
Mae cyfanswm y gwariant a gyfrifwyd ar gyfer gweithgareddau Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL) a ddarparwyd 
drwy gyfrwng y Saesneg, y Gymraeg ac yn ddwyieithog, ar gyfer y cyfnod 2009/10 i 2011/12 i’w weld isod:

Blwyddyn y 
Contract

Cyfanswm y 
Gwariant ar yr holl 

raglenni Dysgu 
Seiliedig ar Waith

Gwariant a gyfrifwyd 
ar gyfer 

gweithgareddau 
Dysgu Seiliedig ar 

Waith a ddarparwyd 
drwy gyfrwng y 

Saesneg

Gwariant a 
gyfrifwyd ar gyfer 
gweithgareddau 

Dysgu Seiliedig ar 
Waith a ddarparwyd 

drwy gyfrwng y 
Gymraeg

Gwariant a gyfrifwyd ar 
gyfer gweithgareddau 

Dysgu Seiliedig ar 
Waith a ddarparwyd yn 

ddwyieithog

2009/10 £119,579,654.00 £116,694,350.71 £188,925.32 £2,696,377.97

2010/11 £115,545,759.00 £111,387,106.65 £117,708.31 £4,040,944.04

2011/12 £109,373,427.00 £105,413,959.26 £412,196.21 £3,547,271.53

Mae cyfanswm y gwariant  a  gyfrifwyd ar  gyfer  gweithgareddau Dysgu Oedolion  yn  y  Gymuned (ACL)  a 
ddarparwyd drwy gyfrwng y Saesneg, y Gymraeg ac yn ddwyieithog, ar gyfer y cyfnod 2009/10 i 2011/12, yn 
cael ei ddangos yn y tabl canlynol:

Blwyddyn y 
Contract

Cyfanswm y 
Gwariant ar 

weithgaredda
u Dysgu 

Oedolion yn y 
Gymuned

Cyfanswm y 
Gwariant a gyfrifwyd 

ar weithgareddau 
Dysgu Oedolion yn y 

Gymuned a 
ddarparwyd drwy 

gyfrwng y Saesneg

Cyfanswm y Gwariant 
a gyfrifwyd ar 

weithgareddau Dysgu 
Oedolion yn y 

Gymuned a 
ddarparwyd drwy 

gyfrwng y Gymraeg

Cyfanswm y Gwariant a 
gyfrifwyd ar weithgareddau 

Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned a ddarparwyd yn 

ddwyieithog

2009/10 £5,684,838.00 £5,683,894.34 £943.66 £0.00

2010/11 £5,497,838.00 £5,492,697.56 £0.00 £5,140.44

2011/12 £5,684,838.00 £5,680,558.24 £2,743.94 £1,535.82

Mae  cyfanswm y gwariant  a  gyfrifwyd ar  gyfer  rhaglenni  prentisiaeth  Dysgu  Seiliedig  ar  Waith  (WBL)  a 
ddarparwyd drwy gyfrwng y Saesneg, y Gymraeg ac yn ddwyieithog, ar gyfer y cyfnod 2009/10 i  2011/12 yn 
cael ei ddangos isod:

Blwyddyn y 
Contract

Cyfanswm y 
Gwariant ar 

Brentisiaethau

Cyfanswm y Gwariant 
ar Brentisiaethau a 
ddarparwyd drwy 

gyfrwng y Saesneg

Cyfanswm y Gwariant 
ar Brentisiaethau a 
ddarparwyd drwy 

gyfrwng y Gymraeg

Cyfanswm y Gwariant ar 
Brentisiaethau a 
ddarparwyd yn 

ddwyieithog

2009/10 £78,818,839.95 £76,917,042.69 £124,526.83 £1,777,270.43

2010/11 £76,787,033.82 £74,023,361.82 £78,224.18 £2,685,447.82

2011/12 £73,358,151.02 £70,702,485.56 £276,465.25 £2,379,200.21

Mae'r tabl isod yn dangos nifer y prentisiaid a ymgymerodd â’u fframwaith prentisiaeth drwy gyfrwng y Saesneg, 
y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Nodwyd darpariaeth cyfrwng Cymraeg os oes o leiaf un cymhwyster fframwaith 
llawn wedi cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 
y Contract

Cyfanswm y 
Prentisiaid

Prentisiaid Cyfrwng 
Saesneg

Prentisiaid Cyfrwng 
Cymraeg

Prentisiaid Dwyieithog

2009/10 32,550 31,635 97 818

2010/11 25,517 24,320 85 1,112

2011/12 35,928 34,522 172 1,234


