
 

 

 

Pam y mae hyn yn bwysig 
• Rydym ni i gyd eisiau i'n plant a'n pobl ifanc gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd drwy eu helpu i 

ennill y sgiliau a’r wybodaeth y mae arnynt eu hangen i fyw bywydau hapus, iach a bodlon. 
• Rydym am wella canlyniadau i bobl o bob oedran drwy ddysgu gydol oes, i'w galluogi i ffynnu yn yr 

21ain Ganrif ac ym myd gwaith. 
• Mae ymchwil gan Y Sefydliad Addysg yn awgrymu bod mynychu cyn-ysgol dda ac ysgol gynradd dda yn 

gallu cael mwy o effaith ar gynnydd academaidd plant na'u rhywedd neu eu cefndir teuluol (Taggart, 2015) 
• Mae ein gwasanaeth wedi ymroi o hyd i'r egwyddorion a'r blaenoriaethau a amlinellir yn nogfen 

strategol ddiweddaraf Llywodraeth Cymru Addysg yng Ngymru: Cenhadaeth ein Cenedl 
 

Mesurau Llwyddiant 
 

   
363.1 yw'r sgôr gyfartalog (y 9 
canlyniad arholiad gorau) ar gyfer 

disgyblion blwyddyn 11 
 
 
 
 
 

6ed uchaf yng Nghymru 
Ffynhonnell: StatsCymru 

93.9% 
Presenoldeb mewn 
Ysgolion Cynradd 

93.8%  
Presenoldeb mewn 
Ysgolion Uwchradd 

 

Mae'r ddau ganlyniad wedi dirywio  
ers y flwyddyn flaenorol  

(Cynradd 94.4% ac Uwchradd 94.3%) 
Ffynhonnell: StatsCymru 

 
84%  

yn fodlon ar 
ysgol gynradd eu 

plentyn 
 

(I lawr o'r flwyddyn flaenorol sef 
90%) 

90% yng Nghymru 
 

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru 
Egluro'r Canlyniadau 
• Y sgôr gyfartalog yn seiliedig ar y 9 canlyniad arholiad gorau ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 yn ystod 2018/19 

(Blwyddyn Academaidd 2017/18) yw 363.1 lle roedd gan y merched sgôr gyfartalog o 375.2 a'r bechgyn 352.5. 
Mae hwn yn well na'r flwyddyn flaenorol ac yn uwch o dipyn na chyfartaledd Cymru o 349.5.  

• Bu i bresenoldeb ysgol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Gaerfyrddin ddirywio yn ystod 2018/19 
(Blwyddyn Academaidd 2017/18).  Gwnaeth presenoldeb mewn ysgolion cynradd leihau o 94.4% i 93.9% ac o'r 
21ain safle i'r 22ain safle, sef y gwaethaf yng Nghymru.  Bu i bresenoldeb mewn ysgolion uwchradd leihau o 
94.3% i 93.8% ac o'r 9fed safle i'r 11fed safle. Bydd ymgynghori cadarn gyda Llywodraethwyr, Penaethiaid, y 
Gwasanaeth Lles Addysg a phobl broffesiynol gysylltiedig er mwyn datblygu cynllun gweithredu i wella 
presenoldeb ysgol yn y dyfodol. 

• Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru roedd 84% o'r cyfranogwyr yn fodlon ar ysgol gynradd eu plentyn yn Sir 
Gaerfyrddin, ac mae hyn wedi lleihau o'r flwyddyn flaenorol sef 90% ac mae'n is na chyfartaledd Cymru. Gallai'r 
wybodaeth hon amrywio yn dibynnu ar yr aelwydydd a holwyd yn ystod y flwyddyn.  

Mae canlyniadau'r arholiadau'n dal i wella   
Mae perfformiad TGAU Sir Gaerfyrddin yn parhau i wella ac mae 58.2% o'n dysgwyr wedi cyflawni 
dangosydd cynhwysol lefel 2 (o leiaf 5 TGAU gradd A * i C yn cynnwys iaith a mathemateg). Mae'r canlyniad 
hwn yn ein gosod yn ddiogel uwchlaw cyfartaledd Cymru o 55.1%. 
Ar lefel genedlaethol mae canlyniadau TGAU eleni wedi gwneud y penawdau wrth i effaith pethau fel 
manylebau arholiad diwygiedig arwain at amrywiant mewn canlyniadau ar draws Cymru. Rhaid inni fod yn 
ofalus wrth ystyried unrhyw gymariaethau â thueddiadau perfformiad o ddata'r blynyddoedd cynt.  
Yn Sir Gaerfyrddin rydym yn parhau i bwysleisio a chanolbwyntio ar gynnydd ein dysgwyr o'u man cychwyn 
unigol ac yn credu'n gryf mai dyma gwir fesur llwyddiant a dathlu.  

 

Amcan Llesiant 3 
Dechrau'n Dda - Parhau i wella cyrhaeddiad pob dysgwr

https://llyw.cymru/cynllunio-a-strategaeth-addysg-a-sgiliau?_ga=2.153907260.529138024.1570438453-1398795738.1565877835
https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru?_ga=2.115112067.529138024.1570438453-1398795738.1565877835


 

Y cynnydd a wnaed 

 Roedd 72.1% o'r canlyniadau TGAU yn Sir Gaerfyrddin yn rhai A* i C, sydd ymhell uwchlaw cyfartaledd 
Cymru sef 61.6%. Yn ogystal, o edrych ar berfformiad ar gyfer y graddau uchaf a ddyfarnwyd, gwelwyd 
bod canran galonogol o'n disgyblion sef 18.1.% wedi ennill graddau A* i A o gymharu â 18.5% ledled 
Cymru. 

 Mae ein disgyblion wedi cael llwyddiant pellach o ran Bagloriaeth Cymru, gyda 62.9% o'r disgyblion yn 
ennill y dyfarniad hwn, o'i gymharu â 57.6% yn ei ennill yn genedlaethol.  

 Yng Nghyfnod Allweddol 5, mae'r ymrwymiad a'r ymroddiad a ddangoswyd gan ein myfyrwyr a'u 
hysgolion wedi arwain at fod bron i 78% o'r myfyrwyr yn ennill graddau A*-C (cynnydd o 1.8% o 
gymharu â chanlyniadau 2017) lle gwelwyd bod Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod yn uwch na 
chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 73.8%. Roedd bron i chwarter o'r graddau a ddyfarnwyd (24.8%) 
ar lefel A*- A. Adlewyrchwyd y canlyniadau gwell hyn hefyd yn y graddau Safon Uwch Gyfrannol lle 
dyfarnwyd gradd A - E i 91.8% o geisiadau. Mae ystod fwyfwy effeithiol o gyfleoedd dysgu sydd ar gael 
i'n myfyrwyr UG wedi sicrhau cynnydd o 4.6% yn y gyfradd lwyddo A - E dros y tair blynedd diwethaf. 

 Yn ystod blwyddyn academaidd 2017-18, bu Estyn yn arolygu 16 o ysgolion cynradd ac un Uned 
Cyfeirio Disgyblion.  Cafodd yr ysgolion hyn eu harolygu o dan y fframwaith arolygu newydd. 
Derbyniodd y rhan fwyaf o'r ysgolion a arolygwyd ‘Da’ neu well ym mhob un o'r pum maes arolygu. 
Cafodd nifer calonogol o'n hysgolion ddyfarniadau 'Rhagorol' am feysydd penodol yn y Fframwaith ac 
fe'u gwahoddwyd i ddarparu 'Astudiaethau Achos o Arferion Da' i gefnogi gwaith ysgolion eraill. Mae 
hyn yn achos cryn gydnabyddiaeth a dathlu ac mae'n adeiladu'n dda ar ein perfformiad yn y flwyddyn 
flaenorol.  Yn wir, mae ein hysgolion a'n gwasanaethau wedi parhau i weithio'n galed drwy 
bartneriaeth effeithiol i gyflawni deilliannau mor ddymunol a chalonogol. 

 Parhaodd y Rhaglen Moderneiddio Addysg i fynd yn ei blaen gan ddod â budd i filoedd o'n dysgwyr 
trwy gwblhau prosiectau mawr gwerth £20 miliwn yn Ysgol Sant Ioan Llwyd, Ysgol Parc y Tywyn, Ysgol 
Pontyberem a chwblhau cam 1 yn Ysgol Llangadog. 

 

AGORIAD SWYDDOGOL YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN 
 

I goffáu'r achlysur, lluniwyd englyn gan y Prifardd lleol y  
Parchedig Meirion Evans.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

'Hon yw gardd, hon yw gwerddon ein heniaith 
rhwng y twyni moelion; 
a wedi hau cwyd o hon 

egin ein ysgolheigion.' 

 

 

 

Yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol  
dros Addysg a Phlant 
Y Cynghorydd Glynog Davies 

Cliciwch yma i gael gweld ein cynnydd manwl 
o ran yr amcan hwn.  

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1220324/wbo-3.pdf

