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Annwyl Mrs Finch-Saunders,  

Deiseb P-05-783 Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng 

Cymraeg e.e. TGAU Seicoleg 

Diolch am eich llythyr diweddaraf ar y mater hwn, lle rydych yn gofyn am fwy o 

wybodaeth gennym am sut y byddwn yn sicrhau darpariaeth drwy gyfrwng y 

Gymraeg a'r Saesneg o'r cychwyn cyntaf o ran cymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm 

newydd.  

Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid ar hyn o bryd i ystyried y 

goblygiadau posibl y cwricwlwm newydd drafft i Gymru i gymwysterau.  Wrth wneud 

hynny, rydym yn achub ar y cyfle i adolygu'r holl gymwysterau a gynigir ac a ariennir 

yn gyhoeddus ar gyfer myfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed.  

Yn ystod yr hydref, byddwn yn ymgynghori'n gyhoeddus ar gynigion ar gyfer ffurf y 

cymwysterau a gynigir i ddysgwyr 14 ac 16 oed yn y dyfodol. Bydd y dystiolaeth o'r 

ymgynghoriad yn llywio'r cyngor a roddwn i Lywodraeth Cymru ar y newidiadau y 

bydd angen eu gwneud o bosibl i'r cymwysterau a gynigir ar hyn o bryd i gefnogi'r 

broses o gyflwyno'r cwricwlwm newydd.  
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Mae'r gwaith hwn yn gyfle i ystyried sut y gallwn wella argaeledd cymwysterau drwy 

gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg o'r cychwyn cyntaf. Byddwn yn ystyried y newidiadau 

y bydd angen eu gwneud o bosibl i'r cymwysterau rydym yn eu cymeradwyo ac yn 

eu dynodi fel cymwysterau cymwys i'w cyflwyno ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus.  

Mae cymwysterau cymeradwy yn cyfeirio at y cymwysterau rydym yn cyhoeddi 

gofynion dylunio manwl ar eu cyfer. Fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, byddwn yn 

parhau i'w gwneud yn ofynnol i bob cymhwyster cymeradwy fod ar gael drwy 

gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar yr un pryd, gan gynnwys yr holl adnoddau 

addysgu a dysgu ategol.   

Nid ydym yn pennu'r gofynion dylunio manwl ar gyfer cymwysterau dynodedig, ond 

rydym yn gosod y meini prawf a ddefnyddiwn i bennu p'un a yw cymhwyster yn 

gymwys i'w ddefnyddio ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus. Ar hyn o bryd, rydym yn 

defnyddio'r un meini prawf ar gyfer pob cymhwyster dynodedig, beth bynnag yw 

oedran y dysgwyr y maent wedi'u hanelu atynt. Fodd bynnag fel rhan o'r gwaith hwn, 

byddwn yn ystyried p'un a ddylid cyflwyno gofynion mwy penodol ar gyfer 

cymwysterau sydd wedi'u hanelu at fyfyrwyr 16 oed mewn ysgolion. Er enghraifft, 

gallwn ofyn i gyrff dyfarnu sy'n gwneud cais am i gymhwyster o'r fath gael ei ddynodi 

egluro sut y mae'n cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru. Un newid arall y gallwn ei wneud 

fyddai cyflwyno rhagdybiaeth y caiff cymwysterau dynodedig a ddefnyddir mewn 

ysgolion eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.  

Yn ogystal ag ystyried newidiadau i'n rheoliadau, byddwn yn edrych ar sut y gallwn 

ddefnyddio cyllid grant mewn ffordd sydd wedi'i thargedu i sicrhau gwell amrywiaeth 

o ddarpariaeth ddwyieithog. Os byddwn yn penderfynu bod yr amrywiaeth o 

gymwysterau dynodedig sydd eu hangen yn fwy cydlynol a syml na'r hyn a gynigir ar 

hyn o bryd, gallwn ddefnyddio ein cyllid grant i gyflawni hyn. Gallai marchnad sy'n 

cynnig llai o gymwysterau 14-16 hefyd wneud y cymwysterau sy'n weddill yn fwy 

hyfyw, a allai helpu i ddileu rhai o'r rhwystrau i gynnig darpariaeth ddwyieithog.  

Mae gennym fwy o waith i'w wneud i archwilio'r opsiynau sydd ar gael. Wrth 

ddatblygu unrhyw ofynion ychwanegol ar gyfer cymwysterau dynodedig, bydd 

angen i ni ystyried effaith bosibl unrhyw newidiadau rydym yn eu cynnig yn ofalus. 

Pe baem yn ei gwneud yn ofynnol i ddarpariaeth ddynodedig gael ei chynnig yn 

ddwyieithog, byddai angen i ni ystyried p'un a fyddem yn caniatáu unrhyw eithriadau 

ac o dan ba amgylchiadau. Er enghraifft, byddai angen i ni ystyried sut y byddem yn 

trin cymwysterau a gaiff eu cwblhau gan niferoedd isel iawn o fyfyrwyr a lle nad oes 

unrhyw dystiolaeth bod galw i'w hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gallai hyn fod yn 

wir am rai cymwysterau mewn ieithoedd cymunedol, neu sy'n darparu ar gyfer 

anghenion dysgu penodol.  



 

 

Rydym wedi cyhoeddi amserlen fanwl lefel uchel yn ddiweddar yn dangos pryd y 

caiff unrhyw newidiadau rydym yn eu cynnig i gymwysterau eu rhoi ar waith1. Wrth 

greu'r amserlen, nid ydym wedi rhagdybio natur na graddfa unrhyw newidiadau a 

fydd eu hangen o bosibl. Mae'r amserlen yn adlewyrchu'r gwersi allweddol a 

ddysgwyd o ddiwygiadau diweddar i gymwysterau TGAU a Safon Uwch, yn enwedig 

yr angen i neilltuo digon o amser rhwng cyflwyno cymhwyster a dechrau addysgu'r 

cymhwyster hwnnw. Mae angen cyfnod estynedig o'r fath, yn rhannol, er mwyn 

sicrhau bod cymaint o amser â phosib ar gael i roi adnoddau a hyfforddiant ategol ar 

waith a rhoi cyfle i athrawon gael budd ohonynt cyn i'r grwpiau cyntaf o fyfyrwyr 

ddechrau astudio ar gyfer y cymhwyster newydd.  

 

Gobeithio bod y llythyr hwn yn helpu i egluro a thynnu sylw at y cyfleoedd sy'n dod 

i'r amlwg o'r gwaith o gysoni cymwysterau â'r cwricwlwm newydd. Os bydd gennych 

unrhyw gwestiynau ychwanegol ynglŷn â'n gwaith yn y maes hwn, mae croeso i chi 

gysylltu â ni.  

 

Yn gywir,  

 

 
 

 

 

Ann Evans                         Philip Blaker 

Cadeirydd   Prif Weithredwr  

 

 

 

 

                                                           
1https://qualificationswales.org/cymraeg/cymwysterau/diwygio-cymwysterau/diwygior-cwricwlwm/new-
curriculum-key-milestones/ 

 


