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 Categori 
canolfan NCN 
(rheolaeth/ 
llywodraeth) 

Disgrifiad Darpariaeth 
cymwysterau 

diwygiedig  

Gwybodaeth ychwanegol 

0 Arall, e.e. canolfan hyfforddi gyda 
chymysgedd o gyllid cyhoeddus a 
phreifat (ac eithrio Cyngor Dysgu a 
Sgiliau (CDS)).  

CBAC ac Eduqas Noder: y ganolfan sy'n gyfrifol am gofrestru, mae gwneud hynny'n gysylltiedig â 
chyllid. Yn ôl Deddf Cymwysterau Cymru, dim ond cymwysterau wedi'u 
cymeradwyo neu eu dynodi y gall dysgwyr sy'n "cael eu cyllido gan Weinidogion 
Cymru neu Awdurdod Lleol" eu dilyn (yn yr achos hwn, cymwysterau CBAC yn 
unig). Felly, dim ond unrhyw gyfyngiadau sy'n berthnasol i'r cyllid penodol hwnnw 
y byddai'r dysgwyr hynny'n destun iddo (mewn rhai achosion, mae'n bosibl mai 
cymwysterau Eduqas yn unig sy'n gymwys – mewn achosion eraill gellir defnyddio 
CBAC neu Eduqas). 

1 Cynhaliol - Ysgolion a cholegau y mae'r 
Awdurdod Lleol (ALl) yn berchen arnynt 
ac yn eu hariannu'n llawn gan gynnwys 
ysgolion a gynhaliwyd drwy grant yn 
flaenorol sydd bellach yn ysgolion 
cymunedol; ysgol arbennig sy'n cael ei 
hariannu gan Adran Iechyd a Nawdd 
Cymdeithasol (DHSS); canolfan addysg 
oedolion ar safle Awdurdod Lleol.  

CBAC yn unig  

2 Annibynnol – Yn eu plith mae'r holl 
ysgolion a cholegau sy'n cael eu 
gweinyddu'n annibynnol (oni bai am 
Golegau Technoleg Dinas); canolfannau 
hyfforddi nad ydynt yn derbyn arian 
cyhoeddus o gwbl.  

CBAC ac Eduqas  

3 Canolfannau a gynorthwyir/cytundeb 
arbennig — Ysgol wirfoddol lle mae'r 
Awdurdod Lleol yn talu am gostau 
rhedeg, cynnal a chadw mewnol yn unig, 
yn eu plith ysgolion a gynhaliwyd drwy 
grant yn flaenorol sydd bellach yn 
ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.  
 
 

CBAC yn unig  
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4 Rheoledig — Ysgol Wirfoddol lle mae'r 
Awdurdod Lleol yn talu'r holl gostau, yn 
eu plith ysgolion a gynhaliwyd drwy grant 
yn flaenorol sydd bellach yn cael eu 
rheoli'n wirfoddol. Hefyd yn cynnwys 
Academïau.  

CBAC yn unig  

5 Llywodraeth EM, e.e. Carchar EM, 
Sefydliad Troseddwyr Ifanc EM, Lluoedd 
EM gan gynnwys Addysg Plant y 
Lluoedd Arfog (SCE), canolfan hyfforddi 
wedi'i hariannu'n llawn gan adran o'r 
llywodraeth.  

CBAC ac Eduqas Noder: y ganolfan sy'n gyfrifol am gofrestru, mae gwneud hynny'n gysylltiedig â 
chyllid. Yn ôl Deddf Cymwysterau Cymru, dim ond cymwysterau wedi'u 
cymeradwyo neu eu dynodi y gall dysgwyr sy'n "cael eu cyllido gan Weinidogion 
Cymru neu Awdurdod Lleol" eu dilyn (yn yr achos hwn, cymwysterau CBAC yn 
unig). Felly, dim ond unrhyw gyfyngiadau sy'n berthnasol i'r cyllid penodol hwnnw 
y byddai'r dysgwyr hynny'n destun iddo (mewn rhai achosion, mae'n bosibl mai 
cymwysterau Eduqas yn unig sy'n gymwys – mewn achosion eraill gellir defnyddio 
CBAC neu Eduqas). 

6 Ymddiriedolaeth CTC - Colegau 
technoleg dinas.  

Amherthnasol  

7 Ysgol Sefydledig y Wladwriaeth – yn eu 
plith ysgolion a gynhaliwyd drwy grant yn 
flaenorol.  

CBAC yn unig  

8 Addysg Uwch — Yn eu plith adrannau 
prifysgol.  

Amherthnasol  

9 Asiantaeth Ariannu Sgiliau (SFA)/ 
Asiantaeth Dysgu Pobl ifanc (YPLA) — 
Coleg neu ganolfan hyfforddi sy'n cael ei 
hariannu yn llawn neu'n rhannol gan yr 
SFA 

CBAC ac Eduqas Noder: y ganolfan sy'n gyfrifol am gofrestru, mae gwneud hynny'n gysylltiedig â 
chyllid. Yn ôl Deddf Cymwysterau Cymru, dim ond cymwysterau wedi'u 
cymeradwyo neu eu dynodi y gall dysgwyr sy'n "cael eu cyllido gan Weinidogion 
Cymru neu Awdurdod Lleol" eu dilyn (yn yr achos hwn, cymwysterau CBAC yn 
unig). Felly, dim ond unrhyw gyfyngiadau sy'n berthnasol i'r cyllid penodol hwnnw 
y byddai'r dysgwyr hynny'n destun iddo (mewn rhai achosion, mae'n bosibl mai 
cymwysterau Eduqas yn unig sy'n gymwys – mewn achosion eraill gellir defnyddio 
CBAC neu Eduqas). 


