisïau a phartneriaethau sy’n bodoli eisoes a’r rhai sy’n dod i’r 
amlwg ar draws y pedair gwlad, gan ffurfio sail i’n canfyddiadau. 



                                                                 

 

Sefydlwyd y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol yn 2019, a’i gomisiynu gan Gynghrair 
Colegau’r Pedair Gwlad, sef rhwydwaith o arweinwyr colegau a swyddogion y llywodraeth o 
bob un o bedair gwlad y DU. Dan gadeiryddiaeth Syr Ian Diamond, mae’r comisiynwyr yn 
cynnwys ystod o arweinwyr colegau, undebau llafur, myfyrwyr a busnes, academyddion ac 
arbenigwyr polisi. Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad ar gyfer y DU gyfan a phedwar 
adroddiad yn benodol ar gyfer y gwledydd sy'n ceisio ateb dau gwestiwn canolog: beth sydd 
ei angen arnom gan golegau o 2030 ymlaen, a sut mae gwireddu hynny. Mae'r Comisiwn 
wedi llunio adroddiadau ychwanegol ar rôl ddinesig colegau a'r berthynas rhwng colegau a'r 
GIG yn Lloegr. Mae'r Comisiwn bellach yn defnyddio ei weledigaeth ar gyfer Coleg y Dyfodol i 
archwilio themâu amserol, yn aml mewn partneriaeth â sefydliadau eraill

Mae Rhwydwaith y Prifysgolion Dinesig o blaid defnyddio prifysgolion i ysgogi newid 
cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol yn eu cymunedau lleol. Mae dros 130 o brifysgolion 
wedi ymuno â'r rhwydwaith ers ei sefydlu yng Ngwanwyn 2020. Mae Rhwydwaith y 
Prifysgolion Dinesig yn cael ei gynnal gan Brifysgol Sheffield Hallam; mae wedi derbyn cyllido 
gan Sefydliad UPP, yr Adran Addysg, Cyngor y Celfyddydau ac Ymddiriedolaeth Carnegie, ac 
mae’n gweithio mewn partneriaeth â'r Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r 
Cyhoedd, y Sefydliad Astudiaethau Cymunedol, Prifysgol Glasgow, Prifysgol y Frenhines Mary 
Llundain, Prifysgol Birmingham a Phrifysgol Newcastle. Mae Rhwydwaith y Prifysgolion Dinesig 
yn adeiladu ar adroddiad Comisiwn y Prifysgolion Dinesig Sefydliad UPP yn 2019, oedd yn 
herio prifysgolion i ail-lunio eu rôl a'u cyfrifoldeb i'w cymunedau er mwyn gwireddu eu potensial 
fel ysgogwyr agenda ddinesig newydd.

Amdanom ni   
Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn ar y cyd gan y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol a Phrifysgol Sheffield Hallam, ar 
ran Rhwydwaith y Prifysgolion Dinesig. Barn yr awduron yw'r dadansoddiad a'r argymhellion a wneir yn yr adroddiad hwn. 
Rydym yn ddiolchgar am yr holl fewnbwn a syniadau, yn ogystal â'r her adeiladol a gawsom gan y sector ac arweinwyr 
polisi ar draws y pedair gwlad, sydd wedi bod yn allweddol wrth lunio'r adroddiad hwn.  

https://www.collegecommission.co.uk/publications-1
https://www.collegecommission.co.uk/publications-1
http://adroddiadau%20ychwanegol
https://civicuniversitynetwork.co.uk/
https://civicuniversitynetwork.co.uk/
https://upp-foundation.org/about-us/civic-university-network/


Yr adroddiad hwn 
Rydym yn amlinellu'r heriau ehangach mewn cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd sy'n darparu’r 
cyd-destun ar gyfer cydweithredu rhwng colegau a phrifysgolion. Yna fe nodwyd y rhwystrau a'r 
cyfleoedd ar gyfer dyfnhau cydweithredu, ynghyd â'n hargymhellion ar gyfer sut y gall arweinwyr 
prifysgolion a cholegau, ynghyd â llunwyr polisi, wireddu gweledigaeth newydd ar gyfer sut mae'r 
ddau sector yn gweithio gyda'i gilydd. 

Mae llawer o'r argymhellion a nodwyd gennym eisoes wedi cael sylw - i wahanol raddau - o fewn un 
neu fwy o'r gwledydd unigol. Lle mae hyn yn wir, mae ein hadroddiad yn gadarnhad o ymagweddau 
unigol, yn her i fynd ymhellach, neu’n anogaeth i eraill dilyn yr esiampl. Ceir rhagor o fanylion a 
dadansoddiadau gronynnog ar y dirwedd bolisi ar draws y pedair gwlad yn atodlenni’r adroddiad 
hwn, ynghyd ag astudiaethau achos. 

Cyd-awduron yr adroddiad hwn yw: 
• Philippa Alway, Rheolwr Ymgyrchoedd a Phrosiectau Strategol yn y Comisiwn Annibynnol 

ar Goleg y Dyfodol 
• Lewis Cooper, Cyfarwyddwr y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol 
• Natalie Day, Pennaeth Strategaeth a Pholisi ym Mhrifysgol Sheffield Hallam 
• Lizzie Morgan, Rheolwr Strategaeth a Pholisi ym Mhrifysgol Sheffield Hallam 



                                                                 

System well i bawb: ein 
gweledigaeth a rennir 
Mae gan addysg y pŵer i fod yn drawsnewidiol; i unigolion, i fusnesau, i leoedd ac i'r 
gymdeithas gyfan. Mae colegau a phrifysgolion wrth galon eu cymunedau ac maent yn rhannu 
pwrpas cyffredin: sicrhau bod pawb, waeth beth fo'u cefndir neu eu profiadau yn y gorffennol, 
na ble yn y DU y maent yn byw ac yn gweithio, yn gallu cyrchu addysg a sgiliau perthnasol ac o 
safon uchel, ynghyd â'r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhain.  

Eto i gyd, yn rhy aml rydym yn cyflwyno system i ddysgwyr a chyflogwyr sy’n cael ei gyrru gan 
safbwyntiau a buddiannau sefydliadol, yn hytrach na chanolbwyntio ar y buddion ehangach y 
gellid eu cyflawni trwy ymagweddiad mwy cysylltiedig, mwy cydweithredol a mwy uchelgeisiol at 
yr hyn y gellir ei gyflawni gyda’n gilydd. Mae'r papur hwn yn alwad i arweinwyr colegau a 
phrifysgolion weithredu, ac i'r llunwyr polisi a all eu helpu neu eu rhwystro, i gamu i’r bwlch a 
gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pŵer trawsnewidiol AB ac AU yn ymestyn i bob cwr o’r 
Deyrnas Unedig. 

Ble rydyn ni nawr: cymell cystadleuaeth dros 
gydweithredu   
Er gwaethaf y ffaith eu bod yn rhannu’r un cyfrifoldeb, yn rhy aml mae colegau a phrifysgolion yn 
cael eu gweld - ac yn gweld eu hunain - fel sefydliadau sy’n perthyn i systemau gwahanol ac ar 
wahân, yn hytrach nag fel rhan o dirwedd addysgol ehangach. Ac eto, ar yr un pryd, mae 
darpariaeth AB ac AU yn cael eu cyflwyno mewn colegau a phrifysgolion i raddau amrywiol ar 
draws y pedair gwlad. O fewn sectorau, a rhyngddynt, mae sefydliadau weithiau’n gwrthwynebu 
ei gilydd mewn cystadleuaeth anghynhyrchiol, boed hynny o ganlyniad i ddewisiadau polisi neu 
gyllido’r llywodraeth, neu o ganlyniad i ddiwylliannau ac ymddygiadau sefydliadol.  
 
Mae eithriadau, lle mae arweinyddiaeth leol – yn wleidyddol ac yn sefydliadol – yn ysgogi dulliau 
mwy cydweithredol. Mae hyn yn aml yn cael ei yrru gan “arweinwyr systemau” sy'n gweld 
pwysigrwydd eu rôl y tu hwnt i furiau eu sefydliad, ac sydd wedi ymrwymo i'w cyfrifoldebau 
dinesig o ran ecosystem sgiliau ehangach eu rhanbarth. Ac mae yna enghreifftiau da o 
ddatblygiad polisi a newidiadau mewn arferion sefydliadol ar draws y pedair gwlad. Fodd 
bynnag, mae'n dal yn fwy cyffredin dod o hyd i berthnasoedd lleol sy'n teimlo'n gyfyngedig, yn 
anghytbwys, wedi'u llesteirio gan ddiffyg ymddiriedaeth ac sy'n cael trafferth denu amser ac 
adnoddau arweinyddiaeth ochr-yn-ochr â phwysau a blaenoriaethau eraill.  1

  Lisa Dreier, David Nabarro, a Jane Nelson, Gall arweinyddiaeth systemau newid y byd - ond beth yn union ydyw? (2019), Fforwm Economaidd y Byd <https://www.weforum.org/agenda/2019/09/systems-leadership-can-change-the-world-but-what-1
does-it-mean/> [cyrchwyd 19 Ionawr 2022].
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Arweinyddiaeth Systemau 
“Mae arweinyddiaeth systemau yn set o sgiliau a galluoedd y gall unrhyw 
unigolyn neu sefydliad eu defnyddio i sbarduno, galluogi a chynorthwyo'r 
broses o newid ar lefel systemau. Mae'n cyfuno arweinyddiaeth gydweithredol, 
adeiladu cynghreiriaid a mewnwelediad systemau i ysgogi arloesedd a 
gweithredu ar draws rhwydwaith ddatganoledig fawr.” 1



Pam fod Cydweithio yn Bwysig 
Heb os, mae systemau cyfredol ledled y DU yn gweithio'n dda i lawer o ddysgwyr. Mae gennym 
un o'r sectorau addysg uwch cryfaf yn y byd a nifer dda o golegau rhagorol. Mae llawer ohonynt 
hefyd yn angorion yn eu cymunedau lleol, ac yn cefnogi nid yn unig addysg a hyfforddiant, ond 
hefyd o ran cynhyrchu a rhannu gwybodaeth ar gyfer busnesau, ymgysylltu â’r gymuned a 
seilwaith. Er hynny, mae llwybrau i mewn a thrwy ein systemau’n aml yn gul, ac yn cael eu llunio 
gan ffactorau cymdeithasol neu economaidd ehangach, lleoliad daearyddol, ac oedran.  

Mae ymgysylltiad lleol yn aml yn ddigyswllt hefyd. Ac fel cymdeithas ac economi, rydym yn 
wynebu newidiadau enfawr yn yr hyn sydd ei angen arnom ni gan ein system addysg a sgiliau, 
wedi’u hysgogi gan newidiadau trawsnewidiol sy’n digwydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-
eang: o’r argyfwng hinsawdd ac anghydraddoldebau sydd wedi ymwreiddio, i boblogaeth sy’n 
heneiddio a’r pedwerydd chwyldro diwydiannol. Mae modelu gan y CBI wedi canfod y bydd 
angen i naw o bob deg gweithiwr ailsgilio erbyn 2030 gan fod technolegau newydd a’r economi 
yn newid y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llawer o swyddi, gyda rhai rolau’n cael eu colli’n llwyr. 
Os ydym yn mhynd i lwyddo, mae angen i'n system addysg a sgiliau yn ei chyfanrwydd ymateb 
i'r her hon.   

Mae gan golegau a phrifysgolion rôl ar y cyd wrth greu'r newid sydd ei angen i gyflwyno dysgu 
gydol oes; cefnogi busnesau a chymunedau a’r bobl a’r lleoedd y maent yn eu gwasanaethu. 
Mae cydweithio ar sail wirioneddol strategol a chydweithredol yn rhoi’r cyfle gorau i ni i gyd 
gyflawni’r newid effeithiol a thrawsnewidiol sydd ei angen.  

Cymryd agwedd ‘systemau cyfan’ 
Yn y bôn, credwn fod yn rhaid mabwysiadu ymagwedd 'system gyfan' at addysg a sgiliau, ac y 
dylai prifysgolion a cholegau fod yn rhan o system addysg drydyddol a sgiliau gydgysylltiedig a 
chyfannol o fewn pob un o'r pedair gwlad. Rydym yn defnyddio “system addysg drydyddol a 
sgiliau” trwy gydol yr adroddiad i gyfeirio at AB ac AU, sy’n cynnwys pob lefel astudio, ac sy’n 
digwydd ôl-16 yn gyffredinol, er bod colegau weithiau’n gweithio gyda myfyrwyr iau nag 16 oed. 

Ffocws yr adroddiad hwn yw’r angen am gydweithio dyfnach rhwng prifysgolion a cholegau o 
fewn system addysg drydyddol a sgiliau. Mae sefydliadau a darparwyr eraill hefyd yn elfennau 
pwysig o'r system hon, gan gynnwys ysgolion sy'n cynnig darpariaeth ôl-16, sefydliadau dysgu 
oedolion a chymunedol, darparwyr hyfforddiant annibynnol, ac addysg mewn carchardai. Fel 
rhan o symudiad i systemau mwy cydgysylltiedig ar draws y pedair gwlad ac o fewn ardaloedd 
lleol, mae'n bwysig bod y darparwyr hyn yn rhan bwysig o strategaethau lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol.  

Trwy edrych ar golegau a phrifysgolion fel hyn, daw gweledigaeth gref a rennir yn glir.  
. 
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Ymagwedd pedair gwlad 
Sut y gall colegau, prifysgolion a llunwyr polisi weithio gyda'i gilydd i wireddu'r weledigaeth hon 
trwy'r perthnasoedd cydweithredol a'r systemau addysg drydyddol a sgiliau sydd eu hangen ar 
y DU? Dyma’r dasg rydym yn ceisio mynd i'r afael â hi trwy'r adroddiad hwn 

Rydym yn defnyddio dull 'pedair gwlad' - gan edrych ar draws y gwahanol systemau a'r cyd-
destunau sy'n bodoli yn y DU i ddarparu darlun cyfoethocach a mwy amrywiol. Mae yna 
amrywiant mawr ar draws systemau, diwylliannau ac ymagweddau at berthnasoedd rhwng 
colegau a phrifysgolion. Mae hyn wedi caniatáu i ni dynnu ynghyd amrywiaeth eang o leisiau, 
safbwyntiau ac arfer da. Trwy gydol yr adroddiad hwn, rydym yn tynnu'n sylweddol ar bolisïau ac 
arferion sy'n gweithio'n dda, pethau y gall sefydliadau a gwledydd eraill ddysgu ohonynt. Ochr-
yn-ochr ag astudiaethau achos lleol, rydym yn amlygu cryfderau systemig o fewn pob gwlad, 
sydd hefyd yn cynnig gwersi addysgiadol. 

Ar draws y pedair gwlad, erys tensiynau a photensial enfawr heb ei gyffwrdd ar gyfer integreiddio 
dyfnach o ran systemau a chydweithio rhwng sefydliadau. Mae'r ffaith bod yr heriau hyn yn 
bodoli ar draws y pedair gwlad yn ein hatgoffa bod y rhain yn faterion anodd sydd wedi’u 
gwreiddio’n ddwfn, ac mae angen sylw strategol parhaus i geisio eu datrys.  

Heb os, mae llawer mwy i'w wneud - yn ogystal â hyrwyddo'r gorau o'r hyn sy'n bodoli eisoes. 
Bwriad yr adroddiad hwn yw helpu â llunio dyfodol perthnasoedd rhwng colegau a phrifysgolion 
a’r systemau ehangach maent yn perthyn iddynt - gan gadarnhau ymrwymiad parhaus 
arweinwyr y sector wrth weithio mewn partneriaeth â llywodraethau i gyflawni'r agenda hon.   
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Ein gweledigaeth a rennir 
Er mwyn i system addysg a sgiliau fod yn llwyddiannus, mae angen i golegau a 
phrifysgolion weithio mewn ffordd integredig. Mae hyn yn hanfodol i greu byd lle: 
• Mae pobl yn cael eu grymuso â’r dysgu sydd ei angen arnynt i ffynnu, gyda’r canlynol: 

• Addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel ar gael i bawb. 
• Pob oedolyn yn cael mynediad at ddysgu gydol oes sy'n eu galluogi i uwchsgilio 

ac ailhyfforddi. 
• Mae pobl ifanc sydd fel arall mewn perygl o beidio ag ymgysylltu ag addysg a 

hyfforddiant yn cael y gefnogaeth briodol ar gyfer y daith sy'n iawn iddyn nhw. 
• Mae cynhyrchedd yn cael ei gyflymu trwy gefnogaeth strategol i fusnesau, ar gyfer 

cyflogwyr a’r gweithlu, yn ogystal â rhannu gwybodaeth.  
• Mae lleoedd ledled y DU yn dod yn fwy llewyrchus, cynaliadwy, iach a theg, gan unioni 

anghydraddoldebau rhanbarthol a chefnogi cymunedau a lleoedd oedd wedi cael eu 
gadael ar ôl.  

• Mae partneriaethau’n gyrru system addysg drydyddol a sgiliau fwy cysylltiedig a 
chydlynol, fel y gall pob sefydliad wneud y gorau o’u heffaith ar draws pobl, cynhyrchiant 
a lleoedd.



Gosod y cyd-destun - heriau'r 
dyfodol 
Mae newidiadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn digwydd ar draws pedair 
gwlad y DU, ac yn fyd-eang, sy’n tanlinellu pwysigrwydd ein systemau addysg a sgiliau o ran 
ymateb i’r heriau hyn a bachu ar gyfleoedd newydd. Bydd y tueddiadau hyn yn cael effaith 
uniongyrchol ar sut mae sefydliadau'n gweithredu a hefyd yn siapio'r farchnad lafur a'r 
tueddiadau cymdeithasol ac economaidd y maent yn ymateb iddynt. Bydd y ffyrdd y mae 
colegau a phrifysgolion yn cydweithio’n helpu neu’n rhwystro effeithiolrwydd yr ymateb hwn yn 
gynyddol. 

Bydd heriau allweddol yn rhoi pwysau sylweddol ar ein systemau addysg a sgiliau, yn ogystal â’r 
farchnad lafur: 

● Bydd effaith Covid-19 ar yr economi a chanlyniadau hir-dymor dysgu a gollwyd yn taro'r rhai 
mwyaf agored i niwed a’r rhai sydd ar gyrion cymdeithas, ynghyd â rhai sectorau yn 
arbennig. Bydd angen i fwy o bobl ailhyfforddi ac uwchsgilio ar adeg pan fo pwysau 
cyllidebol ar lywodraethau’n gwaethygu. 

● Mae’r argyfwng hinsawdd yn gofyn am ymdrech ar y cyd a chydlynol i gynorthwyo pobl a 
chyflogwyr i drosglwyddo i economi sero net. Ochr-yn-ochr â'r newid i economi sero net, 
bydd angen am gymorth i ailsgilio ac arloesi er mwyn helpu â lliniaru effeithiau hinsawdd sy’n 
anodd eu rhagweld. 

● Mae newidiadau ym myd gwaith yn golygu bod yn rhaid i systemau addysg a sgiliau fod yn 
hyblyg a pharod i addasu wrth i swyddi newid yn gyflym. Mae dadansoddiad yn dangos bod 
60% cant o'r bobl a fydd mewn gwaith yn 2030 eisoes wedi cwblhau eu haddysg ffurfiol, a 
bydd yn rhaid i 9 o bob 10 o'r boblogaeth ailhyfforddi ac uwchsgilio dros y degawd nesaf.  
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ddysgu gydol oes ddod yn realiti i bawb, sy’n rhoi pwysau 
sylweddol ar golegau a phrifysgolion. Ar yr un pryd, mae Covid-19 wedi cael effaith 
sylweddol ar fyd gwaith, wrth i gwmnïau symud i weithio mwy hyblyg, gyda mwy o bwyslais 
ar sgiliau digidol a llesiant. 

● Mae poblogaeth sy'n heneiddio ac anghydraddoldebau sydd wedi hen ymwreiddio yn golygu 
bod galw cynyddol am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd yn rhaid i golegau a 
phrifysgolion ddangos y rôl maent yn ei chwarae o ran iechyd y boblogaeth, a sicrhau bod 
llwybrau i mewn i'r gweithluoedd iechyd a gofal cymdeithasol yn ateb gofynion cynyddol y 
gweithlu. 

● Mae disgwyliadau a dyheadau newidiol pobl o ran sut maent yn byw ac yn gweithio yn cael 
ei yrru gan ddigideiddio a’r pandemig, sy'n newid sut mae pobl yn rhyngweithio â dysgu. 
Bydd adlewyrchu ac ymateb i sut, ble a phryd y cynigir darpariaeth, ynghyd â’r math o 
addysgeg, yn dod yn fwyfwy pwysig. 
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Y dirwedd polisi ar draws y 
pedair gwlad 
Mae'r dirwedd polisi ar draws y pedair gwlad yn amrywio’n sylweddol. Ac eto mae dwy elfen 
hanfodol sydd gan y pedair system yn gyffredin. Yn gyntaf, gall y berthynas rhwng colegau a 
phrifysgolion fod yn llawn tensiynau, er i raddau gwahanol. Yn ail, mae llunwyr polisi ac 
arweinwyr y sector yn ceisio datblygu systemau addysg a sgiliau ôl-16 mwy integredig a mwy 
cydlynol. Yn yr adran hon rydym yn darparu trosolwg o system pob gwlad ac yn nodi'r trywydd 
cyfredol o ran diwygio. 

Cymru  
Ar hyn o bryd mae system addysg a sgiliau ôl-16 Cymru’n mynd trwy broses ddiwygio 
sylweddol sy'n canolbwyntio ar newidiadau o ran cyllido a llywodraethiant, arweinyddiaeth 
gryfach ac ymrwymiad i ddysgu gydol oes. Nod diwygio addysg drydyddol yw dyfnhau’r 
cydweithredu a chydlynu rhwng darparwyr addysg ôl-16; ac efallai wrth wneud hynny, bydd yn 
cynnig esiampl i'r gwledydd eraill ledled y DU.  

Y system gyfredol   
Mae AB yn cael ei hariannu a'i llywodraethu'n uniongyrchol gan lywodraeth Cymru trwy'r Adran 
Addysg a Sgiliau, tra bod Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn gyfrifol am reoleiddio 
a chyllido AU. 

Yn lleol ac yn rhanbarthol, mae cyflwyno Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs) a 
Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSPs) ochr-yn-ochr â chyrff a rhaglenni eraill sy'n bodoli 
eisoes, gan gynnwys Bargeinion Dinas a Thwf, wedi arwain at eco-systemau rhanbarthol a lleol 
cymhleth, gyda daearyddiaeth sy'n gorgyffwrdd yn aml neu hyd yn oed yn amrywio. Cwestiwn 
allweddol yw ble mae’r cyfleoedd ar gyfer alinio dyfnach neu’n wir ad-drefnu’r gwahanol gyrff.  

Mae partneriaeth a chydweithrediad rhwng colegau a phrifysgolion yn thema allweddol mewn 
polisi cyhoeddus yng Nghymru - yn fwyaf amlwg yn amodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol ynghylch 'Ffyrdd o Weithio', ond sydd hefyd i’w gweld ym mhob agwedd ar y polisi 
addysg a sgiliau. Fodd bynnag, er bod CCAUC ei hun yn ddibynnol ar y Ddeddf, nid felly 
sefydliadau AU, gan nad ydynt yn gyrff sector cyhoeddus. 

Mae'n ofynnol i CCAUC ystyried 'cydlyniad rhanbarthol' wrth ariannu Sefydliadau Addysg Uwch, 
gyda chyfarwyddyd penodol yn rhan o’r llythyr cylch gwaith blynyddol oddi wrth y Gweinidog at 
y Cyngor Cyllido bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae hyn yn berthnasol i ddarpariaeth AU yn unig, 
yn hytrach na phob darpariaeth ôl-16. 
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Yr agenda ddiwygio 

Yn Hydref 2021 cychwynnodd Llywodraeth Cymru'r broses o gyflwyno Mesur Addysg 
Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) i Senedd Cymru. Mae'r diwygiadau mewn addysg a hyfforddiant 
ôl-orfodol (PCET) yn seiliedig ar argymhellion a wnaed gan Adolygiad Hazelkorn, 'Tuag at 2030: 
Fframwaith ar gyfer adeiladu system addysg ôl-orfodol o safon ryngwladol ar gyfer Cymru, a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, ac a gyhoeddwyd yn 2016. Cadarnhawyd llawer o'r 
argymhellion hyn yn adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol ar gyfer Cymru.  

Mae'r Bil yn cynnwys argymhellion i gyflwyno Comisiwn hyd-braich newydd ar gyfer Addysg 
Drydyddol ac Ymchwil (CADY), gyda swyddogaeth gyllido a rheoleiddio ar gyfer yr holl addysg 
ôl-orfodol ac ymchwil, ynghyd â diddymu Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). 

Polisïau agenda perthnasol eraill: Cenedlaethau'r 
Dyfodol   
Mae hyn i gyd yn rhan o gyd-destun polisi ehangach Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Mae'r Ddeddf yn rhoi pwrpas cyffredin sy'n orfodol dan y gyfraith i lywodraeth 
genedlaethol, llywodraeth leol, byrddau iechyd lleol a chyrff cyhoeddus penodedig eraill. Mae'n 
cyflwyno agenda hanfodol sy'n adlewyrchu gweledigaeth gynaliadwy a llewyrchus ar gyfer 
dyfodol Cymru, sy'n cynnwys gweithredu ar y cyd ar addysg a sgiliau.  

Mae cydweithredu yn ganolog i strategaeth Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, sydd wedi 
dadlau bod angen alinio llawer cryfach rhwng cyrff cyhoeddus a chyrff eraill i gyflawni amcanion 
strategol, gan gynnwys sefydliadau AB ac AU. Mae ‘Maniffesto ar gyfer y Dyfodol’ 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn dadlau y gallai hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y manteision 
ehangach a'r camau y gallant eu cymryd i wella pob agwedd ar lesiant trwy sgiliau. Yn yr un 
modd, mae Strategaeth Cymraeg 2050 i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn 
cynrychioli agenda sy'n gofyn am ddull systemau cyfan o bob rhan o'r system addysg a sgiliau.   
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SBOTOLAU AR GYMRU: 
Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil 
(CADY) 
Mae Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) newydd yng Nghymru’n rhan o 
agenda ddiwygio allweddol, gyda'r nod o adeiladu system fwy integredig a chydlynol, lle 
mae’r un gwerth yn cael ei osod ar ddysgu galwedigaethol ac addysg academaidd. Bydd 
y comisiwn, gan ddibynnu ar ddeddfwriaeth, yn gyfrifol am oruchwylio'r sector ôl-16 yng 
Nghymru. Mae hyn yn cynnwys AB, AU, prentisiaethau, chweched dosbarth a chyrff 
ymchwil ac arloesedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Disgwylir i'r Comisiwn newydd 
ddatblygu Cytundebau Deilliannau gyda'r sefydliadau y mae'n eu hariannu, a fydd yn nodi 
sut y bydd darparydd yn cyfrannu at amcanion cynllun strategol y Comisiwn, a'r nodau 
cyffredinol ar gyfer y sector addysg drydyddol yng Nghymru.  

Mae hyn yn dangos uchelgais go iawn gan Lywodraeth Cymru i symleiddio'r dirwedd 
drydyddol, ac i osod uchelgeisiau strategol hir-dymor ar gyfer y sector. Cwestiwn allweddol 
fydd sicrhau aliniad â strategaethau lleol ar draws Cyrff Gwasanaeth Cyhoeddus, 
Bargeinion Dinas a Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, yn ogystal â myfyrio ar y 
cydbwysedd rhwng y cenedlaethol a'r rhanbarthol neu'r lleol, ynghyd â chynnwys 
darparwyr eraill, megis ysgolion a dysgu cymunedol.  

Mae'r diwygiadau hefyd yn cynnwys dyletswydd ar y Comisiwn i annog darpariaeth a 
chyfranogiad mewn addysg a hyfforddiant trydyddol trwy gyfrwng y Gymraeg ac i 
hyrwyddo cennad ddinesig sefydliadau addysg drydyddol, gyda'r nod o wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r model yn cadw 
pwyntiau o wahaniaeth fel dull wedi'i deilwra o arolygu ar gyfer gwahanol fathau o 
ddarpariaeth.

“'At ei gilydd, y farn (yng Nghymru) oedd bod y dirwedd ôl-uwchradd yn rhy gymhleth, gyda 
sefydliadau'n gorgyffwrdd ac adnoddau a rhaglenni’n cael eu dyblygu. Roedd sefydliadau 
AB a sefydliadau AU yn canolbwyntio gormod ar eu hagenda eu hunain, heb fawr o 
dystiolaeth o berthnasoedd gwaith gwirioneddol rhyngddynt. Nid oedd yna ddigon o 
drafodaeth ynghylch anghenion dysgwyr neu lwybrau dysgwyr, na’r cyfle ar gyfer 
trosglwyddo rhwng rhannau o'r system. [...] Dim ond ychydig o ystyriaeth a roddwyd i 
ddysgu yn y gwaith ac addysg oedolion a chymunedol.' 
  
Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer adeiladu system addysg ôl-orfodol o safon ryngwladol ar 
gyfer Cymru5



Yr Alban 
Mae system addysg a sgiliau ôl-16 yr Alban yn elwa ar elfennau o gydweithio cryf, ond yn sicr 
mae yna o hyd bwyntiau sylweddol o gystadleuaeth nodedig rhwng colegau a phrifysgolion. Yn 
2020, comisiynodd Llywodraeth yr Alban Gyngor Cyllido'r Alban (SFC) i gynnig newidiadau yn y 
fframweithiau polisi, cyllido ac atebolrwydd i sicrhau mwy o gydlyniant a chynaladwyedd mewn 
addysg ac ymchwil drydyddol. Mae hyn, ochr yn ochr ag adroddiadau eraill (Cumberford-Little, 
adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol ar gyfer yr Alban) wedi symbylu ffocws o'r 
newydd ar sut i adeiladu system sy'n creu sefydlogrwydd a chydweithrediad hir-dymor rhwng 
colegau a phrifysgolion. 

Y system gyfredol   
Mae colegau a phrifysgolion yn cael eu cyllido a'u rheoleiddio gan SFC, corff hyd-braich o 
Lywodraeth yr Alban. Mae'n ofynnol i bob darparydd AU gytuno ar Gytundeb Deilliannau gyda 
SFC, gan nodi sut y bydd y coleg neu'r brifysgol yn cyfrannu at flaenoriaethau'r llywodraeth. 
Dros y deng mlynedd diwethaf, mae tua 30% o AU yn yr Alban wedi cael ei chyflwyno mewn 
colegau, yr uchaf ar draws y pedair gwlad.  

Mae'r Bwrdd Strategol Menter a Sgiliau yn dwyn ynghyd asiantaethau'r llywodraeth, gan 
gynnwys SFC, sefydliad Datblygu Sgiliau'r Alban, Menter yr Alban, Menter De'r Alban a Menter 
yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd, yn ogystal ag aelodau o golegau, prifysgolion a chyflogwyr, i 
gytuno ar y cyd ar flaenoriaethau strategol. Mae'r bwrdd wedi cryfhau'r cysylltiadau rhwng 
addysg drydyddol a datblygiad economaidd, o ran polisi a chyflwyno. Mae rhanbartholi'r sector 
colegau, a greodd 13 rhanbarth coleg lle cafodd colegau eu huno, neu eu dwyn ynghyd o dan 
un bwrdd y gellir ei ariannu, wedi profi'n gryfder arbennig gan ddarparu strwythur cydlynol ar 
gyfer integreiddio'n agosach â phrifysgolion, ysgolion ac eraill.  

Mae cryn dipyn o waith wedi'i wneud yn yr Alban i greu system drydyddol fwy blaengar a 
thecach. Gan adeiladu ar adroddiad gwreiddiol y Comisiwn ar Ehangu Mynediad (2016), mae 
cyfres o fentrau polisi cenedlaethol gan gynnwys y prosiect Taith Dysgwr a’r Fforwm Cyfathrebu 
Cenedlaethol, wedi arwain at greu llwybrau llawer cliriach ar gyfer y dysgwr unigol, ynghyd â 
chael gwared ar rywfaint o'r dyblygu a'r aneffeithlonrwydd yn y system.  
Mae colegau'r Alban yn cael eu hadolygu gan Education Scotland a phrifysgolion gan QAA yr 
Alban. Mae QAA yr Alban a Rhwydwaith Datblygu’r Colegau yn ymgymryd â gweithgareddau 
gwelliant ar gyfer eu priod sectorau. 
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SBOTOLAU AR YR ALBAN:  
Cytundebau trosglwyddo 
Mae trosglwyddo yn galluogi myfyriwr i gael mynediad i ail flwyddyn cwrs gradd gyda 
Thystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) a enillwyd mewn coleg, neu i'r drydedd flwyddyn 
gyda Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) a enillwyd mewn coleg. Mae hyn yn osgoi 
gorfodi myfyrwyr i ailadrodd lefelau academaidd wrth symud o'r coleg i'r brifysgol, sy'n 
gostus i'r dysgwr o ran amser ac arian, ac yn ddefnydd aneffeithlon o adnoddau 
cyhoeddus. Mae yna ddyhead i gynyddu trosglwyddo er mwyn ehangu mynediad i’r 
brifysgol, gan greu cyfleoedd mwy hyblyg i ddysgwyr, yn ogystal â chydweithio agosach 
rhwng colegau a phrifysgolion i ateb y galw gan ddysgwyr. 

Mae yna fodelau lleol cryf iawn ac mae sefydliad Colegau’r Alban a Phrifysgolion yr 
Alban wedi dod ynghyd i ddatblygu Fforwm Trosglwyddo Cenedlaethol, gan nodi 
canllawiau ar gyfer cytundebau trosglwyddo lleol/rhanbarthol. Ar eu gorau, mae'r rhain 
yn dangos arweinwyr lleol yn cymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu llwybrau cydgysylltiedig 
sy'n galluogi pobl i gael mynediad at gyfleoedd addysg a hyfforddiant a allai fel arall fod 
y tu hwnt i'w cyrraedd.  

Trwy'r Fforwm Trosglwyddo Cenedlaethol, mae colegau a phrifysgolion wedi dod at ei 
gilydd ar lefel genedlaethol i nodi cyfleoedd lle gellir datblygu hyn yn fwy cyffredinol 
hefyd. Esblygiad naturiol o hyn fydd archwilio unrhyw wrthwynebiad i gytundebau 
trosglwyddo rhanbarthol gan ystyried ble gellir datblygu cytundebau trosglwyddo ar 
draws rhanbarthau. Mae yna gryn lawer o anghysondeb ledled yr Alban - mae rhai 
prifysgolion yn llawer llai awyddus i ddatblygu cytundebau lleol. Felly mae cwestiwn yma 
ynghylch ble y dylai hyn fod yn wirfoddol, a ble y gallai fod angen trefniadau newydd neu 
addasu’r rhai sy’n bodoli eisoes. 

Astudiaeth Achos: Gwella trosglwyddo a 
sicrhau llwyddiant myfyrwyr 
Prifysgol De Swydd Lanark, Prifysgol Gorllewin yr Alban, Prifysgol Glasgow a Phrifysgol 
Stirling, YR ALBAN

Mae cyflwyno Gwasanaethau Cyfreithiol ar lefel HNC/D yng Ngholeg De Swydd Lanark 
(SLC) wedi cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy'n byw yn Ne Swydd Lanark astudio'r Gyfraith 
a symud ymlaen i'r brifysgol i ddilyn nifer o lwybrau arbenigol at gyflogaeth. O ganlyniad, 
gwelwyd twf mewn cyrsiau HND mewn Gwasanaethau Cyfreithiol ac Astudiaethau 

Heddlu. Maent wedi cynyddu cyfleoedd mewn ardal lle mae yna amddifadedd a lefel uchel o 
ddiweithdra, gan greu cyfleoedd newydd i drosglwyddo i'r brifysgol a darparu mynediad teg i fyfyrwyr 
gael llwyddiant yn y dyfodol. 

Mae elfen lleoliad gwaith y cyrsiau'n gyfle pwysig i fyfyrwyr weld sut mae amgylchedd gwaith go iawn 
yn edrych ac yn teimlo cyn iddynt fynd i'r brifysgol, gyda myfyrwyr a chyflogwyr yn elwa o hynny. Gall 
cyflogwyr gadw myfyrwyr mewn lleoliadau gwaith, a gallent gynnig swyddi iddynt yn y pen draw pe bai 
swydd wag ar gael.  

“Ni allaf ddisgrifio’r manteision sydd wedi deillio o ddod i SLC… Gwellodd fy sgiliau personol yn SLC. 
Fe ddes i i’r Coleg am flwyddyn i wneud cwrs HNC ond roedd mor dda, arhosais i gwblhau’r HND”.  
Dilara Monasipova – cyn-fyfyriwr SLC sydd bellach yn astudio LLB yng Nghyfraith yr Alban ym 
Mhrifysgol Glasgow 

Astudiaeth Achos: Cynyddu dilyniant i AU trwy 
drosglwyddo  
Coleg Gorllewin Lothian a Phrifysgol Napier Caeredin, YR ALBAN 

Mae partneriaeth unigryw ar gyfer myfyrwyr Gorllewin Lothian wedi cael ei chynllunio i gynyddu nifer y 
myfyrwyr sy'n symud ymlaen o Fframwaith Credyd a Chymwysterau'r Alban (SCQF) lefel 8 i lefel 9 
mewn rhanbarth lle mae'n bosibl nad oedd myfyrwyr wedi ystyried astudio ar gyfer gradd, ond yn 
hytrach wedi dewis mynd i’r coleg yn lle’r brifysgol. Roedd asesiadau sgiliau rhanbarthol wedi nodi bod 
angen cymwysterau lefel 9 ar nifer cynyddol o swyddi yn y rhanbarth hwn. 

Mae Coleg Gorllewin Lothian (WLC) wedi'i leoli yn yr unig ranbarth sydd heb brifysgol. Yn 2008 
sefydlodd y Coleg a Phrifysgol Napier Caeredin (ENU) bartneriaeth lwyddiannus i gyflwyno'r rhaglen 
Gradd Rheolaeth Busnes ar gampws WLC yn Livingston. Mae'r rhaglen yn cael ei chynnig i fyfyrwyr ar 
sail lawn-amser a rhan-amser i gynorthwyo ag ehangu mynediad.  

Mae'r llwybr yn darparu trosglwyddo syml i fyfyrwyr a pharhad addysgu a dysgu, ynghyd â chefnogaeth 
fugeiliol. Mae cyfraddau dargadwedd wedi gwella oherwydd parhad yr addysgu a'r dysgu gyda 
darlithwyr cyfarwydd, cyswllt uniongyrchol ac ymddiriedaeth. 

Mae cytundebau trosglwyddo’n cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod statws uwch yn 
cael ei roi i fyfyrwyr sy'n cwblhau lefel astudio HND. Bu trosglwyddo pellach i gyrsiau ôl-raddedig ar 
gyfer tua 10% o'r myfyrwyr sydd wedi dod trwy raglenni WLC. 

“Mae'r bartneriaeth hon wedi bod yn rhagorol o'r diwrnod cyntaf, gyda'r unigolion allweddol yn y 
trefniant yn dod o WLC ac ENU i gefnogi llwyddiant. Rydym wedi gwylio hyn yn tyfu o flwyddyn i 
flwyddyn gyda llwyddiant unigryw i ddysgwyr WLC oherwydd y niferoedd llai a chefnogaeth fugeiliol.”



Yr agenda ddiwygio  

Gwnaeth adolygiad SFC o system addysg drydyddol yr Alban yr argymhellion canlynol i 
Lywodraeth yr Alban:  

• datblygu gweledigaeth a bwriad strategol, tymor hwy clir ar gyfer dyfodol addysg drydyddol 
ac ymchwil a gynhelir gan golegau a phrifysgolion; 

• meithrin capasiti ar gyfer cynllunio ar y cyd, ynghyd â dull mwy systematig o ddarparu a 
buddsoddi mewn addysg a sgiliau trydyddol, er mwyn bod yn fwy ymatebol i anghenion 
cyfredol ac anghenion y dyfodol; 

• dod o hyd i ffyrdd gwell o gynorthwyo dysgu gydol oes [...] trwy adolygu'r targedau 
presennol, y rhagdybiaethau sy'n sail i'r modelau cyllido presennol a chynhaliaeth i fyfyrwyr, 
a fframweithiau cymwysterau; a,  

• sicrhau bod buddiannau myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr y dyfodol yn cael eu gwarchod a'u 
hyrwyddo wrth ddatblygu safonau, deilliannau, cyfleoedd dysgu cyfunol a digidol, camau 
cydraddoldeb a chynhwysiant, fframweithiau cyfranogi, buddsoddiad ac ymagweddau at 
atebolrwydd. 

Cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban ei hymateb i’r adroddiad hwn ym mis Hydref 2021, gan 
gadarnhau bod y bwrdd, ar y cyfan, yn derbyn ac yn cytuno â’r argymhellion, gan gynnwys 
cefnogi “ymagwedd system-gyfan at ddarpariaeth drydyddol gydlynol” a “chydweithio 
cyflymach, dyfnach”. Bydd Llywodraeth yr Alban nawr yn mynd trwy gyfnod o adeiladu capasiti 
a blaenoriaethu. 

Mae gwaith sylweddol hefyd yn cael ei arwain gan SFC i adolygu'r dull o ymdrin â Chytundebau 
Deilliannau ar gyfer colegau a phrifysgolion. Nod hyn yw dyfnhau aliniad strategol rhwng 
darparwyr wrth gyflawni blaenoriaethau strategol rhanbarthol, gyda ffyrdd newydd o weithio ar y 
cyd rhwng colegau a phrifysgolion yn cael eu profi yn y Cynllun Braenaru Darpariaeth Drydyddol. 
Bydd cyfres o gynlluniau peilot yn archwilio datblygiad y cydweithrediadau rhanbarthol hyn, a 
beth sydd angen ei wneud ymhellach i sicrhau bod y system addysg a sgiliau yn ymatebol. Mae 
SFC hefyd yn adolygu'r fframweithiau ansawdd gyda'r bwriad o gyflwyno fframwaith ansawdd 
trydyddol. 
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‘Dychmygwch system drydyddol yn yr Alban lle mae gan ein holl ddinasyddion aelodaeth oes, 
lle maen nhw wedi’u trwytho mewn dysgu integredig yn y gwaith, a lle maen nhw'n ‘cyffwrdd’ 
diwydiant o ddechrau eu profiad yn y coleg. [...] Yn y system drydyddol hynod gysylltiedig a 
rhyngddibynnol hon, mae colegau'n cael eu gwerthfawrogi a'u dathlu gyda statws sylfaenol a 
chyfartal, mewn cyferbyniad â'r system AB/AU ddeuol gyfredol sy'n ddi-fudd yn ei hierarchaeth 
ac yn wael am ennyn partneriaethau cynaliadwy, sylweddol.' 
  
Adroddiad Cumberford-Little: Un System Drydyddol: Ystwyth, Cydweithredol, Cynhwysol, 
2020, https://view.pagetiger.com/inlhij/1/PDF.pdf 



Lloegr  
Mae'r system yn Lloegr yn hynod gymhleth ac, ar brydiau, yn ddigyswllt, gyda cholegau a 
phrifysgolion yn aml yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am fyfyrwyr, ac yn y pen draw am gyllid. 
Sbardunwyd y diwygiadau cyfredol yn y system addysg a sgiliau gan Lywodraeth y DU gan y 
Papur Gwyn Sgiliau ar gyfer Swyddi, yn dilyn yr achos a gyflwynwyd gan Syr Philip Augar dros 
ail-gydbwyso cyfleoedd a chyllido ar gyfer addysg ôl-18. Mae gan y diwygiadau hyn y potensial i 
gynorthwyo mwy o gydweithredu, ac ennyn dull mwy systematig. Mae yna hefyd rai arferion a 
mentrau sefydliadol da, fel yr Athrofeydd Technoleg (IoTs), y gellir adeiladu arnyn nhw. 

Y system gyfredol 
Ariennir sector colegau Lloegr trwy'r Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau (ESFA) sy'n gyfrifol am 
ariannu addysg a sgiliau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Mae darpariaeth prifysgolion ac AU 
mewn colegau yn cael ei rheoleiddio a'i chyllido gan y Swyddfa Myfyrwyr (OfS). Yn dibynnu ar y 
math o ddarpariaeth, gall sefydliadau fod o dan awdurdodaeth Ofsted, Ofqual, y Sefydliad 
Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol (IfATE), y Comisiwn Elusennau a'r Comisiynydd AB. Gyda'i 
gilydd mae darlun cymhleth ar gyfer cyllido, atebolrwydd a goruchwyliaeth ar draws colegau a 
phrifysgolion.  

Mae cyllido addysg ôl-18 ac ariannu myfyrwyr wedi bod trwy gyfnod o newid polisi ac 
ansicrwydd sylweddol ers 2012. Er bod cyhoeddiadau a wnaed yn ddiweddar ynghylch cyllido 
wedi nodi'r cynnydd cyntaf a gynlluniwyd ar gyfer cyllido colegau ers 15 mlynedd, mae'r sector 
AB wedi profi cyfnod hir o doriadau yn eu cyllid, gyda'r gostyngiad mwyaf mewn cyllido fesul 
disgybl o unrhyw sector o'r system addysg ers 2010–11. Mae hyn wedi creu lefel anghynaladwy 
o ansicrwydd ar draws y dirwedd drydyddol. Ar yr un pryd, mae clytwaith o ddatganoli i’w lywio 
o ran blaenoriaethau gwleidyddol a mynediad at fuddsoddiad, er enghraifft gyda gwahanol 
lefelau o gyllid a phwerau trwy’r Gyllideb Addysg Oedolion (AEB). 

Awgrymodd Adroddiad Augar yn 2019 set o argymhellion ar gyfer creu system addysg ôl-18 fwy 
cydgysylltiedig, gyda chefnogaeth system gyllido sy'n gweithio i fyfyrwyr a threthdalwyr. Fwy na 
dwy flynedd ar ôl cyflwyno’r adroddiad, nid yw ymateb terfynol Llywodraeth y DU i Augar wedi’i 
gyhoeddi eto, gan arwain at gyfnod o ansicrwydd hirfaith, yn enwedig ynghylch dyfodol y cynllun 
benthyciadau myfyrwyr. Wrth i ni aros am yr ymateb terfynol, a ddisgwylir nawr ar ffurf Papur 
Gwyn, credir bod ystod o opsiynau polisi yn parhau i fod 'ar y bwrdd' gan gynnwys cyflwyno’r 
lefel isaf sy’n dderbyniol fel trothwyon mynediad, cyfyngiadau eraill ar niferoedd myfyrwyr, a 
newidiadau yn nhelerau'r cynllun benthyciadau myfyriwr.  

Fodd bynnag, fel rhan o Bapur Gwyn Sgiliau'r Llywodraeth, mae rhai mentrau'n dechrau helpu o 
ran alinio ac annog cydweithrediadau strategol yn well, gan gynnwys Athrofeydd Technoleg sy'n 
fodel newydd ar gyfer cyflwyno sgiliau rhwng colegau, prifysgolion a chyflogwyr blaenllaw. 
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SBOTOLAU AR LOEGR: 
Athrofeydd Technoleg 
IMae Athrofeydd Technoleg (IoTs) yn ddarparwyr sy'n canolbwyntio 
ar gyflogwyr, gan arbenigo ar ddarparu 'addysg dechnegol uwch' 
ledled Lloegr. Cyhoeddwyd y don gyntaf o 12 Athrofa Dechnoleg 
ym mis Ebrill 2019, ac ym mis Rhagfyr 2021 ychwanegwyd naw 
arall, gan ddod â'r cyfanswm i 21 ledled Lloegr. Maent yn 
gydweithrediadau rhwng colegau, prifysgolion a chyflogwyr. Maent 
yn cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau technegol, er enghraifft mewn 
gweithgynhyrchu uwch, digidol a seiber-ddiogelwch, technoleg 
amaeth, awyrofod, peirianneg fodurol, gofal iechyd a 
gwyddoniaeth labordy. Mae'r cyrsiau'n cwmpasu ystod o lefelau 
gan gynnwys: 

• prentisiaethau uwch 
• cymwysterau technegol uwch (HTQs) 
• Safon ‘T’ 
• graddau 
• cyrsiau eraill ar gyfer oedolion sydd am ailsgilio neu uwchsgilio 

Mae IoTs yn faes diriaethol o weithio ar y cyd sy'n derbyn 
buddsoddiad newydd. Maent wedi cael statws a sylw uchel gan 
Lywodraeth y DU. Maent yn darparu model ar gyfer gweithgaredd 
cydweithredol sy'n canolbwyntio ar arbenigedd pwnc/sector, gan 
gynorthwyo â datblygu darpariaeth o ansawdd, cynnig mwy 
strategol i gyflogwyr ar draws arloesedd a sgiliau, a datblygu'r 
gweithlu. Mae’r Athrofeydd hyn yn cynnwys datblygu trefniadau 
llywodraethiant.  
Esblygiad naturiol o hyn fydd alinio IoTs o fewn strwythurau 
newydd y Cynllun Gwella Sgiliau Lleol (LSIPs), ac ehangu 
buddsoddiad ar lefel rhwydwaith trwy barhad cynlluniau peilot y 
Gronfa Ddatblygu Strategol (SDF).  
Hyd yn hyn, mae llwyddiannau'n dibynnu ar arweinyddiaeth a 
llywio amrywiaeth o brosesau gwneud penderfyniadau ar draws 
sefydliadau. Maes i'w ddatblygu yw i ba raddau y mae'r 
sefydliadau nad ydynt yn rhai arweiniol yn teimlo eu bod yn cymryd 
rhan lawn yn y trefniant cydweithredol, a bod buddion ehangach 
trefniadau o’r fath i’w teimlo'n lleol. 

Astudiaeth Achos: Cynlluniau i gau’r bwlch sgiliau wedi'i 
feithrin gan arweinyddiaeth 
Athrofa Dechnoleg Dinas Llundain, LLOEGR

Trwy Athrofa Dechnoleg Dinas Llundain, mae Prifysgol y Frenhines Mary yn Llundain a Choleg Newham yn datblygu 
addysg ac ymchwil newydd o ansawdd uchel. Maent yn gweithio gyda chyflogwyr a myfyrwyr i fynd i'r afael â heriau 
sgiliau dybryd sy'n bwysig i'r rhanbarth a'r wlad. Bydd yn agor ym mis Medi 2022.  

Mae yna brinder sgiliau sylweddol yn y sectorau trafnidiaeth, seilwaith trefol a digidol yn Llundain. Mae angen sgiliau a 
medrau newydd i weithredu a thrafod seilwaith digidol mwy datblygedig yn dechnolegol, ac yn fwy dibynnol ar ddata - 
gan gynnwys ffyrdd a rheilffyrdd  

Bydd Prifysgol y Frenhines Mary yn Llundain a Choleg Newham yn dod ynghyd trwy’r IoT i gyflwyno Safon ‘T’, 
prentisiaethau Uwch a phrentisiaethau Gradd, graddau mewn peirianneg trafnidiaeth arbenigol, PhD ac ymchwil 
cysylltiedig â diwydiant, DPP a micro-gymwysterau. Mae partneriaid mewn diwydiant wedi helpu â chynllunio'r 
cwricwlwm Lefel 3-8 yn unol â'r gofynion sgiliau presennol a'r bwlch sgiliau a ragwelir yn y dyfodol 

Un o’r rhwystrau y maent wedi'i wynebu yw bod gan bob sefydliad - llywodraeth, addysg, neu bartneriaid mewn 
diwydiant - eu prosesau gwneud penderfyniadau eu hunain y mae angen eu cynnwys fel rhan o'r bartneriaeth. Weithiau, 
nid ydynt wedi'u halinio.  

“Mae perthynas arweinyddiaeth gadarnhaol a thryloyw rhwng Coleg Newham a Phrifysgol y Frenhines Mary yn Llundain 
wedi cael ei meithrin gan dimau arweinyddiaeth y naill sefydliad a’r llall.” 

Astudiaeth Achos: Alinio'r cwricwlwm ac ymgysylltu â 
chyflogwyr 
Athrofa Dechnoleg Swydd Lincoln, LLOEGR 

Nod Athrofa Dechnoleg Swydd Lincoln yw cryfhau a thyfu darpariaeth i lenwi bylchau sgiliau yn Swydd Lincoln, gan 
gynnwys ym meysydd tyfu bwyd, gweithgynhyrchu bwyd, ynni, peirianneg a gweithgynhyrchu uwch, gyda darpariaeth 
ddigidol yn sail iddynt oll. Mae'n gweithredu o saith hyb ar draws Swydd Lincoln: Grŵp Colegau DN (Coleg Gogledd 
Lindsey), Coleg yr Esgob Burton (Coleg Riseholme), Coleg Boston, Coleg Grantham, Coleg Lincoln, Lincoln UTC a 
Champws Holbeach Prifysgol Lincoln. Un o’r nodau canolog yw lleihau'r pellter teithio ar gyfer dysgwyr ar draws 
daearyddiaeth wasgaredig y rhanbarth. 
Mae'r cwricwlwm wedi’i alinio â’r themâu a flaenoriaethwyd gan Bartneriaethau Menter Leol Swydd Lincoln. Mae 
datblygu'r cwricwlwm a chynlluniau tymor hwy yn cael eu cefnogi gan Grŵp Cynghori o blith Cyflogwyr sy'n cynnwys 
cyflogwyr angor yr IoT, gan gynnwys Bakkavour ac OAL a chyflogwyr allweddol eraill yn y sectorau blaenoriaeth gan 
gynnwys Siemens Energy UK, Allied British Ports a Catch.



Yr agenda ddiwygio 

Mae’r diwygiadau polisi yn y Papur Gwyn “Sgiliau ar gyfer swyddi” yn amlinellu sut y dylai 
addysg a hyfforddiant technegol “gynorthwyo pobl i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i gael 
swyddi da a gwella cynhyrchiant cenedlaethol.” Mae'n cynnwys mesurau ar gyfer cyflawni’r 
canlynol: 

• rhoi mwy o lais i gyflogwyr wrth ddatblygu sgiliau 
• darparu sgiliau technegol lefel uwch 
• darparu Sicrwydd Sgiliau Gydol Oes hyblyg 
• symleiddio a diwygio cyllido ac atebolrwydd i ddarparwyr 
• cefnogi addysgu rhagorol 

Mae newid deddfwriaethol yn digwydd trwy’r Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16, a bydd angen i 
golegau a phrifysgolion ymateb i fecanweithiau newydd, gan gynnwys:  
1. Cynlluniau Gwella Sgiliau Lleol (LSIPs) a fydd yn darparu seilwaith lleol newydd ar gyfer 

llunio darpariaeth dechnegol, a'u bwriad yw gwella ymatebolrwydd systemau sgiliau lleol, 
ynghyd â chyflawni ar gyfer pobl a chyflogwyr lleol. Bydd cyrff cynrychioli cyflogwyr 
(ERBs) yn datblygu LSIPs mewn ymgynghoriad ag awdurdodau lleol, awdurdodau cyfun 
maerol, darparwyr AB a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys prifysgolion. 

2. Nod yr Hawl i Fenthyciad Gydol Oes (LLE), y bydd ymgynghori yn ei chylch, yw creu 
system gyllido fwy effeithlon a symlach, ac mae disgwyl iddi ddod i rym yn 2025. Mae'r 
LLE yn cynnig yr hyn sy'n cyfateb i bedair blynedd o addysg ôl-18, a bydd ar gael ar 
gyfer modiwlau ar lefelau technegol uwch a chyrsiau gradd (lefelau 4 i 6), p’un ai ydyn 
nhw’n cael eu darparu mewn colegau neu brifysgolion. 

Mae “Lefelu i Fyny” yn amcan polisi canolog i Lywodraeth y DU, ac mae’r papur gwyn, a 
gyhoeddwyd yn Chwefror 2022, yn nodi cynllun “i drawsnewid y DU drwy ledaenu cyfle a 
ffyniant i bob rhan o’r wlad”. Mae'n nodi sut mae angen 'newid systemau' ar draws llywodraeth 
a chymdeithas er mwyn sicrhau bod “tâl, cyflogaeth a chynhyrchiant yn tyfu ym mhobman, a 
bod y gwahaniaethau rhwng yr ardaloedd sy’n perfformio orau a’r gwaethaf yn lleihau”. Cynyddu 
sgiliau yw un o ddeuddeg “cennad” cynlluniau'r llywodraeth, sy’n cynnig cyfleoedd o bosib i 
golegau a phrifysgolion weithio gyda’i gilydd er mwyn cyflawni’r agendâu a’r targedau hollbwysig 
hyn sy’n seiliedig ar leoliad. 
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“... mae rhai wedi lleisio pryderon y bydd y sylw a’r gefnogaeth a roddir i golegau AB yn dod ar 
draul AU, gan fethu â chydnabod i ba raddau y mae’r naill sector a’r llall yn cyflawni rolau 
cyflenwol yn y system addysg. Er bod y ddadl ynghylch addysg drydyddol yn llai swnllyd yn y 
gwledydd datganoledig, maen nhw hefyd yn wynebu eu tensiynau eu hunain rhwng prifysgolion 
a cholegau.” 
  
Cyfeillion Astudio? Cystadleuaeth a Chydweithio rhwng addysg uwch ac addysg bellach, Aveek 
Bhattacharya ac Amy Norman, Social Market Foundation, 2021. https://www.smf.co.uk/
blications/study-buddies/



Gogledd Iwerddon   
Fel y dywedodd yr OECD, mae Gogledd Iwerddon wedi mynd trwy strategaethau a diwygiadau i 
greu pensaernïaeth sgiliau. Mae yna draddodiad o strategaethau sgiliau, gan gynnwys 
strategaeth gyffredinol 2011-2020 “Llwyddiant trwy Sgiliau - Trawsnewid y Dyfodol”, gyda 
chyfres o strategaethau Llwyddiant sydd wedi dilyn, gan gynnwys strategaethau ar gyfer AB ac 
AU sy'n canolbwyntio ar themâu fel datblygu economaidd, hygyrchedd a chyflwyno'r 
cwricwlwm. Bellach mae Strategaeth Sgiliau newydd, sy'n rhan o'r Weledigaeth Economaidd 
10X trosfwaol a ddatblygwyd gan Adran yr Economi. Ar yr un pryd, mae Adran yr Economi a’r 
Adran Addysg wedi bod yn arwain adolygiad o addysg a hyfforddiant 14-19 ar y cyd. Yn 
ogystal, yn unol ag ymrwymiadau yn y ddogfen ‘Degawd Newydd, Dull Newydd’, mae’r Adran 
Addysg wedi lansio adolygiad annibynnol o addysg yn ddiweddar gyda ffocws ar sicrhau mwy o 
effeithlonrwydd o ran costau cyflwyno, codi safonau, mynediad i’r cwricwlwm i bob disgybl, ac 
ystyried y rhagolygon ar gyfer symud tuag at un system addysg. 

Y system gyfredol 
Mae AB ac AU yn dod o dan gylch gwaith Adran yr Economi, adran o'r llywodraeth a grëwyd fel 
rhan o ailstrwythuro Cynulliad Gogledd Iwerddon a ddilynodd etholiadau Mai 2016. Yn wahanol i 
wledydd eraill y DU, nid oes cyngor cyllido ar wahân. Cyrff Cyhoeddus Anadrannol (NDPBs) yw 
colegau sydd, fel y ddwy brifysgol a'r Brifysgol Agored, yn cael eu hariannu a'u rheoleiddio'n 
uniongyrchol gan Adran yr Economi, gyda’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch 
(QAA) hefyd yn chwarae rôl fel corff annibynnol. 

Yn strwythurol, mae colegau wedi bod trwy broses ailstrwythuro sylweddol a arweiniodd at 
chwe choleg rhanbarthol ar draws Gogledd Iwerddon, ynghyd â'r ddwy brifysgol, Prifysgol y 
Frenhines Belfast a Phrifysgol Ulster, yn ogystal â'r Brifysgol Agored. Mae yna hefyd ddau goleg 
prifysgolion ar gyfer hyfforddiant cychwynnol i athrawon: Coleg Prifysgol Stranmillis, sy’n un o 
golegau Prifysgol y Frenhines a Phrifysgol St Mary's, Belfast. Yn ogystal, mae Coleg Amaeth, 
Bwyd a Menter Wledig yn cael ei redeg gan Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
Gogledd Iwerddon. Mae Adran yr Economi’n dod â chynrychiolwyr o’r holl sefydliadau AB ac AU 
hyn at ei gilydd yn rheolaidd mewn Fforwm Arweinwyr y Sector Addysg Drydyddol.  

Mae colegau Gogledd Iwerddon yn cyflwyno cryn dipyn o AU (fel arfer oddeutu 20%), yn bennaf 
ar ffurf rhaglenni sgiliau technegol a phroffesiynol uwch ar Lefel 4 a 5, gan gynnwys Graddau 
Sylfaen, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â meysydd sgiliau ac angen y farchnad lafur.  

Mae’n werth nodi bod y system yng Ngogledd Iwerddon yn cynnwys model Hybiau Cwricwlwm 
a ddatblygwyd ar draws y chwe choleg, lle mae pob coleg yn arwain ar ddarpariaeth ar gyfer un 
neu ddau o bynciau arbenigol. Mae hyn eisoes yn talu ar ei ganfed ar draws rhwydwaith y 
colegau, wrth gydgrynhoi arbenigedd, cymorth busnes a’r capasiti ar gyfer arloesi o fewn coleg 
arweiniol er budd busnesau a'r economi ehangach, yn ogystal ag elwa o berthynas ddyfnach â 
phrifysgolion. 
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SBOTOLAU AR OGLEDD IWERDDON 

Hybiau Cwricwlwm 
Mae'r chwe choleg rhanbarthol yng Ngogledd Iwerddon wedi datblygu model 
cydweithredol i gynorthwyo ag ystod o ymyriadau cwricwlwm a chymorth busnes, wedi'u 
hadeiladu o amgylch Hybiau Cwricwlwm. Mae hyn wedi eu galluogi i gadw golwg ar y 
gorwel wrth ddatblygu datrysiadau arloesol, DPP staff, cysylltiadau ar gyfer datblygu 
llwybrau AU a diwygio cymwysterau. Mae'r model Hyb Cwricwlwm wedi'i gyflwyno ar 
draws pob un o'r chwe Choleg AB yng Ngogledd Iwerddon gyda Hybiau ar waith ar 
gyfer: TG Digidol, Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch, Adeiladu, Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, Gwyddorau Bywyd, Lletygarwch a Thwristiaeth ac Entrepreneuriaeth. 

Yn flaenorol, gwnaed y rhan fwyaf o'r gwaith gyda phrifysgolion yng Ngogledd Iwerddon 
trwy drafodaethau dwyochrog, a oedd yn amrywio ar draws pob un o'r chwe Choleg, 
gydag ond ychydig o rannu ar draws y sector. Roedd hyn yn golygu bod potensial i 
doreth o lwybrau ar gytundebau partneriaeth a drafodwyd yn unigol rhwng colegau a 
phrifysgolion ledled Gogledd Iwerddon, na fyddai o fudd i ddysgwyr na chyflogwyr. Er 
bod gan yr hybiau cwricwlwm gylch gwaith eang ar draws pob lefel cymhwyster, yn fwy 
diweddar mae'r Hybiau wedi darparu'r cyfrwng i golegau weithio ar gytuno ar lwybrau 
gradd sylfaen mewn Lletygarwch a Thwristiaeth a Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol. 

Mae Hybiau Cwricwlwm yn arwain ar ymgysylltiad â'r prifysgolion i drafod llwybrau 
dilyniant AU. Mae'r gwaith y mae'r Hybiau wedi'i hwyluso hefyd wedi'i wella ymhellach yn 
sgil y colegau'n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu Prentisiaethau Lefel Uwch newydd, 
sy’n aml yn gofyn am lwybrau Gradd Sylfaen gyda phrifysgolion lleol, yn ogystal â 
chyfleoedd pellach i drosglwyddo i raglenni gradd.  

Wrth symud ymlaen yng Ngogledd Iwerddon, mae'n debygol y bydd ailstrwythuro pellach 
o ran y cwricwlwm a chymwysterau, gydag adolygiadau parhaus i wella effeithlonrwydd y 
modelau cyflwyno ledled y rhanbarth. 

Mae Hybiau Cwricwlwm yn dangos y buddion y gellir eu cyflawni trwy gytundebau 
arbenigedd ar draws system addysg a sgiliau, gan archwilio sut y gall sefydliadau 
arweiniol wedyn fod o fudd i'r rhwydwaith ehangach. Esblygiad naturiol fydd sicrhau bod 
Hybiau Cwricwlwm yn cyflawni eu potensial llawn ar draws pob un o'r chwe choleg, a 
dyfnhau hyn i gryfhau ymgysylltiad â'r ddwy brifysgol hefyd. 

Astudiaeth Achos: Cytundebau arbenigedd 
rhwng colegau yn cynorthwyo llwybrau i AU
Coleg y Rhanbarth Deheuol, GOGLEDD IWERDDON 

Yr Hyb Gwyddorau Bywyd yng Ngholeg y Rhanbarth Deheuol sy’n arwain yn y maes 
galwedigaethol, ac mae'n rheoli’r berthynas gydweithredol rhwng colegau AB ac arbenigwyr 
galwedigaethol o’r chwe choleg sydd yng Ngogledd Iwerddon. Ei nod yw cyflwyno 
darpariaeth addysgol gyson o ansawdd uchel i ddysgwyr a chyflogwyr ledled Gogledd 
Iwerddon trwy ymgysylltu economaidd, adolygu'r cwricwlwm, cynllunio ar gyfer y dyfodol, 
DPP a chynorthwyo gweithgaredd y Bartneriaeth Gwyddorau Bywyd ac Iechyd yn y Sector. 
Mae ei waith yn canolbwyntio ar ddadansoddi a blaenoriaethu anghenion busnes a datblygu'r 
cwricwlwm er mwyn cynorthwyo twf y sector Bywyd ac Iechyd yng Ngogledd Iwerddon.  

Mae'r Hyb yn cynorthwyo llwybrau dilyniant trwy adolygu ac alinio’r ddarpariaeth AU, gan 
hwyluso llwybrau trosglwyddo clir o raglenni lefel mynediad. Enghraifft o hyn yw'r Brentisiaeth 
Lefel Uwch (HLA) mewn Gwyddorau Diwydiannol Cymhwysol. Dyma’r unig un o’r fath yng 
Ngogledd Iwerddon, ac mae’n cynorthwyo cyflogaeth mewn amrywiaeth o feysydd 
gwyddoniaeth ddiwydiannol ac yn galluogi trosglwyddo i ystod o lwybrau AU ar ôl cwblhau'r 
cwrs yn llwyddiannus. Mae llwybrau prentisiaeth bellach yn bodoli o Lefel 3 i Lefel 7 mewn 
gwyddorau diwydiannol a bywyd cymhwysol. Mae Coleg Rhanbarthol y De wedi datblygu 
dau lwybr mewn gwyddorau diwydiannol a bywyd cymhwysol ar Lefel 5. 

Datblygwyd y cymhwyster gradd Sylfaen sy’n sail i’r prentisiaethau lefel uwch hyn gan Goleg 
Rhanbarthol y De ar y cyd â nifer o gwmnïau fferyllol blaenllaw, ac fe’i dilyswyd trwy Brifysgol 
Ulster, a oedd yn ei dro yn gweithio o fewn Partneriaeth Sector i gynnig llwybr dilyniant lefel 6 
(BSc Biowyddorau Fferyllol) gyda Phrifysgol y Frenhines Belfast yn cynnig llwybr dilyniant Lefel 
7 pellach (MSc Dadansoddi Fferyllol). 

Mae’r gwaith hwn wedi creu llwybr dilyniant cydlynol yn y gwyddorau cymhwysol sy’n cynnig 
cyfle i brentisiaid ddatblygu sgiliau a gwybodaeth trwy lefel gradd ac ymlaen i astudio ar lefel 
ôl-raddedig. Mae prentisiaethau lefel gradd yn parhau i esblygu gydag adolygiad rheolaidd a 
diweddariadau gan gynrychiolwyr diwydiant ar y Bartneriaeth Sector.



Yr agenda ddiwygio 
Ym mis Mai 2021 lansiodd Adran yr Economi’r ymgynghoriad ‘Strategaeth Sgiliau ar gyfer 
Gogledd Iwerddon' fel rhan allweddol o'r Weledigaeth Economaidd 10X ar gyfer Gogledd 
Iwerddon. Nod y strategaeth sgiliau 10X yw mynd i'r afael ag anghydbwysedd sgiliau, gan 
gynnwys o fewn pynciau STEM, er mwyn sbarduno twf economaidd, i greu diwylliant o ddysgu 
gydol oes ac i wella sgiliau digidol. 

Ymhlith yr ymrwymiadau mae gwreiddio ymagweddiad mwy integredig, traws-lywodraethol at 
bolisi addysg a sgiliau, a dyfnhau integreiddio ar draws y system addysg drydyddol. Mae hyn yn 
cynnwys: 

• Sefydlu Cyngor Sgiliau newydd ar gyfer Gogledd Iwerddon, gyda chyfrifoldeb am weithredu'r 
Strategaeth Sgiliau a gyda rôl oruchwylio wrth gomisiynu a datblygu pob polisi sgiliau ac 
ymchwil cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o holl adrannau perthnasol y 
llywodraeth (Adran yr Economi, yr Adran Addysg a’r Adran Cymunedau) a llywodraeth leol, 
yn ogystal â chynrychiolaeth o blith arweinwyr busnes, uwch gynrychiolwyr addysg a 
chynrychiolwyr gweithwyr o undebau llafur. Bydd Cyngor Sgiliau Gogledd Iwerddon yn 
adolygu ac yn ailstrwythuro'r seilwaith (sgiliau) ymgynghorol presennol ac yn canolbwyntio ar 
brinder sgiliau. 

• Bydd cynlluniau gweithredu 2, 5 a 10 mlynedd yn sail i'r Strategaeth Sgiliau. 
• Bydd y Strategaeth Sgiliau yn cael ei chymeradwyo, fel Strategaeth llywodraeth-gyfan, gan 

Gynulliad Gogledd Iwerddon, er mwyn cydnabod pwysigrwydd strategol allweddol datblygu 
addysg a sgiliau i ffyniant cymdeithasol ac economaidd. 

Mae heriau cydnabyddedig o ran deall a mynd i'r afael â gostyngiad yng nghyfranogiad mewn 
addysg lefel 4-5. Bydd gwaith parhaus yr 'Adolygiad o Addysg Uwch mewn Addysg Bellach' yn 
amlinellu dull cydgysylltiedig o unioni'r dirywiad hwn, a bydd yn ystyried polisïau sy’n bodoli 
eisoes ar lefel 4 a 5, gan gynnwys y ffocws ar Raddau Sylfaen a'r pwyslais ar weithio gyda'r tair 
prifysgol yng Ngogledd Iwerddon yn eu datblygiad.  
Mae'r agenda ddiwygio ei hun yn rhan o’r Weledigaeth Economi 10X gyffredinol (Mai 2021), 
sydd wedi'i harwain a'i mabwysiadu gan Adran yr Economi, ac y mae'r strategaeth sgiliau yn 
rhan ohoni. Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn gosod sgiliau wrth wraidd strategaeth economaidd 
Gogledd Iwerddon, gan greu sefyllfa dda i gyflawni ei huchelgeisiau ar gyfer system addysg a 
sgiliau gydlynol sy’n fwyfwy integredig. 

18



                                                                 

Cyflwyno systemau addysg 
drydyddol a sgiliau: heriau a 
chyfleoedd 
Ar draws y pedair gwlad, mae yna gryfderau a rhwystrau i ddarparu system addysg drydyddol a 
sgiliau gydgysylltiedig yn effeithiol. Mewn sawl ffordd mae'r rhain yn cael eu dwysáu gan 
newidiadau allanol, ond mae yna gyfleoedd unigryw hefyd o fewn y datblygiadau hyn a allai fod 
yn drawsnewidiol. Er mwyn darparu system fwy cydgysylltiedig, mae angen edrych yn ofalus ar y 
cyfleoedd a’r heriau, gan gynnwys i ba raddau y mae’r rhain yn berthnasol ar draws pedair 
gwlad y DU. Ceir rhagor o fanylion a dadansoddiadau gronynnog ar y dirwedd bolisi ar draws y 
pedair gwlad yn yr adran flaenorol.  

Heriau 
Mae yna rwystrau sy'n atal perthnasoedd cryf rhwng colegau a phrifysgolion ar draws y pedair 
gwlad. 

Anghydraddoldeb o ran lefelau cyllido ac ymagwedd 
● Mae tanariannu sylweddol yn y sector AB dros y degawdau - ac addysg oedolion yn 

benodol - ar draws y pedair gwlad yn tanseilio iechyd y system ehangach.  
● Mae diffyg sefydlogrwydd cyllidol yn annog dull amddiffynnol sydd ond yn edrych tuag i 

mewn o reolaeth sefydliadol, gan arwain at ddiffyg rhyddid i feddwl ar ran uwch 
arweinwyr, sy’n tanseilio’r gallu a'r awydd i gydweithio. 

● Gall gwahanol fodelau ariannu ar draws AB ac AU ysgogi cymhellion a dulliau gweithredu 
anghyson, ac nid ydynt yn hanesyddol wedi meithrin cydweithio. Yn yr un modd, mae’r 
symudiad tuag at ddull sy’n cael ei yrru’n fwy gan y farchnad o fewn y sector addysg 
ôl-16 hefyd yn cael ei grybwyll yn aml fel her. 

● Mae’r amrywioldeb ac anghysondeb o ran dulliau cyllido myfyrwyr ar draws AB ac AU yn 
dylanwadu ar y dewisiadau sydd ar gael i fyfyrwyr. 
  

Goruchwyliaeth ac atebolrwydd anghyson  
● Mae’r amrywiaeth o ran goruchwyliaeth, yn ogystal â diffyg eglurder ynghylch y 

canlyniadau a ddymunir gan bob sector, yn golygu bod y rolau y mae gwahanol rannau 
o'r system yn eu chwarae wedi'u diffinio'n wael, gan darfu ar gydraddoldeb a 

chydweithredu. Mewn rhai cyd-destunau, mae’r pwyslais ar atebolrwydd drwy 
fecanweithiau fel arolygiadau yn cyfyngu ar gyfleoedd i arloesi a chydweithio.  

● Nid yw’r ffyrdd y mae disgwyl i ddarparwyr weithio gyda'i gilydd i greu llwybrau wedi’u 
mynegi'n glir. 

● Nid yw’r seilwaith lleol a rhanbarthol ar gyfer sgiliau ac arweinyddiaeth wedi’i ddatblygu’n 
llawn. Mae buddsoddiad cyfyngedig ac anghyson o ran cefnogaeth strategol i gyflogwyr 
a chreu lleoedd wedi rhwystro gallu darparwyr i elwa'n llawn ar fuddion gweithio ar y cyd. 
  

Diffyg ymddiriedaeth ac ymrwymiad hir-dymor i 
gydweithredu 

● Diffyg ymddiriedaeth yw un o'r rhwystrau mwyaf i gydweithio effeithiol rhwng colegau a 
phrifysgolion, ac mae’n rhwystro perthnasoedd sydd o fudd i'r naill sector a’r llall. Yn rhy 
aml mae colegau a phrifysgolion wedi bod yn wrthwynebus mewn dadleuon polisi ac o 
ran y cyllido cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer addysg ôl-orfodol. Gall y tensiwn hwn 
amlygu ei hun mewn perthnasoedd lleol a rhanbarthol.  

● Mae gorddibyniaeth ar berthnasoedd personol yn golygu bod cytundebau partneriaeth 
weithiau’n cael eu hadeiladu ar sylfeini gwan. Gall cof sefydliadol fod yn hir ac mae adfer 
ymddiriedaeth yn aml yn gryn her. 

Pensaernïaeth system ac eiriolaeth anwastad ac 
anhylaw  

● Mae llawer o'n system wedi'i dominyddu gan safbwyntiau cul a chyfyngedig ynghylch 
llwybrau addysg, er enghraifft y sefydliadau hynny sy’n canolbwyntio ar y rhai sy’n 
ymadael â’r ysgol. Mae hyn yn golygu nad oes llawer o ddarpariaeth ar gyfer unigolion 
nad ydynt yn dilyn llwybrau addysgol traddodiadol. Mae hyn hefyd yn wir am y rhai sydd 
eisoes mewn cyflogaeth, neu eisiau ailymuno â’r gweithlu. 

● Dim ond cyfran fach o wleidyddion, newyddiadurwyr a llunwyr barn sydd â phrofiad 
personol o astudio mewn colegau. Gall y diffyg profiad a gwybodaeth hwn arwain at 
ychydig o bobl ddylanwadol sy’n fodlon siarad o blaid a hyrwyddo colegau. Nid yw 
sgyrsiau polisi ynghylch perthnasoedd colegau â phrifysgolion  bob amser yn cael eu 
deall yn dda, ac nid oes craffu digonol arnynt. 

● O safbwynt myfyriwr, gall llwybrau dilyniant rhwng sefydliadau a lefelau astudio fod yn 
ddryslyd ac yn anodd eu llywio, yn bennaf yn achos y myfyrwyr hynny sydd fwyaf angen 
eglurder a chydlyniant. Mae hyn hefyd yn wir yn achos cyflogwyr, yn benodol mentrau 
bach a chanolig a'r rheini sydd heb gysylltiadau cryf â sefydliadau addysgol. 
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Ymagwedd ddigyswllt a byr-dymor at lunio polisïau 
● Gall llunio polisi ar draws AB ac AU yn aml ymddangos yn dameidiog, wedi'i 

gydgysylltu'n wael, ac yn brin o ffocws strategol hirdymor  
● Mae unrhyw gymhellion i annog cydweithredu yn aml yn dioddef o ddiffyg ariannu, ac 

maent yn cynnwys proses ymgeisio gystadleuol fesul prosiect. Er bod hyn wedi hwyluso 
cydweithio mewn rhai meysydd, mae hefyd yn darparu sail fregus ar gyfer trefniadau 
partneriaeth hirdymor gwirioneddol a allai ddarparu ar gyfer perthynas fwy strategol ac 
ymddiriedus. 

Diffyg rhyddid i feddwl mewn sefydliadau a phrinder 
adnoddau i ganolbwyntio ar bartneriaethau 

● Mewn colegau a phrifysgolion fel ei gilydd, gall gweithio mewn partneriaeth fod yn brin o 
ffocws strategol, ymrwymiad a chyllido digonol, gan arwain at drefniadau sy’n aml yn rhai 
dros-dro. 

● Gall pwysau ar adnoddau ac ymagweddiad byr-dymor tuag at gyllido orfodi sefydliadau i 
ganolbwyntio ar warchod eu buddiannau eu hunain ac arddel ymagweddiad wrth-risg at 
unrhyw drefniadau cydweithredu. 

● Gall anghydbwysedd pŵer canfyddedig rhwng colegau a phrifysgolion, canfyddiadau o 
wahanol statws, anghydbwysedd mewn adnoddau (gan gynnwys cyflogau staff) a 
gwahaniaethau o ran maint, gyfyngu ar weithio mewn partneriaeth. 

● Gall ffocws a chraffu cynyddol ar werth am arian a’r gost i'r trethdalwr (a deimlir yn fwyaf 
amlwg yn Lloegr) ddwysáu ffocws tuag i mewn neu amddiffynnol. 

● Gall cyflwyno metrigau ansawdd a rheoleiddio (yn enwedig yn Lloegr) ddod yn fwy o 
rwystr wrth i sefydliadau ddod yn fwyfwy gwrth-risg, ac yn amharod i ddilysu darpariaeth 
lle nad ydynt yn addysgu, ond maent yn cael eu dal yn atebol am fetrigau a allai ddisgyn 
yn is na'r safonau gofynnol. 
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Cyfleoedd 
Ochr-yn-ochr â heriau hirsefydlog a all rwystro dull mwy cydgysylltiedig, mae cyfleoedd i helpu â 
throi'r llanw. 

Cennad a rennir er budd y cyhoedd 
● Mae gan golegau a phrifysgolion lawer o'r un amcanion strategol, gyda'r nod sylfaenol i 

weithio er budd 'lles y cyhoedd.' O gael gwared ar rwystrau i fyfyrwyr sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol a gwella cynhwysiant cymdeithasol, i hybu lefelau sgiliau a 
chynhyrchedd, nod y naill fath o sefydliad a’r llall yw ymateb i angen lleol.   

Annog newid cadarnhaol trwy ymateb i dueddiadau 
cymdeithasol a demograffig 

● Mae ffocws cynyddol ar ddysgu gydol oes, sy’n angenrheidiol yn sgil newidiadau ym myd 
gwaith, yn golygu bod llywodraethau ar draws y pedair gwlad yn gwneud ymrwymiadau 
newydd ynghylch sgiliau a dysgu oedolion. 

● Mae'r ymdrechion i ddiddymu anghydraddoldebau rhanbarthol, er enghraifft trwy agenda 
'lefelu' Llywodraeth y DU, yn cynnig cyfleoedd i ddod ynghyd er mwyn mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb addysgol ac economaidd, yn ogystal ag ‘ardaloedd oer’, gan gynnwys 
trefi sydd heb ddarpariaeth AU neu AB ar hyn o bryd, a gweithredu fel ysgogwyr 
allweddol ar gyfer newid cadarnhaol.  

● Mae yna gyfleoedd i gyd-greu mwy o lwybrau 'dysgwr yn gyntaf', wedi'u cynllunio mewn 
partneriaeth â chymunedau lleol, yn enwedig ar gyfer pobl sydd, yn hanesyddol, wedi 
bod dan anfantais neu ar gyfer lleoedd sy'n cael eu hystyried yn anoddach eu cyrraedd.  

● Mae’r cynnydd demograffig sydd ar ddod (tan 2030/35) yn golygu y bydd twf yn nifer y 
bobl ifanc sy’n cyfranogi mewn AU ac AB, yn arbennig yn Lloegr. Mae gweld colegau a 
phrifysgolion fel system addysg drydyddol a sgiliau, sydd wedi’i halinio i gefnogi twf ac 
ymateb ar y cyd i dwf, yn cynnig cefndir cadarnhaol posibl ar gyfer cydweithio a 
chydgysylltu.  

Tueddiadau polisi sy’n fwyfwy cydgysylltiedig ac yn 
seiliedig ar leoliad.  

● Mae tuedd tuag at ymagweddiad fwy cydgysylltiedig at oruchwyliaeth ac atebolrwydd ar 
gyfer darparwyr addysg a sgiliau ôl-16. Gellir gweld hyn yn yr Alban gydag Adolygiad 
Cyngor Cyllido'r Alban (SFC) o Ddarpariaeth Gydlynol a Chynaladwyedd, yn y cynigion 
presennol i ddatblygu un rheolydd a chyllidwr ôl-16 yng Nghymru, ac i raddau trwy noddi 

colegau AB yn uniongyrchol a chyllido prifysgolion yn uniongyrchol gan Adran yr Economi 
yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n werth nodi nad oes gan Loegr y dull cydgysylltiedig hwn. 

● Mae agendâu gwleidyddol 'seiliedig ar leoliad' yn cynyddu mewn poblogrwydd o ran 
polisïau addysg, datblygu rhanbarthol, arloesedd ac iechyd ar draws y pedair gwlad. 

● Mae yna ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd 'agendâu dinesig' gan gynnwys trwy 
waith Rhwydwaith y Prifysgolion Dinesig a'r nifer cynyddol o golegau a phrifysgolion sy'n 
cyhoeddi Cytundebau Prifysgol Ddinesig. 

Adeiladu ar adnoddau cynyddol a rhannu gwybodaeth 
● Mae rhannu adnoddau a seilwaith wedi ffurfio rhan o lawer o ymatebion cymunedol a 

sefydliadol i'r pandemig. Mae hyn wedi cynnwys rhannu defnydd mwy creadigol o 
adeiladau, buddsoddiad cydgysylltiedig mewn seilwaith digidol a sgiliau’r gweithlu, yn 
ogystal â gweithio gyda'i gilydd i fabwysiadu cadwyni cyflenwi mwy cynaliadwy. 

● Mae yna gyfleoedd ar gyfer rhannu gwybodaeth er mwyn datblygu staff a chreu llwybrau 
gyrfaoedd ar draws AU/AB, gan gynnwys trwy drefniadau secondio a swyddi ar y cyd, ac 
mae yna eisoes enghreifftiau o hyn.  
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Argymhellion i gryfhau systemau 
addysg drydyddol a sgiliau 
Mae'r adroddiad hwn yn ceisio dadansoddi’r dirwedd gymhleth sy'n sail i fwy o gydweithio, o 
ran polisi ac yn ymarferol. Gall cydweithio llwyddiannus fod yn seiliedig ar yr amgylchedd polisi, 
cyllido a rheoleiddio cenedlaethol ar gyfer addysg drydyddol a sgiliau, ac felly y dylai fod. Ond 
rhaid ei wreiddio hefyd ar lefel leol a rhanbarthol, o fewn pob un o’r pedair gwlad, gan 
adlewyrchu cyfleoedd a heriau lleol, yn ogystal ag arweinyddiaeth wleidyddol a sefydliadol leol. 
Yn sail i lawer o argymhellion yr adroddiad hwn mae'r angen i'r ddau sector feithrin 
'rhwydweithiau sy'n seiliedig ar leoliad' sy'n gwneud synnwyr i unrhyw ardal benodol.   
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Pwysigrwydd ymagwedd sy’n seiliedig ar 
leoliad   
Mae rhwydweithiau sy'n seiliedig ar leoliad yn darparu model y gall colegau a phrifysgolion 
ei ddefnyddio i ddatblygu strategaethau ar draws daearyddiaeth economaidd briodol a 
lleoedd sy’n rhannu’r un hanes a hunaniaeth. Gyda'i gilydd mae colegau a phrifysgolion 
mewn sefyllfa eithriadol o dda i nodi anghenion a blaenoriaethau lleol a rhanbarthol sy'n 
gyson â strategaethau cenedlaethol. Gellir datblygu’r rhain mewn ymgynghoriad â 
chyflogwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill, megis ysgolion ac awdurdodau lleol, a byddant 
yn darparu dull cydgysylltiedig o ddysgu a hyfforddi, yn ogystal ag ymgysylltiad dinesig. 

Mae rhwydweithiau sy'n seiliedig ar leoliad hefyd yn galluogi colegau a phrifysgolion i osgoi 
cystadleuaeth aneffeithlon a chwarae rôl fwy rhagweithiol a strategol wrth ddiwallu 
anghenion dysgwyr a chyflogwyr. Gan adlewyrchu’r weledigaeth a amlinellir yn yr adroddiad 
hwn, mae’r dull hwn yn galluogi colegau a phrifysgolion, ar y cyd ac yn unigol, i wneud y 
canlynol yn well:  

● Grymuso pobl â’r dysgu sydd ei angen arnynt i ffynnu, 
○ Cynnig cyngor gyrfaoedd hawdd ei lywio a dysgu gydol oes ar draws 

colegau a phrifysgolion sy'n galluogi oedolion i uwchsgilio ac ailhyfforddi,  
○ Darparu pobl ifanc sydd fel arall mewn perygl o beidio ag ymgysylltu ag 

addysg a hyfforddiant â’r llwybr dysgu sy'n iawn iddyn nhw. 
● Cyflymu cynhyrchiant trwy ddull cydgysylltiedig o gymorth strategol i gyflogwyr a 

rhannu gwybodaeth, gan addasu i'r economi leol, ranbarthol a chenedlaethol a 
gofynion y farchnad lafur, sy’n cynnwys ymateb i unrhyw sioc economaidd a 
chyfleoedd ar gyfer buddsoddi sylweddol; 

● Meithrin lleoedd cynaliadwy, iach a theg ledled y DU, gan unioni anghydraddoldebau 
rhanbarthol a chynnig cefnogaeth i leoedd sydd wedi cael eu gadael ar ôl, trwy ddull 
cydweithredol o weithio gyda rhanddeiliaid. 

● Gweithio mewn partneriaethau sy’n sbarduno system addysg drydyddol a sgiliau 
fwy cysylltiedig a chydlynol, fel y gall pob sefydliad gyrraedd ei botensial wrth greu 
effaith ar draws pobl, cynhyrchiant a lleoliad. 

I fod yn llwyddiannus, rhaid i rwydweithiau sy'n seiliedig ar leoliad gael eu datblygu a'u 
harwain gan y colegau a’r prifysgolion eu hunain, ochr-yn-ochr â phartneriaid allweddol 
eraill - gan adeiladu ar y gorau o'r hyn sydd eisoes yn digwydd mewn ardaloedd ledled y 
DU, a hynny wedi’i wreiddio mewn diwylliant cydweithredol newydd sy'n seiliedig ar 
ymddiriedaeth. Mae llwyddiant yn dibynnu ar y cyd-destun polisi addysg drydyddol a sgiliau 
cywir ar lefel genedlaethol, sy'n galluogi ac yn annog datblygu a chynnal rhwydweithiau 
cryfach sy'n seiliedig ar leoliad. Felly, rydym yn gosod argymhellion ar gyfer arweinwyr 
sector ac ar gyfer llunwyr polisi mewn llywodraethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.



Argymhellion ar gyfer arweinwyr y sector: 
arwain y ffordd  
Mae ymagwedd gryfach sy’n seiliedig ar leoliad yn gofyn am uchelgais, gweledigaeth ac 
ymrwymiad gan arweinwyr mewn AB ac AU, gan symud y tu hwnt i berthnasoedd unigol a 
thrafodaethol, i gynnig strategol gwirioneddol gydlynol i ddysgwyr, cyflogwyr a chymunedau.  

Rhaid i arweinwyr colegau a phrifysgolion gymryd cyfrifoldeb ar y cyd am ddatblygu dulliau 
cryfach sy’n seiliedig ar leoliadau, gan feithrin ymddiriedaeth a sicrhau buddsoddiad sefydliadol 
priodol. Trwy’r astudiaethau achos sydd wedi’u cynnwys yn atodlenni’r adroddiad hwn, mae’n 
amlwg bod datblygu dull strategol lleol cydlynol yn cymryd amser, a bod angen camau ymarferol 
i feithrin ymddiriedaeth a chynefindra, yn ogystal â gweledigaeth ac uchelgais ehangach. Mae 
yna lawer o sefydliadau nad ydyn nhw’n dechrau o’r dechrau gyda’u cydweithrediad, ond mae 
cyfleoedd i gryfhau partneriaethau wrth iddynt barhau i ddatblygu. 

Nodweddion partneriaethau effeithiol 
Yn seiliedig ar yr astudiaethau achos a adolygwyd gennym, mae nifer o elfennau sy’n gyffredin i 
bartneriaethau effeithiol sy’n bodoli eisoes: 

● Amwyseddau mewn daearyddiaeth yn cael eu croesawu; 
● Rolau diffiniedig wedi’u cytuno sy'n elwa ar gryfderau sefydliadol; 
● Cyd-ymddiriedaeth rhwng arweinwyr a sefydliadau, yn seiliedig ar asesiad gonest o 

feysydd cydweithio a chystadleuaeth bosibl; 
● Ymrwymiad i greu llwybrau clir ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor ac 

arweiniad o ran gyrfaoedd a chynorthwyo â phontio; 
● Dull cydgysylltiedig o ymgysylltu â chyflogwyr; a 
● Dull cydlynol o ddiwallu anghenion cymdeithasol ac economaidd lleol a blaenoriaethau 

cenedlaethol. 

Taith gydweithredol 
Mae tri cham pwysig y mae'n rhaid i arweinwyr y sector eu cymryd wrth iddynt weithio tuag at 
greu rhwydweithiau lleol cryf, ble bynnag maen nhw ar eu taith gydweithredol. Nid yw'r camau 
hyn yn unionlin - a bydd angen rhoi sylw parhaus i'r tri ohonynt.  

Rydym yn annog arweinwyr sector i wneud y canlynol: 

1. Cytuno pwy sy'n ymwneud â'ch rhwydwaith lleol.  

● Mae angen adlewyrchu’r ddaearyddiaeth naturiol, waeth pa mor amherffaith: Mae 
datblygu a chryfhau rhwydweithiau sy'n seiliedig ar leoliad yn golygu adlewyrchu ar y 
ddaearyddiaeth naturiol y bydd sefydliadau'n gweithio ynddi. Mae hon o reidrwydd yn 
broses amherffaith o fewn tirwedd llywodraeth leol gymhleth sy'n esblygu. Mewn rhai 
gwledydd, mae’n bosibl mai rhwydwaith ledled y wlad yw’r lefel ffocws fwyaf priodol. 

● Cytuno ar y darparwyr o fewn eich rhwydwaith. Mae ffocws yr adroddiad hwn ar yr 
angen am gydweithio dyfnach rhwng prifysgolion a cholegau o fewn system addysg 
drydyddol a sgiliau. Mae sefydliadau a darparwyr eraill hefyd yn elfennau pwysig o'r 
system hon, gan gynnwys ysgolion sy'n cynnig darpariaeth ôl-16, sefydliadau dysgu 
oedolion a chymunedol, darparwyr hyfforddiant annibynnol, ac addysg mewn carchardai 
- a bydd yn aml yn bwysig cynnwys y darparwyr hyn mewn strategaethau lleol.  

● Croesawu amwysedd a defnyddio rhwydweithiau sy'n seiliedig ar leoliad i greu’r 
effaith fwyaf: Mae'n bwysig sicrhau nad yw rhwydweithiau ar draws ardal yn cyfyngu ar 
ddatblygiadau, nac yn creu ffiniau newydd, caletach. Dylai'r ymagweddiad at rwydwaith 
felly gynnwys myfyrio ar y ffyrdd y gall rhwydweithiau gydweithredu ar draws 
daearyddiaeth. Gall rhwydweithiau a sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol ehangach 
ategu hyn, er enghraifft trwy gyfleoedd am bartneriaeth fasnachol neu ryngwladol fel 
meithrin gallu neu hyfforddiant. Mae rhwydwaith sy'n seiliedig ar leoliad yn sail gref i 
gydweithredu ar y lefel hon. Mae hyn yn arbennig o bwysig lle mae yna arbenigeddau 
naturiol, lle gellir rhannu gwybodaeth ac arfer gorau. 

● Edrychwch ar wledydd eraill y DU: Mae modelau sy'n dod i'r amlwg ym mhob un o'r 
pedair gwlad sy'n fan cychwyn da ar gyfer y cwestiwn sy’n ymwneud â daearyddiaeth.  

- Yn Lloegr, mae'r Papur Gwyn ar Sgiliau ar gyfer Swyddi wedi mynegi uchelgais i 
ddatblygu Cynlluniau Gwella Sgiliau Lleol (LSIPs) newydd, sy'n cael eu cyflwyno 
gyda nifer o arloeswyr yn 2021/22. Mae cwestiwn ynghylch i ba raddau y bydd y 
rhain yn cyd-fynd ag Awdurdodau Cyfun Maerol (MCAs), ac unrhyw ddatganoli 
lleol a rhanbarthol pellach.  

- Yng Ngogledd Iwerddon, mae’r chwe choleg wedi ymgymryd â darn sylweddol o 
waith i ddatblygu cynnig cydlynol a chyflenwol, gan gynnwys trwy sefydlu hybiau 
cwricwlwm. Yn ogystal, mae arweinwyr mewn sefydliadau AB ac AU yng 
Ngogledd Iwerddon yn dod at ei gilydd yn rheolaidd trwy Fforwm Arweinwyr y 
Sector Addysg Drydyddol a grwpiau eraill. Mae hyn yn darparu rhwydwaith a 
sylfaen gadarn y gellir eu datblygu ymhellach yn lleol o fewn Bargeinion Dinesig.  

- Yn yr Alban, mae rhanbartholi colegau yn cyflwyno rhyngwyneb cydlynol i 
brifysgolion - rhywbeth y mae'r SFC wedi cynnig y dylid ei ddatblygu ymhellach, 
trwy gytundebau cydgysylltiedig rhwng colegau a phrifysgolion. Gellir ategu hyn 
ymhellach gyda Bargeinion Dinas, lle maent yn bodoli. Bydd yn well gweithio ar 
sail rhwydwaith trydyddol ledled yr Alban mewn llawer o gyd-destunau.  

- Yng Nghymru, mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSPs) wedi’u lleoli ar 
draws pedwar rhanbarth o Gymru – Gogledd Cymru (NWRSP), De-ddwyrain 
Cymru a Chaerdydd (CCRSP), Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol y De-
orllewin (SWRLSP), a Chanolbarth Cymru. Yn ogystal, mae Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs) yn perthyn i bob awdurdod lleol, yn ogystal â 
Bargeinion Dinas llwyddiannus hefyd, y bydd colegau a phrifysgolion yn awyddus i 
adeiladu arnynt a sicrhau eu bod yn cyd-fynd yn gydlynol â’r RSPs. Tasg bwysig 
fydd penderfynu sut a ble mae'r rhain yn alinio, a sut maen nhw'n eistedd o fewn y 
Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) newydd. Tasg bwysig arall, yn 
debyg i'r un yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban, yw'r cwestiwn o ble y dylid 
datblygu'r dull rhwydwaith ar lefel genedlaethol yn hytrach nag ar lefel leol neu 
ranbarthol.   
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2. Datblygu cynnig lleol cydlynol ar gyfer dysgwyr unigol, cyflogwyr a chymunedau. 

● Dechreuwch yn fach ac adeiladu ar hynny. Yn yr astudiaethau achos sydd wedi’u 
cynnwys mewn atodlen i'r adroddiad hwn, mae'n amlwg bod partneriaethau yn aml yn 
datblygu yn y lle cyntaf trwy ddewis pethau sy’n hawdd eu cyflawni. Mae'n bwysig i 
sefydliadau ddod o hyd i faes lle gallant elwa ar eu cryfderau. Gall hyn roi’r cyfle gorau 
iddynt ddatblygu cylch gwaith eang a chydlynol, er mwyn darparu cynnig dysgu gydol 
oes i bobl o bob oed, cynnig strategol i gyflogwyr ar draws arloesedd a sgiliau, a chynnig 
datblygedig ar gyfer creu lleoedd. 

● Datgloi dysgu gydol oes  
- Adeiladu llwybrau cryfach trwy'r system addysg. Mae'n hanfodol sicrhau nad oes 

'drws anghywir' i bobl sydd am gymryd rhan mewn dysgu gydol oes. Mae datblygu 
llwybrau cryf a chydlynol trwy system addysg drydyddol a sgiliau yn hanfodol i 
hwyluso mynediad a dilyniant i bobl trwy gydol eu hoes. Bydd hyn yn golygu mynd i’r 
afael â dyblygu a chystadleuaeth aneffeithlon. Dylai hyn gynnwys cryfhau 'cytundebau 
mynegiant' lleol a rhanbarthol, gan adeiladu ar y fframwaith mynegiant cenedlaethol a 
ddatblygwyd yn yr Alban ac arferion lleol cryf. Dylai hyn gael ei ategu ymhellach gan 
bwyslais ar gymwysterau modiwlaidd a chyllido sy'n cynorthwyo'r dull hwn o 
weithredu. 

- Cyflwyno system gydlynol ar gyfer gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd i bobl 
o bob oedran. Rhaid i strategaeth ar gyfer gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
gyrfaoedd gydol oes fod yn rhan o rwydwaith sy'n seiliedig ar leoliad, er mwyn 
sicrhau aliniad cryf rhwng rolau prifysgol a cholegau, yn ogystal â darparwyr eraill (yn 
enwedig ysgolion), llywodraeth leol, Canolfannau Gwaith ac asiantaethau perthnasol 
eraill. Mae cytuno ar ddull cydgysylltiedig yn hanfodol i gynorthwyo pobl i lywio'r eu 
hopsiynau o ran addysg a sgiliau. Gall hyn ysgogi cynnydd sylweddol mewn 
mynediad, ynghyd ag effeithlonrwydd a gwelliannau mewn ansawdd. Caiff hyn ei 
gryfhau trwy gytuno ar gynnig cyson, er enghraifft ar gyfer oedolion sy'n ddysgwyr 
lefel is ar draws yr ardal.  

● Ymrwymo i ddull cydlynol o ymgysylltu â chyflogwyr. Gall colegau a phrifysgolion ledled y 
pedair gwlad chwarae rôl gryfach wrth gefnogi arloesedd mewn busnesau a chynlluniau 
datblygu hir-dymor ar gyfer y gweithlu. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i symud i economi 
cynhyrchiant uwch, wedi'i galluogi trwy dechnoleg a charbon net-sero. Mae'r rôl 
estynedig hon yn gofyn am gydweithrediad er mwyn cydlynu’r gefnogaeth sydd eisoes ar 
gael i gyflogwyr. Byddai hyn yn sicrhau pwynt mynediad cliriach i gyflogwyr sy'n ceisio 
ymgysylltu â'r system addysg drydyddol a sgiliau. Bydd cydlynu rolau a rhannu 
adnoddau, seilwaith ac arbenigedd staff yn elfennau pwysig wrth ddarparu gwell 
cefnogaeth i gyflogwyr.  

● Harneisio pŵer a dyletswyddau 'dinesig' colegau a phrifysgolion. Gyda ffocws cynyddol ar 
bŵer colegau a phrifysgolion yn eu 'lleoliad', gallai sector mwy cydweithredol helpu i fynd i’r 
afael â phrinder sgiliau rhanbarthol a datrys anfanteision sydd wedi bodoli ers degawdau. Yn 
achos prifysgolion, mae hyn yn golygu gwreidddio dull partneriaeth mewn Cytundebau 
Prifysgolion Dinesig, gan ddefnyddio'r rhain fel sylfaen ar gyfer cryfhau ffyrdd o weithio'n lleol 
gyda cholegau, ac alinio gweledigaethau dinesig i ysgogi newid cymdeithasol cadarnhaol. 

• Cydweithio fel llwybr at fwy o gynnydd o ran ansawdd ac effeithlonrwydd.  
- Cynnydd mewn seilwaith, adnoddau ac arbenigedd a rennir. Gyda’r pwysau ariannol ar y 

system addysg a sgiliau, ynghyd â'r rôl estynedig y mae'n rhaid i golegau a phrifysgolion ei 
chyflawni wrth ateb heriau'r dyfodol, mae'n bwysig datblygu strategaeth ehangach ar gyfer 
datblygu seilwaith, adnoddau ac arbenigedd a rennir ar draws y system. Mae dull 
cydgysylltiedig nid yn unig yn cynnig potensial sylweddol ar gyfer effeithlonrwydd, ond 
hefyd o ran gwella ansawdd a chydlyniant.   

- Datblygu dull cydlynol o ddatblygu’r gweithlu Mae hyn yn cynnig cyfleoedd sylweddol heb 
eu cyffwrdd, a dylai fod yn elfen o strategaethau cenedlaethol a lleol. Mae datblygu a 
diweddaru sgiliau digidol y gweithlu'n barhaus yn fater o flaenoriaeth. Mae hyn yn gofyn am 
fuddsoddiad gan lywodraethau cenedlaethol, a dylid ei gydlynu er mwyn sicrhau bod hyn 
yn cael ei gyflawni mewn modd effeithlon, gan sicrhau sgiliau cyson ar draws y system.  

3. Buddsoddi mewn pensaernïaeth systemau cyflenwol    

• Symud o ddull sy’n seiliedig ar yr unigolyn i ddull sefydliad cyfan: Ni all partneriaethau lleol 
ddibynnu'n llwyr ar berthnasoedd personol cryf na chael eu cyfyngu i'r sefyllfaoedd hynny lle 
mae’r naill ochr a’r llall yn sicr o elwa, lle maent yn bodoli. Mae hyn yn golygu myfyrio ar 
strwythurau a systemau y gellir eu datblygu i gynnal perthnasoedd hir-dymor. Mae yna nifer o 
ffyrdd y gellir datblygu hyn: 

- Memoranda dealltwriaeth, neu fodelau tebyg o lywodraethiant trosfwaol, i gytuno ar ffyrdd 
o weithio - gan nodi rolau a dyletswyddau clir a rhagweld pwyntiau tensiwn.  

- Sicrhau cynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu colegau a phrifysgolion fel ffordd ymarferol o 
sicrhau cyfrifoldeb a rennir am gennad unigryw gwahanol sefydliadau.  

- Adlewyrchu partneriaeth mewn strwythurau a systemau, gan gynnwys ar gyfer 
cydweithredu, gyda buddsoddiad mewn datblygu staff, a chydnabyddiaeth briodol.  

- Ffocws o’r gwaelod i fyny. Dylid gwneud ymdrech sylweddol i sicrhau gweithio agos ar lefel 
adrannol ac ymarferydd - a fydd yn cael ei alluogi ymhellach trwy integreiddio 
gwasanaethau, seilwaith ac ystadau yn ddyfnach. Mae mentrau o'r gwaelod i fyny, ynghyd 
â chymorth lefel uchel ym mhob sefydliad i ysgogi cydweithio a chynnal momentwm, yn 
gyfuniad pwerus.    

Am enghraifft o hyn ar waith, gweler yr astudiaethau achos: (tudalen 29-30)

Am enghraifft o hyn ar waith, gweler yr astudiaethau achos: (tudalen 31-32)

Am enghraifft o hyn ar waith, gweler yr astudiaethau achos: (tudalen 33)

Am enghraifft o hyn ar waith, gweler yr astudiaethau achos: (tudalen 34-35)
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Argymhellion ar gyfer llywodraethau: 
gwnewch drefniadau cydweithredu’n 
ganolog   
Rhaid i ddull rhwydwaith sy'n seiliedig ar leoliad gael ei arwain gan arweinwyr colegau a 
phrifysgolion lleol - gan adeiladu ar y gorau o'r hyn sy'n digwydd eisoes. Mae polisïau a 
systemau cenedlaethol naill ai'n rhwystro neu'n galluogi hyn. Yn ein hargymhellion ar gyfer 
llywodraethau, rydym yn tynnu ar bolisïau sy'n bodoli eisoes i wahanol raddau ar draws y pedair 
gwlad, ac y dylid eu datblygu o fewn pob system genedlaethol.  

Mae sefydliadau ar draws y gwahanol wledydd ar gamau amrywiol yn eu taith tuag at wireddu'r 
weledigaeth y mae'r adroddiad hwn yn galw amdani, ac maent yn gweithredu mewn cyd-
destunau gwahanol iawn. Fodd bynnag, mae angen llawer mwy gan lywodraethau ar draws pob 
gwlad i ddarparu systemau sy'n annog integreiddio ac alinio llawer dyfnach, wrth geisio 
gwreiddio system addysg drydyddol a sgiliau. 

Rydym yn annog llunwyr polisi i wneud y canlynol: 

1. Gosod strategaeth 10 mlynedd uchelgeisiol i gyflawni ymagweddiad mwy cydlynol 
Mae’n hanfodol bod polisi addysg a sgiliau yn cael ei ddatblygu fel system gydlynol sy'n ceisio 
gyrru'r newid sydd ei angen i gyflawni nodau ac uchelgeisiau cenedlaethol. Rhaid i hyn fod yn 
gynllun hirdymor, sy’n cynnig sefydlogrwydd, yn sicrhau cydlyniad ac yn rhoi mynegiant i rolau 
cyflenwol elfennau gwahanol o'r system. Rhaid i hyn gael ei wreiddio mewn dull traws-
lywodraethol, gan alinio ag agendâu polisi perthnasol eraill - ar draws diwydiant economi, 
iechyd, datgarboneiddio a lles.   

  
2. Sicrhau bod y system addysg a sgiliau yn ei chyfanrwydd yn cael ei chyllido’n 
gynaliadwy. 
Mae AB yn cael ei thanariannu ym mhob un o'r pedair gwlad, gan gymharu'n wael â lefelau 
cyllido AU. Rhaid unioni hyn ym mhob gwlad er mwyn sicrhau bod pob sefydliad yn gweithredu 
o safle cryf. Ar yr un pryd, mae prifysgolion hefyd yn gweithredu mewn amgylchedd cyllidol sy’n 
mynd yn fwyfwy cyfyngedig, gyda phwysau ariannol yn cyfyngu'r potensial ar gyfer 
ymagweddiad mwy arloesol a chydweithredol at y system sgiliau. Byddai buddsoddi'n ddigonol 
ac yn deg yn y system gyfan yn darparu tir ffrwythlon ar gyfer cydweithredu rhwng sefydliadau 
sydd yr un mor gryf â’i gilydd. Mae’n bwysig nodi y byddai trefniant cyllido diogel a hirdymor yn 
galluogi sefydliadau i wneud ymrwymiadau hir-dymor i'w partneriaethau, a’u hanrhydeddu nhw, 
gan roi'r meddylfryd sy'n ofynnol i uwch arweinwyr ar gyfer cynllunio strategol hir-dymor ac 
adeiladu perthnasoedd ar raddfa eang. 

3. Creu systemau cynhaliaeth ariannol sy'n gweithio i bob myfyriwr, ar bob cam o fywyd   
Mae cynhaliaeth ariannol i fyfyrwyr yn annheg ac yn anghyson ar draws AB ac AU ym mhob un 
o'r pedair gwlad. Mae tair egwyddor y dylid eu gwreiddio ar draws systemau cyllido myfyrwyr: 

• Dylai cynhaliaeth ariannol gyfartal ar draws benthyciadau a grantiau fod ar gael i unigolion 
mewn AB ac AU ac ar gyfer hyfforddiant sgiliau uwch. Rhaid i hyn fod yn ddigonol i ateb 
anghenion unigolion, boed yn rhan-amser neu'n llawn-amser a ph’un a yw dysgu yn 
digwydd wyneb-yn-wyneb neu o bell, fel bod pawb yn cael cyfle i ddilyn y llwybr sydd fwyaf 
addas iddyn nhw trwy gydol eu hoes.  

• Mae hyblygrwydd o ran y defnydd o’r cymorth ariannol hwn ac unrhyw gynhaliaeth arall ar 
ffurf grantiau a/neu fenthyciadau yn hanfodol fel bod unigolion yn gallu meithrin eu sgiliau 
dros amser i gyd-fynd â'u hanghenion o ran datblygu gyrfa a'u hamgylchiadau personol.  

• Ni ddylai pobl ddi-waith golli eu budd-daliadau pan fyddant yn defnyddio eu harian i ailsgilio 
neu ailhyfforddi llawn-amser mewn meysydd lle nodwyd bod cyfleoedd gwaith a phrinder 
sgiliau. 

4. Unioni cystadleuaeth anghynhyrchiol trwy well eglurder o ran pwrpas 
I gyflawni strategaethau cenedlaethol, dylai systemau cyllido ac atebolrwydd ddisgrifio rolau 
cyflenwol ac unigryw gwahanol rannau o'r system. Byddai hyn yn mynd gryn lawer o’r ffordd i 
unioni cystadleuaeth anghynhyrchiol lle mae'n bodoli. Rhaid i hyn gynnwys edrych ar faterion yn 
y 'canol anniben', a cheisio cydgysylltu'n well ac alinio arbenigeddau ar draws systemau 
trydyddol. I gyflawni hyn, bydd angen goruchwyliaeth ac eglurder ynghylch pwy yw'r ‘dyfarnwr’ 
lleol, rhanbarthol a/neu genedlaethol i gefnogi a chanoli lle na all sefydliadau ddod i gytundeb.  

5. Sicrhau dull cydgysylltiedig o reoleiddio a goruchwylio.  
Rhaid symleiddio systemau goruchwylio ar draws y pedair gwlad, gan wella effeithlonrwydd, 
ennyn mwy o ymddiriedaeth a galluogi gwell cydlyniad strategol i ddarparu deilliannau ar draws 
pobl, cynhyrchiant a lleoliad. Mae hyn yn hanfodol i sicrhau gwasanaeth addysg gydol oes 
cydlynol, ac wrth fynd i'r afael â chystadleuaeth ddibwrpas rhwng colegau a gyda darparwyr 
addysg eraill. Y ffordd orau o ddarparu system addysg drydyddol a sgiliau gydgysylltiedig yw 
trwy un corff cyllido a rheoleiddio (neu yn achos Gogledd Iwerddon, dull cydgysylltiedig o fewn y 
llywodraeth). Mae hyn yn fwy cymhleth mewn rhai gwledydd. Fel man cychwyn, mae dull 
rheoleiddio mwy cydnaws a chyflenwol yn hanfodol lle mae systemau cyllido a rheoleiddio ar 
wahân yn bodoli, er mwyn galluogi dysgwyr i drosglwyddo a chanfod eu ffordd yn haws. 
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Beth mae hyn yn ei olygu ar draws y pedair 
gwlad? 
Mae'n amlwg bod y pedair gwlad ar wahanol gamau o'r daith, ac mae gan rai gwledydd 
nifer o'r nodweddion rydyn ni'n eu disgrifio. Ond mae gan bob gwlad lawer pellach i fynd 
i ddatblygu system addysg drydyddol a sgiliau wirioneddol integredig, a sicrhau bod yr 
amcanion hynny’n cael eu gwireddu ar lefel leol a rhanbarthol hefyd. Nid yw hyn yn 
digwydd yn gyson nac yn ddigonol ar hyn o bryd. I ddeall y ffordd sydd ar ôl i deithio, 
darllenwch yr atodiad i’r adroddiad hwn ar y dirwedd bolisi ar draws y pedair gwlad. 



                                                                 

Y camau nesaf   
Bydd adeiladu systemau integredig a chydlynol ar gyfer addysg drydyddol a sgiliau ym mhob un 
o'r pedair gwlad yn gofyn am waith parhaus gan arweinwyr y sector a llunwyr polisi Trwy'r 
adroddiad hwn, rydym wedi tynnu sylw at arferion lleol a nodweddion systemau rhagorol, sy'n 
darparu modelau y gall, ac y dylai, eraill eu defnyddio.  

Byddwn yn dod ag arweinwyr y sector ynghyd ym mhob un o'r pedair gwlad i barhau â'r sgwrs 
hon. Rydym yn awyddus i barhau i glywed am yr hyn y mae colegau a phrifysgolion yn ei wneud 
i gryfhau eu ffyrdd o weithio. Byddwn yn dal ati i adeiladu ac ymhelaethu ar gronfa o arferion sy’n 
bodoli eisoes y gall arweinwyr sefydliadau a llunwyr polisi ledled y DU ddysgu ohonynt, felly 
byddem yn ddiolchgar pe baech yn parhau i rannu astudiaethau achos gyda'n timau. 

Mae yna lawer o heriau, ond fel rydyn ni wedi amlygu, mae yna gyfleoedd hefyd. Mae colegau a 
phrifysgolion, wedi’u hysgogi gan y cennad maent yn ei rannu a'u hymrwymiadau sydd wedi'i 
gwreiddio’n ddwfn mewn lleoliadau a phobl, yn fwy pwerus gyda'i gilydd. Trwy'r syniadau hyn, 
ein nod yw helpu â gwneud i'r system weithio i wireddu'r uchelgais hon. 
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Cydnabyddiaeth 
Cyd-awduron yr adroddiad hwn yw: 
Philippa Alway, Rheolwr Ymgyrchoedd a Phrosiectau Strategol yn y Comisiwn Annibynnol ar 
Goleg y Dyfodol 
Lewis Cooper, Cyfarwyddwr y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol 
Natalie Day, Pennaeth Strategaeth a Pholisi ym Mhrifysgol Sheffield Hallam 
Lizzie Morgan, Rheolwr Strategaeth a Pholisi ym Mhrifysgol Sheffield Hallam 

Hoffai’r awduron ddiolch i Richard Calvert, Dirprwy Is-Ganghellor (Strategaeth a Gweithrediadau) 
ym Mhrifysgol Sheffield Hallam, David Hughes, Prif Weithredwr Cymdeithas y Colegau, Marie-
Thérèse McGivern, aelod o’r Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol, a Smita Jamdar, aelod o 
banel arbenigol y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol am eu harweiniad arbenigol, yn 
ogystal â CholegauCymru, Colegau'r Alban ac Adran yr Economi Gogledd Iwerddon am eu 
cefnogaeth wrth gasglu’r astudiaethau achos ynghyd. 

Ni allai'r darn hwn o waith fod wedi digwydd heb y digwyddiadau a’r holl sgyrsiau y 
cymerodd pobl eu hamser i gyfrannu atynt: 

• Abertay University 
• Advanced Learning and Science 

Directorate, Scottish Government 
• Association of Colleges 
• City of Glasgow College 
• Coleg Cambria 
• College Development Network  
• CollegesWales/ColegauCymru 
• Colleges Scotand 
• Department for Education, UK Government 
• Department for the Economy, Northern 

Ireland Executive 
• Department of Education, Welsh 

Government 
• Exeter College 
• Four Nations College Alliance 

• Liverpool John Moores University 
• Newcastle University 
• North-East Scotland College 
• North West Regional College (NWRC) 
• Nottingham Trent University 
• Office for Students 
• Queen’s University Belfast 
• Sheffield Hallam University 
• Social Market Foundation 
• The Open University 
• The Sheffield College 
• University of Manchester 
• University of Worcester 
• Universities Scotland 
• Universities UK 
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Atodlenni: Astudiaethau achos 
Trwy gydol y prosiect hwn, clywsom gan lawer o golegau a phrifysgolion am beth sy'n 
gweithio'n dda ar hyn o bryd, yr hyn y gellir adeiladu arno a'r gwersi a ddysgwyd. Ochr-yn-ochr 
ag astudiaethau achos lleol, tynnwyd sylw at nodwedd system gref o bob gwlad, sy'n cynnig 
gwersi i’r gwledydd eraill. 

Trwy hyrwyddo'r gorau o'r hyn sy'n bodoli eisoes, rydym yn cadarnhau ymrwymiad parhaus 
arweinwyr y sector i gyflawni'r agenda hon. Mae’n bwysig nodi bod pob llwyddiant a nodir 
gennym yn yr astudiaethau achos hyn yn ganlyniad cymysgedd unigryw o gyd-destun 
economaidd a gwleidyddol lleol, daearyddiaeth, personoliaethau, perthynas sefydliadol 
hanesyddol, maint y prosiect, ac - wrth gwrs - y system genedlaethol y maent yn gweithredu o 
fewn iddi. Byddai'n amhosibl ailadrodd y cydweithio ac effaith pob un o’r rhain mewn man arall 
ac ar amser gwahanol. Rydym yn gobeithio, fodd bynnag, eu bod yn darparu ysbrydoliaeth ar 
gyfer gweithredu a phartneriaethau pellach. 
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Mentora rhwng myfyrwyr 
prifysgol, coleg ac ysgol i 
hwyluso trosglwyddiad 
Ysgolheigion Portsmouth, Lloegr 

Mae Ysgolheigion Portsmouth yn gynllun mentora rheadru, 
lle mae myfyrwyr israddedig o Brifysgol Portsmouth yn 
mentora myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf mewn colegau, ac 
yna mae myfyrwyr coleg yn mentora myfyrwyr ar eu 
blwyddyn olaf mewn ysgolion sy’n bwriadu symud ymlaen 
i'r coleg. Mae'r cynllun yn cynnwys llawer o ysgolion a 
phob coleg yn Portsmouth. 
Mae defnyddio cynllun mentora rhaeadru yn helpu i godi 
dyheadau myfyrwyr, staff ysgolion a'r gymuned, sydd ddim 
yn deall yn llwyr beth yw’r brifysgol/AU. Mae aelod o staff y 
brifysgol, sydd wedi'i leoli yng Ngholeg Portsmouth, yn 
cydlynu'r rhaglen, yn hyfforddi'r mentoriaid, yn codi 
ymwybyddiaeth o'r cynllun ac yn goruchwylio ei 
weithrediad  
“Er ei fod yn rhan o ddyletswydd ddinesig y Brifysgol, yn 
hytrach nag ymgais i recriwtio, un o’r buddion canlyniadol 
yw mwy o gynydd yn nifer y ceisiadau gan golegau partner 
nag a ragwelwyd. Mae'r colegau'n adrodd bod nifer 
cynyddol o fyfyrwyr am wneud cais i symud ymlaen i AU. 
Mae canlyniadau’r colegau hynny sy’n rhan o’r cynllun 
hefyd wedi cynyddu i fod yn uwch na'r cyfartaledd 
cenedlaethol.”

Un ffynhonnell wybodaeth ar 
gyfer addysg uwch  
Partneriaeth Addysg Drydyddol, Gogledd Iwerddon 

Daeth colegau a phrifysgolion at ei gilydd ddechrau mis 
Mawrth 2021 i archwilio sut y gallent gyda’i gilydd 
hyrwyddo’r cynnig AU ehangach sydd ar gael yng 
Ngogledd Iwerddon. Roedd cydnabyddiaeth glir bod cael 
mynediad at wybodaeth am opsiynau AU, gan gynnwys y 
rhai a gynigir trwy golegau, yn gymhleth ac yn cymryd cryn 
lawer o amser. Nid oedd un ffynhonnell unigol o 
wybodaeth yn bodoli a fydda’n darparu’r wybodaeth 
angenrheidiol i ddarpar ymgeiswyr, rhieni a staff gyrfaoedd 
ysgol i wneud penderfyniadau mwy gwybodus.   

Fel cam cyntaf, sefydlwyd gweithgor Addysg Drydyddol i 
ddatblygu microsafleoedd a oedd yn cynnwys yr holl 
lwybrau lefel uwch llawn-amser a ddarperir drwy’r chwe 
Choleg rhanbarthol. Datblygwyd y microsafleoedd gan 
Brifysgol y Frenhines a Phrifysgol Ulster ar y cyd â 
cholegau rhanbarthol, a darparwyd un rhestr o'r holl 
lwybrau llawn-amser oedd ar gael. Yna cafodd y 
microsafleoedd hyn eu hyrwyddo’n weithredol i ysgolion 
lleol a swyddogion gyrfaoedd, yn ogystal â thimau derbyn 
colegau a phrifysgolion, i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i 
lwybr dilyniant a oedd yn addas iddynt hwy.   

Mae'r grŵp Addysg Drydyddol ar hyn o bryd yn gweithio 
ar ddatblygu un porth gwybodaeth tebyg ar gyfer AU 
Gogledd Iwerddon. Bydd hyn yn helpu i hyrwyddo 
cyfleoedd lleol ac yn darparu adnodd cyflawn i bob 
rhanddeiliad ar yr hyn sydd gan brifysgolion a cholegau i’w 
gynnig.   

Platfform ar-lein arloesol ar gyfer 
llywio opsiynau dilyniant   
Coleg Caeredin, Coleg Fife a Phrifysgol y Frenhines 
Margaret, yr Alban 

Mae Pathways, sef platfform cenedlaethol ar-lein, yn 
darparu nodwedd chwilio hawdd ei defnyddio ar gyfer 
rhanbarth De Ddwyrain yr Alban i ddod o hyd i wybodaeth 
am lwybrau trosglwyddo sydd ar gael gan ddarparwyr y 
Bartneriaeth Pasbort Dysgwyr Rhanbarthol, sy'n cynnwys 
cyfraniadau gan chwe choleg ac wyth prifysgol.  

Mae'r platfform ar-lein yn cyfeirio ac yn hyrwyddo pob 
llwybr cwricwlwm sy'n cydnabod credyd academaidd 
llawn ar gyfer dysgu blaenorol ar Fframwaith Credyd a 
Chymwysterau'r Alban (SCQF) lefelau 7 ac 8 ('Advanced 
Standing') o goleg i radd prifysgol o fewn rhanbarth De 
Ddwyrain yr Alban. Y nod yw osgoi dryswch trwy leihau 
nifer y sefydliadau, gwefannau a dogfennau y mae angen i 
fyfyrwyr fynd trwyddyn nhw i benderfynu ar eu llwybr at 
lwyddiant mewn dysgu.  

“Mae gweledigaeth ac uchelgais a rennir wedi bod yn gryf, 
gyda’r grŵp ar hyn o bryd yn archwilio’r cyfleoedd i 
ehangu cyrhaeddiad eu gwaith.”
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Integreiddio recriwtio a chymorth 
i fyfyrwyr 
Y Brifysgol Agored (OU) yn yr Alban, Coleg Ayrshire, 
Coleg Fife a Choleg Dinas Glasgow, yr Alban 

Mae llwybrau gradd hyblyg yn darparu cyfleoedd dilyniant 
o astudio ar lefel HNC a HND, yn ogystal â chyfuno 
arbenigedd y Brifysgol Agored mewn dysgu ar-lein â 
chymorth ag addysgu lleol a chymorth i fyfyrwyr gan 
ddarlithwyr coleg.  

Mae’r model partneriaeth hwn yn cynnwys cyflwyno ystod 
o fodiwlau Gwyddorau Cymdeithasol, Hanes a 
Throseddeg, gan roi’r cyfle i fyfyrwyr astudio tuag at radd 
yn rhan-amser neu’n llawn-amser, yn dibynnu ar eu 
hamgylchiadau a’u hanghenion eu hunain. Mae myfyrwyr 
yn astudio ar-lein yn bennaf gyda chymorth y Brifysgol 
Agored, ond gyda rôl diwtora’r Brifysgol Agored yn cael ei 
chyflawni gan arbenigwr pwnc o’r coleg partner. 

Mae’r model hwn o ddarpariaeth gydweithredol yn cynnig 
cyfle i fyfyrwyr na fyddent fel arall efallai’n symud ymlaen i 
astudio ar lefel gradd i ymgymryd â chymhwyster gyda’r 
Brifysgol Agored. Mae parhad cymorth gan staff y coleg 
sy'n addysgu rhaglenni HNC a HND ynghyd â'r modiwlau 
gradd yn gwneud y model hwn yn nodedig.  
 
“Mae sefydlu perthynas waith gref gyda’r colegau partner 
wedi bod yn hollbwysig i lwyddiant y model cydweithredol 
hwn, gan ei fod yn cynnwys lefel uchel o integreiddio. Mae 
cyd-ddatblygu prosesau ar gyfer recriwtio a chefnogi 
myfyrwyr, yn ogystal â chymryd rhan mewn proses 
adolygu flynyddol fyfyriol, wedi bod yn allweddol i 
lwyddiant a datblygiad y model hwn.”

Ehangu cyfranogiad trwy 
bartneriaethau cydweithredol 
Prifysgol y Frenhines Belfast a Choleg Prifysgol 
Stranmillis, gyda phob un o'r chwe Choleg AB 
Rhanbarthol, Gogledd Iwerddon 

Mae partneriaeth gonsortiwm 12 mlynedd wedi cyflwyno'r 
radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn 
llwyddiannus fel darpariaeth lawn-amser a rhan-amser. 
Mae Coleg y Rhanbarth Deheuol wedi ymestyn y trefniant 
cydweithredol hwn gyda phartneriaid prifysgol yn 2019 i 
ddilysu cyflwyno BA Anrhydedd mewn Astudiaethau 
Plentyndod Cynnar. Mae hyn yn darparu dilyniant lleol i 
fyfyrwyr Lefel 5 presennol, gan gynnwys trwy gyrsiau nos 
rhan-amser sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr hŷn, yn aml ag 
ymrwymiadau gwaith a theulu, astudio ar lefel gradd a 
chael mynediad at AU fforddiadwy o ansawdd uchel ar 
garreg eu drws. 

“Mae'r cydweithio hwn wedi bod yn rhagorol o safbwynt 
cynnig cymwysterau Plentyndod Cynnar o ansawdd uchel 
i gymuned ranbarthol ehangach y coleg. Mae’r rhaglen 
wedi grymuso dros 250 o fyfyrwyr i gyflawni eu 
cymhwyster a chael cyflogaeth yn eu dewis sector.”
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Cyd-gyflwyno prentisiaethau 
gradd gyda rolau diffiniedig  
Coleg Gŵyr Abertawe a Phrifysgol Abertawe 
Cymru 

Mae'r Brentisiaeth Gradd Ddigidol, a gyd-gyflwynir gan 
Brifysgol Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe, yn sail i 
weledigaeth strategol hirdymor ar gyfer adeiladu 
cysylltiadau cadarn gyda diwydiant. 

Gan weithio mewn partneriaeth â phrentisiaid, cyflogwyr a 
chynghorau sgiliau’r sector, ymatebodd y sefydliadau i 
gyflwyno’r Ardoll Brentisiaethau trwy ailgynllunio'r graddau 
sylfaen a throsglwyddo presennol ym Mhrifysgol Abertawe 
yn rhaglen brentisiaeth gradd tair blynedd, sy’n 
canolbwyntio ar Beirianneg Meddalwedd Cymhwysol. 

Roedd penodi Tiwtor Cyswllt â Chyflogwr llawn-amser gan 
Goleg Gŵyr Abertawe’n allweddol mewn adeiladu gwell 
dealltwriaeth rhwng staff colegau a phrifysgolion ynghylch 
yr hyn a ddisgwylid, ynghyd â gwell cyfathrebu. Mae gan y 
ddau bartner cyflenwi rolau clir a diffiniedig yn y prosiect ac 
mae'n rhedeg yn hynod effeithiol. Mae hyn wedi arwain at 
brofiad gwell fyth i'r prentisiaid a'r cyflogwyr.  

“Mae hon yn enghraifft o bartneriaeth gydweithredol gref 
rhwng y Brifysgol a'r Coleg a chyflogwyr. Mae'r 
perthnasoedd rhwng prentisiaid, staff y Coleg / Prifysgol a 
chyflogwyr yn rhagorol.” Tîm Adolygiad QAA 

Mynd i'r afael ag anghenion 
gweithlu busnesau bach a 
chanolig lleol 
Coleg Sheffield, Prifysgol Sheffield Hallam a Grŵp 
RNN, Lloegr 

Mae'r prosiect Sgiliau Uwch Twf Uwch (HSHG) yn dangos yn 
gadarnhaol sut mae'r cydweithio rhwng AU/AB yn effeithio ar 
fusnesau ac elusennau lleol. Ers Ebrill 2021, mae’r prosiect wedi 
darparu un pwynt cyswllt ar gyfer busnesau bach a chanolig yn 
Ninas-ranbarth Sheffield, gan gynnig gwasanaeth di-dor i 
gyflogwyr, myfyrwyr, a graddedigion. 

Mae busnesau bach a chanolig, a microfusnesau, yn aml yn 
wynebu cyfyngiadau o ran adnoddau a’r gallu i gynllunio’n 
strategol, yn ogystal ag ymwneud ag arloesedd a rheoli newid. 
Wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth gan Brifysgol Sheffield 
Hallam, Coleg Sheffield a Grŵp RNN, mae’r prosiect yn darparu 
datrysiadau i’r heriau hyn, tra’n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr a 
graddedigion gael profiadau gwaith ystyrlon a gwerthfawr dan 
arweiniad cyflogwyr, wedi’u cynllunio i gynorthwyo ymhellach 
datblygiad hirdymor partneriaethau economaidd cadarn yn y 
rhanbarth. 

Yn ogystal â chynorthwyo busnesau bach a chanolig, mae’r 
prosiect hefyd yn helpu elusennau lleol. Llosgwyd prosiect 
Cathedral Archer, sy'n helpu'r digartref i gael bywyd gwell, yn 
fwriadol, a dinistriwyd adeilad mewnol yr elusen. Darparodd y 
prosiect fyfyrwyr crefftau adeiladu i adfer yr adeilad yn ôl i'w 
gyflwr blaenorol. 

Meddai Lucas Hodgkins, 19 oed, sy'n astudio ar Lefel 2 i fod yn 
Saer Coed: “Gweithiais ochr-yn-ochr â Wates i osod teils to 
polystyren trwy eu torri i’r maint cywir a'u gosod. O ganlyniad, 
rwy'n teimlo bod fy sgiliau cyfathrebu a gweithio gydag eraill 
wedi gwella. Ar ôl i mi orffen yn y coleg, rwy’n bwriadu gwneud 
gwaith saer yn llawn-amser, yn gwneud rhywbeth fel gosod 
ceginau neu adeiladu dodrefn, oherwydd dyna’r pethau rwy’n eu 
mwynhau fwyaf.” 

Yn y flwyddyn gyntaf mae'r prosiect wedi hwyluso twf busnes a 
newid yn llwyddiannus mewn bron i 100 o fusnesau bach a 
chanolig. Bydd 500 o fusnesau ac 800 o fyfyrwyr eraill ar draws 
y rhanbarth yn cael eu cefnogi drwy gydol oes y prosiect.

Rhaglen arloesi sy’n cael ei gyrru 
gan ddata i ddarparu cyflenwad 
o sgiliau 
Colegau a phrifysgolion ar draws Rhanbarth Dinas 
Caeredin, yr Alban 

Nod y rhaglen sgiliau Arloesi ar Sail Data yw datblygu dull 
strategol o gynyddu sgiliau data poblogaeth y ddinas a’r 
rhanbarth, waeth beth fo'u rhywedd, cefndir neu leoliad. 
Mae'n dwyn ynghyd diwydiant, prifysgolion, colegau, 
ysgolion a phartneriaid eraill i helpu â datblygu cyflenwad 
integredig o sgiliau a llwybrau dilyniant i yrfaoedd data. 
Ymhlith y partneriaid mae: 

● Cyngor Dinas Caeredin 
● Coleg Caeredin 
● Prifysgol Napier Caeredin 
● Coleg Fife 
● Prifysgol Heriot Watt 
● Coleg Gororau’r Alban 
● Prifysgol Caeredin 
● Coleg Gorllewin Lothian 

Mae’r llwybrau arferol i rolau sy'n gysylltiedig â data yn 
dibynnu ar fynediad i AU draddodiadol, nad yw ar hyn o 
bryd yn cyflawni’r nifer na’r amrywioldeb o bobl 
gymwysedig sy'n ofynnol i ddiwallu'r galw rhanbarthol a 
chenedlaethol cynyddol. Mae'r tîm Addysg Data mewn 
Colegau yn gweithio'n agos gydag Awdurdod 
Cymwysterau'r Alban (SQA) i ddatblygu cwricwlwm 
Gwyddoniaeth Data (o lefel 4 i 9), gan ddarparu cysondeb 
o ran sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar gyfer 
disgyblion yn yr ysgol a'r rhai sy'n dechrau yn y coleg neu 
ar lwybrau dysgu cyfochrog gan symud ymlaen i AU.
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Cydweithio ar draws colegau a 
phrifysgolion i gysylltu'n well â 
busnesau 
Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) a’r Ganolfan Rheolaeth 
ym Mhrifysgol Bangor, Cymru 

Mae’r bartneriaeth hon rhwng GLlM a Phrifysgol Bangor yn 
cynnig cyfres o gymwysterau hyfforddiant proffesiynol, o 
Arweinydd Tîm (lefel 2) i'r Adran Weithredol (Lefel 7).  

Mae'r bartneriaeth wedi galluogi mynediad at gymorth 
wedi'i ariannu ar gyfer busnesau, ynghyd â'r gallu i 
ddarparu hyfforddiant wyneb-yn-wyneb ar draws ardal 
ddaearyddol ehangach. Mae hyn yn rhannol oherwydd y 
rhwydwaith helaeth o gyfleusterau AB yn y rhanbarth, sydd 
hefyd yn cynnwys Coleg Cambria. 

“Roedd yna ddiwylliant o gyd-ddibyniaeth ar gyllido gan y 
gymuned fusnes, a olygodd her ar y dechrau wrth geisio 
denu myfyrwyr oherwydd fforddiadwyedd…. Mae cael 
gafael ar gyllido Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr gwerth 
£18.7 miliwn wedi cryfhau a darparu model busnes 
cynaliadwy.” 

Cymorth cyn-gyflogaeth - 
partneriaeth ar gyfer cwrs 
hyfforddiant dwys 
Coleg Rhanbarthol y Gogledd-Orllewin a Phrifysgol 
Ulster, Gogledd Iwerddon 

Mae’r North West Assured Skills Academy gyda FinTrU yn 
gwrs hyfforddiant dwys, pedair wythnos o hyd a gyflwynir 
gan Goleg Rhanbarthol y Gogledd Orllewin a Phrifysgol 
Ulster, sydd â’r nod o ddatblygu sgiliau craidd ar gyfer y 
sector gwasanaethau busnes. Mae'r hyfforddiant yn 
cynnwys meysydd gan gynnwys cydymffurfiaeth, risg, 
cyfreithiol, gweithrediadau, Adnabod Eich Cwsmer ac 
ymgynghoriaeth. Mae cyfranogwyr sy'n cwblhau'r 
hyfforddiant yn sicr o gael cyfweliad ar gyfer rôl yng 
Nghanolfan Ragoriaeth FinTrU rhanbarth Gogledd-orllewin 
Gogledd Iwerddon. 

Mae'r cyrsiau, a ariennir yn llawn gan Adran yr Economi, 
wedi cynnig cymorth i fwy na 300 o unigolion, yn bennaf o 
ranbarth Gogledd-orllewin Gogledd Iwerddon, ynghyd â 
sicrhau cyflogaeth lawn-amser, gyda chynlluniau ar gyfer 
400 arall dros y tair blynedd nesaf. Yn ogystal â bod o fudd 
i'r unigolyn, mae'r llwybrau hyn i gyflogaeth yn rhoi hwb i'r 
economi, yn darparu cyfleoedd i ddoniau lleol ac yn denu 
talent yn ôl i'r rhanbarth, yn ogystal ag annog mwy o 
gwmnïau i fuddsoddi yn lleol.  

“Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Ddatganoledig 
Gogledd Iwerddon yn ystod pandemig Covid-19, 
symudodd addysgu a dysgu ar-lein. Roedd yn rhaid 
ailddatblygu ac addasu cynnwys yr academi i sicrhau 
ymgysylltiad â'r myfyrwyr ac i gyflawni'r deilliannau a 
ddymunir, sef ymgeiswyr o safon, ac yn barod ar gyfer 
gwaith, ar ddiwedd y rhaglen. Mae'r model hwn wedi bod 
yn effeithiol iawn o ran cyflawni cynlluniau FinTrU ar gyfer 
twf mewn cyflogaeth." 

Cydweithio trwy gytundebau 
partneriaeth strategol ar gyfer 
adferiad economaidd isranbarthol  
Big South London, Lloegr 

Lansiwyd partneriaeth Big South London ym mis Ionawr 
2021, ac mae’n dwyn ynghyd colegau a phrifysgolion lleol 
er budd ac adferiad economaidd busnesau a chymunedau 
lleol ar draws pum bwrdeistref. Mae'r cydweithrediad yn 
canolbwyntio ar ysgogi twf ar sail gwybodaeth trwy 
gychwyn neu ehangu busnes, gwell cynhyrchiant, a chreu 
swyddi o ansawdd uchel. Yn hydref 2021, cyhoeddodd y 
partneriaid ddatganiad ar y cyd i gefnogi’r Cynllun Adfer 
Economaidd ar gyfer De Llundain a lansio Rhaglen 
Cymorth Arloesedd. Wedyn aeth consortiwm o bartneriaid, 
a ffurfiwyd trwy berthnasoedd a sefydlwyd trwy’r 
bartneriaeth, dan arweiniad Prifysgol South Bank Llundain, 
ati i gyflwyno cais llwyddiannus am £2.5 miliwn o Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar gyfer cyflwyno Sgiliau Lefel 
Uwch. 

Bydd cam nesaf y gwaith yn edrych ar ddatblygu clwstwr, 
gwneud y defnydd gorau o'r gadwyn gyflenwi, cyllido 
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth a sefydlu 
rhwydweithiau arloesi ymhlith cymheiriaid. Bydd 
rhwydwaith o hybiau arloesi a chydweithfeydd diriaethol yn 
darparu cefnogaeth bellach i gymuned fusnes y rhanbarth. 

“Mae partneriaid yn fawr ac yn gymhleth. Mae ein 
hegwyddor fel a ganlyn - cydweithredu yn ddiofyn, 
cystadlu lle na ellir ei osgoi. Er ein bod wedi ymrwymo i 
gyfnewid gwybodaeth a mewnwelediad, a’n bod yn chwilio 
am gyfleoedd i gydweithredu ymhellach, mae ein 
sefydliadau partner yn sefydliadau annibynnol; rhaid parchu 
hyn ... Daw llwyddiant pan fydd yr ecosystem yn rheoli 
neu'n sbarduno’i hun, ac nid oes angen hwyluso, galluogi 
na threfnu mwyach."
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Sut mae colegau a 
phrifysgolion yn meithrin 
lleoedd cynaliadwy, iach a 
theg

Cyflawni ar flaenoriaethau 
rhanbarthol trwy ‘Catapult’ 
Grŵp Colegau Newcastle a Phrifysgol Newcastle  
Lloegr 

Mae'r bartneriaeth hon, a ffurfiwyd yn 2021, wedi 
ymrwymo i greu ecosystem addysgol gynhwysfawr a 
chydlynol ar gyfer Dinas Newcastle, rhanbarth Gogledd 
Ddwyrain Lloegr a thu hwnt. Ei nod yw gwella ffyniant a 
llesiant pobl trwy addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel, 
a thrwy weithio gyda diwydiant, mae wedi cyd-gynllunio ac 
adeiladu rhaglenni i gefnogi datblygiad economaidd 
rhanbarthol mewn meysydd fel Ynni Gwyrdd, Digidol, 
Iechyd a Symudedd.  

Mae'r bartneriaeth yn gweithio ar y canlynol:  
• Datblygu cynnig addysg cydlynol fel Catalydd ar gyfer 

Twf Economaidd 
• Codi dyheadau trwy dynnu ar gyfalaf deallusol a 

diwylliannol lleol 
• Hwyluso cyfnewid gwybodaeth a sgiliau ar gyfer 

gweithwyr yn y naill sefydliad a’r llall 
Yn ddiweddar, mae'r bartneriaeth wedi ehangu i gynnwys y 
Catapult Ynni Adnewyddadwy ar y Môr a Phartneriaeth 
Addysg Gogledd Ddwyrain Lloegr. 

“Fe wnaethon ni ddathlu’r gwahaniaethau yn ein 
sefydliadau. Aethom i'r afael â'r mater dyrys sy'n aml yn 
codi pan fydd prifysgolion a cholegau'n cydweithredu: nad 
oedd hyn yn ymwneud â chystadlu yn yr un gofod i 
recriwtio myfyrwyr. Mae ymddiriedaeth, parch a 
chyfathrebu clir wedi helpu i feithrin y bartneriaeth.”

Cydweithio ar flaenoriaeth 
genedlaethol y Gymraeg 
Llwybrau Cymru a Cholegau Cymru, Cymru 

Mae Llwybrau Cymru yn brosiect ar gyfer Cymru gyfan a 
ariennir gan bum prifysgol yng Nghymru, y consortia 
addysg rhanbarthol yng Nghymru a’r Cyngor Prydeinig yng 
Nghymru. Mae'r prosiect yn gweithredu fel strwythur ag 
iddo ddau ganolbwynt, ym Mhrifysgol Caerdydd ac ym 
Mhrifysgol Bangor, gyda chydlynwyr y prosiect wedi'u lleoli 
yn y naill brifysgol a’r llall.  

Nod y prosiect yw codi proffil, gwelededd a defnydd 
ieithoedd ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd a 
chynradd, trwy gydweithio â CholegauCymru i hyfforddi 
myfyrwyr sy'n astudio Ieithoedd Modern ar gyfer Safon UG 
/ Safon Uwch i ddod yn Llysgenhadon Iaith y Coleg. Mae'r 
Llysgenhadon yn darparu cefnogaeth mewn 
digwyddiadau, ac yn siarad â disgyblion ysgol am eu 
teithiau iaith a pham y bu iddyn nhw ddewis astudio 
ieithoedd mewn AB.  

Mae Llwybrau Cymru hefyd yn cynnig Dosbarthiadau 
Meistr Safon Uwch ar ffilmiau, nofelau a themâu 
manylebau arholiadau CBAC mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac 
Almaeneg bob blwyddyn. Mae'r Llysgenhadon yn 
cynorthwyo â’r digwyddiad ac yn mynychu cyflwyniadau 
gan academyddion. Mae prifysgolion sy'n ymweld yn 
darparu cyfleoedd rhwydweithio gyda darlithwyr a 
myfyrwyr israddedig. 

“Mae'n gynllun dwyochrog lle mae'r myfyrwyr AB yn cael 
cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau personol eu hunain gyda 
gweithgareddau a chyfleoedd a fydd yn gwneud iddyn nhw 
sefyll allan o'r dorf. Yn ei dro, mae prosiect Llwybrau 
Cymru yn elwa o angerdd y myfyrwyr hyn am ieithoedd. 
Mae pŵer ymgysylltu rhwng cyfoedion yn allweddol i'n 
llwyddiant.”
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Rhannu gwybodaeth a 
chydweithio i gynyddu ymchwil 
mewn AB  
Prifysgol Caerdydd a Choleg Caerdydd a'r Fro, Cymru 

Mae Canolfan Ragoriaeth Q-Step Caerdydd mewn Dulliau 
Meintiol Addysgu a Dysgu yn gweithio'n agos gydag 
ysgolion a cholegau lleol i gynyddu ymgysylltiad â dulliau 
ymchwil ymhlith pobl ifanc. Mae Prifysgol Caerdydd, lle 
mae'r ganolfan wedi'i lleoli, a Choleg Caerdydd a’r Fro yn 
gweithio gyda'i gilydd i gynyddu capasiti ymchwil mewn 
colegau AB, ar gyfer staff ac ar gyfer myfyrwyr.  

Mae dwy fenter yn cefnogi hyn: 

1. Hyfforddiant dulliau ymchwil i fyfyrwyr sy'n cwblhau'r 
Cymhwyster Prosiect Estynedig yn y coleg, a ddarperir 
mewn gweithdai a sesiynau wedi’u goruchwylio (ar-lein 
ar hyn o bryd) gan fyfyrwyr PhD o Ysgol Gwyddorau 
Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd 

2. Hefyd hyfforddiant ar gyfer dulliau ymchwil fel DPP i 
athrawon ac aelodau staff proffesiynol y coleg i 
gynorthwyo â phrosiectau ymchwil mewn 
cydweithrediad ag academyddion. 

Datblygwyd unedau Lefel 2 a 3 mewn Dadansoddeg 
Gymdeithasol mewn partneriaeth ag Agored Cymru, y corff 
cymwysterau, ac fe'u cyflwynir i staff a myfyrwyr mewn 
ysgolion a cholegau lleol. Yr uchelgais yw y bydd yr 
aelodau staff hynny sydd wedi cwblhau'r unedau yn gallu 
eu cyflwyno yn eu sefydliad eu hunain yn nes ymlaen. 

Partneriaeth ar gyfer Arloesedd 
ac Ymgysylltu 
Sefydliadau AB ac AU lluosog, Cymru 

Daeth y bartneriaeth hon â phrifysgolion, colegau a 
diwydiant ynghyd yn Ne Cymru i greu clwstwr rhanbarthol i 
gynorthwyo â datblygu'r cwricwlwm a chyflogadwyedd 
graddedigion, i ddatblygu perthnasoedd traws-sector 
newydd, ac i annog cyd-brosiectau strategol newydd.  

Wedi'i hariannu â £1.2 miliwn gan CCAUC, mae'r 
bartneriaeth yn gweithio i ddatblygu adnoddau, 
arbenigedd, gwytnwch rhanbarthol ac ymgysylltu â 
diwydiant ar draws y diwydiannau creadigol; prosiectau 
cyfansawdd a lled-ddargludyddion; a dylunio. Mae'r 
mentrau hyn hefyd yn seiliedig ar ddwy thema 
drawsbynciol, sef astudiaeth ddigidol ac astudiaeth ran-
amser a hyblyg.  

O ganlyniad i'r prosiect, mae AU, AB a dysgu yn y gweithle 
yn gallu gwneud cynnig mwy cysylltiedig a chliriach, ac 
erbyn hyn mae mecanwaith mewn lle ar gyfer dynodi a 
mynd i'r afael â bylchau a newidiadau mewn gofynion. Mae 
partneriaid AB yn gysylltiedig â staff AU sy'n arwain yn eu 
diwydiant a'u maes academaidd, ac mae diwydiant ac AU 
yn fwy ymwybodol o ddoniau ac arbenigedd AB, yn 
ogystal â sut y gall sectorau gefnogi a chydweithio gyda'i 
gilydd. 

“Fe’n rhybuddiwyd na fyddem byth yn cael pawb i weithio 
gyda’i gilydd. Mae'r profiad wedi bod yn wers ar 
bwysigrwydd gweithredu’n bwrpasol a dal ati i obeithio."

Campws prifysgol newydd a 
llwybrau dilyniant integredig 
Vision West Notts College (VWNC) a Phrifysgol 
Nottingham Trent (NTU), Lloegr  

Gweledigaeth y bartneriaeth yw trawsnewid darpariaeth 
addysg, datblygiad sgiliau ac arloesedd yn Swydd 
Nottingham. Mae'r cwricwlwm wedi'i gynllunio a'i gyflwyno 
mewn ymgynghoriad â chyflogwyr lleol i ffurfio llwybrau 
integredig o lefel 2 i lefel 7. 
  
Mae Prifysgol Nottingham Trent yn cynnig darpariaeth AU o 
safle'r coleg ym Mansfield: agorodd Hyb Mansfield 
Prifysgol NT ym mis Medi 2020. Dim ond 15 milltir o 
Nottingham, mae Mansfield ymhlith y deg ardal awdurdod 
lleol sydd â’r lefel isaf o symudedd cymdeithasol o'r 324 
ym Mhrydain Fawr (Comisiwn Symudedd Cymdeithasol). 

Ynghyd â hyn, mae Grŵp Addysg a Sgiliau Mansfield ac 
Ashfield wedi'i sefydlu i weithio gyda busnesau, cynghorau, 
ysgolion ac arweinwyr gwleidyddol lleol i wella cyrhaeddiad 
addysgol mewn ysgolion. Mae'r bartneriaeth wedi derbyn 
cyllid gan Gyngor y Celfyddydau i ddatblygu 'Cytundeb 
Diwylliant' gyda phartneriaid lleol i wella'r arlwy 
ddiwylliannol, ac mae wedi datblygu ceisiadau eraill - gan 
gynnwys o gronfeydd Stryd Fawr a Threfi’r Dyfodol, ar 
gyfer mentrau sy'n cefnogi ei gilydd. 

“Mae menter fel y campws newydd yn gofyn am 
ymrwymiad hir-dymor, ffocws a chost cyfle. Mae 
gweledigaeth a rhesymeg glir ar gyfer y rhaglen yn 
hanfodol fel y gall canlyniadau tymor hwy ysgogi'r 
mewnbynnau mwy uniongyrchol sy'n ofynnol.” 

... Mae ymrwymiad agos a chyfranogiad uwch arweinwyr 
wedi bod yn ganolog. Mae llywio gwahanol isadeileddau a 
chyd-destunau gwleidyddol AB ac AU wedi gofyn am 
fuddsoddi cryn lawer o amser i wneud cydweithredu a 
darpariaeth gydgysylltiedig yn effeithiol.”
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Creu darparydd trydyddol 
newydd 
Coleg Merthyr Tudful a Phrifysgol De Cymru, Cymru 

Yn 2006 unodd Coleg Merthyr Tudful â Phrifysgol 
Morgannwg (bellach Prifysgol De Cymru), gan greu'r 
ysgogiad ar gyfer darparydd trydyddol newydd: Coleg 
Merthyr Tudful, yn 2013. Roedd y bartneriaeth unigryw o 
gymorth i ddarpariaeth newydd sylweddol ar gyfer tref 
Merthyr Tudful ac ar draws Blaenau’r Cymoedd a De 
Ddwyrain Cymru.  

I ddysgwyr, mae hyn wedi arwain at: 
• Cynnydd yn y dewis a chyfleoedd dilyniant, gan 

gynnwys i AU 
• Cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi a blasu 

AU 
• Defnyddio cyfleusterau chwaraeon a diwydiannau 

creadigol 
• Llwybrau dilyniant newydd ar draws ysgolion, AB ac AU 

Mae'r bartneriaeth wedi sbarduno datblygu cwricwlwm 
mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant ac sy'n 
gysylltiedig â blaenoriaethau sgiliau rhanbarthol. 

Arweiniodd yr uno at fwy o sefydlogrwydd ariannol trwy 
fynediad at drefniadau cyllido ffafriol ar gyfer AU, mynediad 
i gonsortia prynu AU a'r arbedion o ran costau a ddeilliodd 
o hynny.  

“Gall staff y coleg dynnu ar gronfa fwy o sgiliau, adnoddau, 
a chyfleoedd ar gyfer datblygiad a dilyniant ... Mae wedi 
codi proffil ac ymgysylltiad y coleg â sefydliadau allanol, yn 
ogystal â pharatoi'r ffordd ar gyfer y coleg newydd a mwy 
o gydlyniad o ran cynaladwyedd.”

Partneriaeth yn seiliedig ar leoliad 
dros gyfnod o 19 mlynedd 
Prifysgol Caerwysg a Choleg Caerwysg, Lloegr 

Mae'r bartneriaeth hon wedi hen ennill ei phlwyf ac mae 
ganddi gwmpas eang ac uchelgeisiol. Mae gan y Brifysgol 
a'r Coleg Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar waith, 
ynghyd â Chytundeb Prifysgol Ddinesig ac 
Ymddiriedolaeth Aml-Academi, ac mae’r naill sefydliad a’r 
llall yn rhan o Athrofa Dechnoleg. 

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn diffinio ffocws 
'Lefel 6 ac uwch' y brifysgol a ffocws 'Lefel 4 ac is' y coleg. 
Mae hwn wedi'i wreiddio mewn llywodraethiant, uwch 
arweinyddiaeth a chyflwyno gweithredol. Mae'r Brifysgol a'r 
Coleg yn gyd-noddwyr Ymddiriedolaeth Aml-Academi Ted 
Wragg ac Ysgol Fathemateg Arbenigol Caerwysg. 

Y Brifysgol yw'r sefydliad academaidd arweiniol ar gyfer 
Athrofa Dechnoleg De Orllewin Lloegr (SWIoT), ac mae’r 
Coleg yn un o'r Cyfarwyddwyr a’i Sefydlodd. Mae'r SWIoT 
yn darparu hyfforddiant mewn data, digidol a pheirianneg 
uwch ar draws y rhanbarth, gyda dull 'escaladur sgiliau' er 
mwyn mapio sgiliau o CA2 i Lefel 7, a Lefel 8 mewn 
dadansoddeg data, sy'n eu galluogi i reoli adnoddau’n 
effeithiol wrth fynd i’r afael â bylchau yn sgiliau'r gweithlu. 

“Mae gwir bartneriaeth yn cymryd amser, ymdrech, 
ymddiriedaeth a pharch rhwng y naill bartner a’r llall ... Mae 
colegau a phrifysgolion yn wahanol, gyda gwahanol 
feysydd arbenigedd cyflenwol: canolbwyntiwch ar yr hyn 
rydych chi'n ei wneud orau; gall yr hyn nad ydych chi'n ei 
wneud fod yr un mor bwysig â'r pethau rydych chi yn eu 
gwneud.”

Hyfforddi myfyrwyr rhyngwladol 
mewn partneriaeth strategol gyda 
chyflogwr 
Coleg Dyffryn Forth a Phrifysgol Glasgow Caledonian 
(GCU), yr Alban 

Mae Rhaglen Hyfforddi Genedlaethol BP Mauritania a 
Senegal ar gyfer Prentisiaid Dechnegwyr yn brosiect ar y 
cyd rhwng Coleg Dyffryn Forth a Phrifysgol Glasgow 
Caledonian, sy'n gweithio mewn partneriaeth strategol â 
BP. Nod y rhaglen yw datblygu a pharatoi technegwyr yn y 
meysydd cynhyrchu, mecanyddol, offeryniaeth a thrydanol 
i weithio'n ddiogel, yn effeithlon gan gydymffurfio â 
gofynion ar gyfleusterau prosiect yng ngwledydd gorllewin 
Affrica trwy ennill cymwysterau achrededig a gydnabyddir 
yn rhyngwladol. 

Bydd y prentisiaid ar y rhaglen hyfforddi ryngwladol yn dod 
yn gymwys i weithio ar brosiect Nwy Naturiol Hylifedig 
(LNG) Greater Tortue/Ahmeyim (GTA) ar y ffin forol rhwng 
Mauritania a Senegal, lle mae BP yn gweithredu. Mae'r 
prentisiaid yn fyfyrwyr cofrestredig gyda FVC ac yn astudio 
ystod o gymwysterau HNC yn ymwneud yn benodol ag 
olew a nwy, o fewn amgylchedd labordy ac efelychydd 
arbenigol y coleg. Maent hefyd yn dilyn rhaglen Rheoli 
Prosiect gyda GCU i gwblhau eu harhosiad yn y DU.  

“Mae’r cydweithrediad rhwng Athrofa Addysg Prifysgol i 
Fusnes GCU a FVC yn dwyn ynghyd y gallu a’r capasiti i 
ennill contractau rhyngwladol gwerth miliynau o bunnoedd 
sy’n arddangos y wybodaeth a’r sgiliau sydd ar gael yn y 
DU.”
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