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Lleoliad:

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

Naomi Stocks

fideogynadledda drwy Zoom

Clerc y Pwyllgor

Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Mai 2022
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SeneddPlant@senedd.cymru
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Rhag-gyfarfod preifat
(09.00 - 09.15)

1

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.15)

2

Papurau i'w nodi
(09.15)

2.1 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
(Tudalennau 1 - 4)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Bennaeth Cymru yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 1
2.2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
(Tudalennau 5 - 6)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gwir
Anrhydeddus Nadine Dorries AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol,
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 2
2.3 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
(Tudalennau 7 - 8)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at fyfyrwyr Coleg
Cambria - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 3

2.4 Blaenraglen Waith
(Tudalen 9)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w
nodi 4
2.5 Blaenraglen Waith
(Tudalennau 10 - 11)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y
Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 5

3

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y
cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitem 1 yn y cyfarfod ar
16 Mehefin
(09.15)

4

Cymwysterau Cymru - diweddariad ar flaenoriaethau [rhan 2]
(09.15 - 10.00)

(Tudalennau 12 - 25)

Dogfennau atodol:
Briff ymchwil o'r cyfarfod ar 27 Ebrill 2022
CYPE(6)-12-22 - Papur Preifat 1
CYPE(6)-12-22 - Papur Preifat 2
Cyflwyniad PowerPoint

Egwyl
(10.00 - 10.10)

5

Absenoldeb disgyblion - Sesiwn friffio
(10.10 - 11.10)
Meilyr Rowlands
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil

(Tudalennau 26 - 38)

6

Absenoldeb disgyblion - ystyried y dystiolaeth
(11.10 - 11.20)

7

Gweithredu diwygiadau addysg allweddol - ystyried y dull
gweithredu
(11.20 - 11.50)
Dogfennau atodol:
CYPE(6)-12-22 - Papur Preifat 3 - Papurau cwmpasu

(Tudalennau 39 - 46)

Eitem 2.1
CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 1

Jayne Bryant AS,
Cadeirydd,
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg
Senedd Cymru,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF99 1SN
Trwy e-bost
Dydd Iau 12 Mai 2022
Annwyl Ms Bryant,
Testun: Cam 2 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y Comisiwn) bwerau i gynghori
Llywodraeth Cymru ar oblygiadau cydraddoldeb a hawliau dynol cyfreithiau a chyfreithiau
arfaethedig ac i gyhoeddi gwybodaeth neu roi cyngor, gan gynnwys i’r Senedd, ar unrhyw
fater sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol.
Mae ein cynllun strategol ar gyfer 2022-2025 yn nodi chwe maes blaenoriaeth y byddwn yn
canolbwyntio ein gwaith arnynt, gan gynnwys cydraddoldeb i blant a phobl ifanc a
chydraddoldeb mewn gweithle sy’n newid. Gwyddom fod gormod o bobl ifanc yn wynebu
gwahaniaethu a rhwystrau i gyfleoedd oherwydd rhagfarn neu ddiffyg cefnogaeth briodol
mewn addysg a mynediad anghyfartal i waith.

Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.
The Commission welcomes correspondence in Welsh or English.
Ff/T: 029 2044 7710
E: correspondence@equalityhumanrights.com
Ystafelloedd 3.18 / 3.19, The Maltings, Tŷ 3, East Tyndall Street,
Caerdydd, CF24 5EZ
Rooms 3.18 / 3.19, The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EZ
equalityhumanrights.com
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Bydd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yn creu un corff i ymdrin â chynllunio
strategol a chyllid ar draws y sector addysg drydyddol gyfan a’r sector ymchwil ac arloesi
mewn perthynas â Chymru.
Rydym wedi croesawu cynnwys ‘hybu cyfle cyfartal’ ac ‘annog cyfranogiad’ fel dwy o naw
dyletswydd strategol y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER).
Credwn fod cyfleoedd pellach o fewn y ddeddfwriaeth i nodi’n glir sut y gellir gwreiddio a
chryfhau cydraddoldeb o fewn strwythur a llywodraethu’r CTER.
Diffiniad o ‘grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol’ – byddem yn argymell cynnwys y term
‘nodweddion gwarchodedig’1 fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 o fewn diffiniad y
ddeddfwriaeth. Mae nifer o nodweddion gwarchodedig lle mae tystiolaeth yn dangos bod
rhwystrau sylweddol o hyd o ran mynediad at addysg yn ogystal â gwahaniaethu mewn
cyflogaeth.
Adroddiad blynyddol – byddem yn argymell bod adrodd ar gyfle cyfartal yn cael ei gynnwys
yn y rhestr o’r hyn y bydd angen i’r CTER adrodd arno ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.
Bydd hyn yn sicrhau atebolrwydd i'r CTER ymhellach. Byddem yn awgrymu ei fod yn
cynnwys mesur cynnydd darparwyr addysg uwch o ran atal a mynd i'r afael ag aflonyddu
hiliol. Roedd hwn yn argymhelliad yn ein hymchwiliad i aflonyddu hiliol mewn prifysgolion2
ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.
Pwyllgorau – bydd tri phwyllgor statudol – pwyllgor ymchwil ac arloesi, y pwyllgor ansawdd a
phwyllgor penodi aelodau staff. Byddem yn argymell bod cydraddoldeb yn cael ei
ymgorffori’n benodol yn yr adrannau o’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r pwyllgorau hyn.

1

Mae'r nodweddion canlynol yn nodweddion gwarchodedig— oedran; anabledd; ailbennu rhywedd;
priodas a phartneriaeth sifil; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol.
(Deddf Cydraddoldeb 2010) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/4
2 Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: prifysgolion yn cael eu herio (2019 CCHD)
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/mynd-i-r-afael-ag-aflonyddu-hiliol-prifysgolion-yn-caeleu-herio-crynodeb-gweithredol.pdf

Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.
The Commission welcomes correspondence in Welsh or English.
Ff/T: 029 2044 7710
E: correspondence@equalityhumanrights.com
Ystafelloedd 3.18 / 3.19, The Maltings, Tŷ 3, East Tyndall Street,
Caerdydd, CF24 5EZ
Rooms 3.18 / 3.19, The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EZ
equalityhumanrights.com
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Bydd hyn yn sicrhau bod cyfle cyfartal yn ganolog i holl weithgareddau’r CTER gan gynnwys
o ran ymchwil ac addysgu.
Fframweithiau rheoleiddio – yn ein hymchwiliad ar fynd i'r afael ag aflonyddu hiliol mewn
prifysgolion gwnaethom argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu'r fframwaith rheoleiddio
a strwythurau gwrandawiadau llys i benderfynu ar y ffordd orau i gynyddu diogelwch rhag
aflonyddu i fyfyrwyr mewn prifysgolion. Mae deddfwriaeth ddrafft Addysg Drydyddol ac
Ymchwil (Cymru) yn rhoi cyfle i fynd i’r afael â hyn. Dylai’r ddeddfwriaeth sicrhau bod y CTER
yn gallu asesu a yw darparwyr addysg uwch wedi cymryd camau digonol i fynd i’r afael ag
aflonyddu ac i osod amodau cyllido neu gofrestru lle nad ydynt wedi gwneud hynny (megis
atal neu ofyn am ad-daliad cyllid).
Cynlluniau mynediad a chyfleoedd – Rydym yn dal i bryderu am y penderfyniad i hepgor
cynlluniau mynediad a chyfleoedd. Deallwn y cynigiwyd cynlluniau mynediad a chyfle i
ddechrau yn lle cynlluniau ffioedd a mynediad a oedd yn cael eu hystyried yn ysgogydd
pwysig ar gyfer ehangu mynediad a sicrhau cyfle cyfartal. Rydym felly yn argymell ystyriaeth
bellach a bod trefniadau amgen cadarn yn cael eu cynnwys a’u gweithredu i ddarparu
gofynion ac atebolrwydd clir ar ehangu mynediad gan gynnwys dwyn darparwyr i gyfrif.
Rydym wedi trafod yr argymhellion hyn gyda Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i
ystyried sut y gellir eu gweithredu. Byddem yn croesawu’r cyfle i drafod y gwelliannau hyn
ymhellach wrth i’r Bil fynd drwy’r broses ddeddfwriaethol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch
â wales@equalityhumanrights.com

Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.
The Commission welcomes correspondence in Welsh or English.
Ff/T: 029 2044 7710
E: correspondence@equalityhumanrights.com
Ystafelloedd 3.18 / 3.19, The Maltings, Tŷ 3, East Tyndall Street,
Caerdydd, CF24 5EZ
Rooms 3.18 / 3.19, The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EZ
equalityhumanrights.com
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Yr eiddoch yn gywir,

Parch. Ruth Coombs
Pennaeth Cymru
Cymru | Wales

Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.
The Commission welcomes correspondence in Welsh or English.
Ff/T: 029 2044 7710
E: correspondence@equalityhumanrights.com
Ystafelloedd 3.18 / 3.19, The Maltings, Tŷ 3, East Tyndall Street,
Caerdydd, CF24 5EZ
Rooms 3.18 / 3.19, The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EZ
equalityhumanrights.com
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Eitem 2.2

CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 2

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc
ac Addysg
—
Children, Young People
and Education Committee

SeneddPlant@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddPlant
0300 200 6565

—
Welsh Parliament
Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN
SeneddChildren@senedd.wales
senedd.wales/SeneddChildren
0300 200 6565

Y Gwir Anrh. Nadine Dorries AS
Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon
19 Mai 2022
Bil Diogelwch Ar-lein

Annwyl Ms Dorries,
Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru, yr wyf yn Gadeirydd arno, yn ymgymryd ag
ymchwiliad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr ar hyn o bryd. Hoffwn dynnu eich
sylw at rai o'n canfyddiadau a gofyn am eich barn ynghylch a allai'r Bil Diogelwch Ar-lein fynd i'r afael
â'r rhain a sut bydd yn gwneud hyn.
Mae'r ymchwiliad yn tynnu ar ganfyddiadau adolygiad Estyn (a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021); y
tystebau ar wefan Everyone’s Invited; a'r cryn waith ymchwil ar rywedd, aflonyddu rhywiol a thrais
rhywiol rhwng plant a phobl ifanc a wnaed gan yr Athro EJ Renold ac eraill. Mae cylch gorchwyl yr
ymchwiliad yn cynnwys “effaith cynnwys a dylanwadau ar-lein ar agweddau pobl ifanc, a chyd-destun
ehangach diogelwch ar-lein a deddfwriaeth bosibl yn San Steffan”.
Drwy gydol yr ymchwiliad rydym wedi clywed yn gyson bod llawer o blant a phobl ifanc yn cyrchu
cynnwys rhywiol amhriodol ar-lein gan ddefnyddio amrywiaeth o lwyfannau ar-lein. Dywedwyd
wrthym y gall y cynnwys hwn gael effaith negyddol ar eu dealltwriaeth o'r hyn sy'n gyfystyr â
pherthynas rywiol iach a chydsyniol. Gall hefyd amlygu plant a phobl ifanc i gasineb a cham-drin arlein. Ac – wrth gwrs – gall gwefannau a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gemau a rhwydweithio
cymdeithasol, ynddynt eu hunain, fod yn ddull ar gyfer aflonyddu a cham-drin ar sail delwedd.
Ar 27 Ebrill 2022, daeth grŵp o fyfyrwyr coleg i un o gyfarfodydd ein Pwyllgor i gyflwyno fideo yr
oeddent wedi'i gynhyrchu a thrafod canfyddiadau ein hymgynghoriad â phlant a phobl ifanc gydag
aelodau'r Pwyllgor. Cododd y myfyrwyr nifer o bryderon ynghylch aflonyddu rhywiol rhwng
cyfoedion. Hoffwn dynnu sylw at y canlynol:
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▪

Mae’r cyfryngau cymdeithasol a gwefannau rhwydweithio cymdeithasol wedi gwneud
rhannu delweddau di-gêl ac amhriodol yn fwy cyffredin ymhlith pobl ifanc.

▪

Mae gan y cwmnïau sy'n gyfrifol am lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gwefannau sy'n
cynnwys deunydd pornograffig, llwyfannau gemau a gwefannau rhwydweithio
cymdeithasol ddyletswydd gofal i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag cynnwys amhriodol. I
raddau helaeth, rydym wedi clywed pryderon nad ydynt yn cyflawni’r ddyletswydd gofal
honno’n effeithiol.

▪

Yn aml nid yw'n ddigon clir i blant a rhieni pryd y mae gan blatfformau, gwasanaethau
neu wefannau penodol derfynau oedran. Lle mae terfynau oedran wedi’u sefydlu ac yn
glir, nid ydynt yn cael eu gorfodi'n effeithiol.

Gan gofio hynny, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r llythyr hwn i nodi sut, os o gwbl, y
mae'r Bil Diogelwch Ar-lein yn mynd i'r afael â phryderon y myfyrwyr.
Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallech gefnogi gwaith y Pwyllgor hwn drwy drefnu i'ch swyddogion
roi briff technegol byr i ni mewn sesiwn breifat ar oblygiadau'r Bil Diogelwch Ar-lein i blant a phobl
ifanc yng Nghymru.
Os hoffech chi gael eglurhad ynghylch unrhyw un o'r pwyntiau uchod, neu os oes gennych unrhyw
gwestiynau eraill, cysylltwch â chlercod y Pwyllgor (SeneddPlant@Senedd.Cymru). Fel arall, edrychaf
ymlaen at glywed gennych.
Rwyf wedi anfon copi o'r ohebiaeth hon at y myfyrwyr eu hunain, eu darlithwyr, ac at Weinidogion
perthnasol Cymru.
Yn gywir,

Jayne Bryant AS
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.
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Eitem 2.3
CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 3
Senedd Cymru

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc
ac Addysg
—
Children, Young People
and Education Committee

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN
SeneddPlant@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddPlant
0300 200 6565

—
Welsh Parliament
Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN
SeneddChildren@senedd.wales
senedd.wales/SeneddChildren
0300 200 6565

12 Mai 2022
Diolch

Annwyl Ebonie, Glenn, Jake a Sophie,
Ar ran y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, hoffwn ddiolch i chi am eich cyfraniad i'n hymchwiliad i
aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr. Mae fy nghyd-aelodau Pwyllgor a minnau'n
hynod ddiolchgar am yr holl waith a wnaethoch i'n cefnogi gyda'n hymchwiliad, a'ch amser i deithio i
Gaerdydd ac oddi yno i rannu eich barn wyneb yn wyneb.
Cawsom argraff dda gan ansawdd y fideo a wnaethoch i ni, pa mor glir y gwnaethoch fynegi eich
barn i ni am y mater sensitif a chymhleth hwn, a pha mor hyderus ac argyhoeddiadol roeddech wrth
drafod datrysiadau posibl â ni.
Rydym wedi cymryd eich barn a'ch argymhellion o ddifrif. Gwnaethant lywio'r cwestiynau a ofynnwyd
i Weinidogion Cymru pan gawsom dystiolaeth ganddynt ddydd Mercher 4 Mai (gallwch wylio'r sesiwn
dystiolaeth honno eto ar Senedd.tv os nad oedd modd i chi ei gwylio'n fyw). Hefyd, gwnaethant
gyfrannu i lythyr y byddwn yn ei anfon at Lywodraeth y DU am gyfraith newydd a fydd yn gwneud
newidiadau i'r ffordd y rheoleiddir cynnwys ar-lein. Byddant hefyd yn cael eu cynnwys yn ein
hadroddiad Pwyllgor terfynol.
Fel y cadarnhaodd y Clerc yn ystod cyfarfod y Pwyllgor, byddwch oll yn cael copi dan embargo o
adroddiad terfynol y Pwyllgor 24 awr cyn i ni ei gyhoeddi. Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yn arwain
at welliannau yn y ffordd y mae Llywodraeth Cymru, ysgolion ac eraill yn amddiffyn plant rhag
aflonyddu rhywiol.
Rydym hefyd yn bwriadu rhyddhau adroddiad fideo i rannu ein canfyddiadau â phlant a phobl ifanc.
Byddwn yn rhannu hynny â chi cyn iddo gael ei gyhoeddi hefyd.
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Yn y cyfamser, diolch unwaith yn rhagor am eich cyfraniad gwerthfawr i'n hymchwiliad. Gobeithio bod
y gwaith wedi bod o ddiddordeb i chi. Hefyd, gobeithio eich bod wedi mwynhau cwrdd â'r Pwyllgor,
eich taith o’r Senedd, a chwrdd â rhai o Aelodau eraill o’r Senedd yn ystod eich diwrnod yng
Nghaerdydd.
Dymunaf bob lwc i chi ar gyfer eich efrydiau a’r tu hwnt. Mae croeso i chi gysylltu â mi os hoffech
gymryd rhan yn ein gwaith yn y dyfodol, neu am unrhyw reswm arall.
Yn gywir,

Jayne Bryant AS
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.
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Eitem 2.4
CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 4
Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change
Ein cyf/Our ref

Jayne Bryant AS
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN
SeneddChildren@senedd.cymru
18 Mai 2022
Annwyl Jayne,
Diolch am eich gohebiaeth dyddiedig 31 Mawrth ynglŷn â’r adolygiad o Fesur Teithio gan
Ddysgwyr (Cymru) 2008.
Mae’n bleser gennyf eich hysbysu imi gyhoeddi canfyddiadau’r adolygiad, a gynhaliwyd yn
2021, ar 31 Mawrth. Mae’r adroddiad, ynghyd â fersiwn ar gyfer pobl ifanc a’r gymuned, ar
gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn y cyfeiriad isod.
Adolygiad 2021 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (2008) | GOV.WALES
Fel y cafodd ei amlinellu yn fy Natganiad Ysgrifenedig i Aelodau o’r Senedd yr wythnos
diwethaf, byddwn ni nawr yn bwrw ymlaen â rhagor o waith gyda rhanddeiliad, yn unol â’r
pynciau a nodwyd yn yr adroddiad, i gefnogi unrhyw newidiadau arfaethedig i sicrhau eu
bod yn deg, yn gymesur ac yn fforddiadwy. Rwy’n awyddus i edrych ar sut y caiff teithio gan
ddysgwyr ei ddatblygu ochr yn ochr â’n cynlluniau i ddiwygio bysiau gan fod teithio i’r ysgol
yn gysylltiedig â’r ddarpariaeth bysiau ehangach. Rwy’n bwriadu ymgynghori ynghylch
canlyniadau cam nesaf y gwaith yn hwyrach eleni.
Byddwn i’n croesawu barn a thystiolaeth y Pwyllgor i helpu i lywio’r gwaith hwn.
Yn gywir

Lee Waters AS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru
Correspondence.Lee.Waters@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Tudalen y pecyn 9

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Eitem 2.5
CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 5

Jeremy Miles AS/MS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Minister for Education and Welsh Language

Jayne Bryant AS
Cadeirydd
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
SeneddPlant@senedd.cymru

17 Mai 2022

Annwyl Jayne,
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 31 Mawrth, ynghylch Addysg Ddewisol yn y Cartref.
Ym mis Medi 2021, cytunais i symud y trefniadau ymlaen mewn egwyddor, fel cam
cymesur, yn unol ag ymrwymiad y Llywodraeth flaenorol. Ers hynny, mae gwaith wedi
mynd rhagddo ar bob elfen, gan gynnwys y canllawiau statudol newydd, pecyn cymorth
ehangach a’r rheoliadau ar gronfa ddata.
Ym mis Hydref 2021, cyhoeddwyd crynodeb a dadansoddiad o’r ymatebion i’r ail
ymgynghoriad (y rheoliadau ar gronfa ddata) ar wefan Llywodraeth Cymru.
Wedi adolygu’r gwaith a wnaed eisoes ar y cynigion ynghylch Addysg Ddewisol yn y
Cartref, aeth fy swyddogion ati hydref diwethaf i chwilio am dystiolaeth bellach i gefnogi’r
cynigion o ffynonellau mewnol ac allanol. Rydym yn dal i aros am un elfen o’r gwaith hwn,
sef yr elfen sy’n ymwneud â meincnodi’r broses o rannu data rhwng asiantaethau.
Gallai’r oedi yn y dystiolaeth hon, oedi nad oeddem yn ei ragweld, olygu mai ym mis Medi y
caiff y cynigion eu cyflwyno gerbron y Senedd, yn hytrach nag ym mis Mehefin fel a
fwriadwyd. Fodd bynnag, ni ddisgwylir i hyn effeithio ar yr amserlen o ran gweithredu’r
cynigion ym mis Ebrill 2023.
Mae fy swyddogion yn parhau i gydweithio’n agos â’n rhanddeiliaid ar ddatblygu’r pecyn
cymorth ehangach i deuluoedd Addysg Ddewisol yn y Cartref a fydd yn cynyddu cyfleoedd
addysgol i blant sy’n derbyn yr addysg honno, yn gwella eu proses ddysgu ac yn annog
mynediad at wasanaethau cyffredinol. Crewyd gweithgorau penodol i hyrwyddo hyn.
Byddaf hefyd yn cwrdd â chynrychiolwyr teuluoedd plant sy’n cael eu haddysgu gartref ar
18 Mai, er mwyn clywed drosof fy hun beth yw’r problemau sy’n eu hwynebu o ran sicrhau
addysg effeithiol yn y cartref, a sut y gallwn eu cefnogi yn eu dewis.
Mae swyddogion hefyd wedi cwrdd â Gyrfa Cymru i drafod sut, fel rhan o’r pecyn cymorth
ehangach, gall rôl y cydlynydd Addysg Ddewisol yn y Cartref dynodedig ddarparu
gwasanaeth cyson i bobl ifanc sy’n derbyn yr addysg honno ledled Cymru a helpu i fynd i’r
afael â’r bwlch rhwng dysgwyr.
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
0300 0604400
Caerdydd • Cardiff
Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru
CF99 1SN
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ym mis Ebrill 2022, ymunodd Cynghorydd Proffesiynol Addysgol â Llywodraeth Cymru ar
secondiad o Gyngor Sir Mynwy, gyda’r nod o helpu i barhau i ddatblygu a gweithredu’r
cynigion.
Gobeithio bod y wybodaeth hon o gymorth.
Yn gywir,

Jeremy Miles AS/MS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Minister for Education and Welsh Language
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13 Mai 2022
Annwyl Bennaeth y Ganolfan
Arholiadau Haf 2022
Gan y bydd tymor yr arholiadau yn dechrau'r wythnos nesaf, rwy'n ysgrifennu i ddiolch i chi
am eich holl waith caled yn paratoi dysgwyr yng Nghymru ar gyfer arholiadau ac asesiadau
eleni. Rydyn ni’n deall eich bod chi a'ch cydweithwyr wedi bod yn brysur yn delio â'r
aflonyddwch parhaus sydd wedi’i achosi gan COVID-19 a’n blaenoriaeth o hyd yw system deg
i ddysgwyr. Mae'n galonogol gweld cynifer o ddysgwyr yn anelu at gymwysterau TGAU, UG a
Safon Uwch, a byddwn yn cyhoeddi rhifau mynediad dros dro ar gyfer arholiadau'r haf hwn ar
20 Mai 2022.
Cyflwyno'r gyfres arholiadau
Dyma'r gyfres haf gyntaf ers 2019 ac mae'n gyfnod prysur i swyddogion arholiadau yn ogystal
â dysgwyr. Rydyn ni’n sylweddoli bod ysgolion a cholegau wedi gorfod ymdopi gyda llawer o
faterion a heriau yn ystod y misoedd diwethaf. I'ch atgoffa, mae'n bwysig sicrhau bod gennych
gynlluniau wrth gefn ar waith i sicrhau bod arholiadau'n rhedeg yn esmwyth beth bynnag fo'r
heriau. Mae sicrhau bod papurau'n cael eu storio'n ddiogel bob amser yn allweddol i hyn. Mae
ein Tîm Ymgysylltu Strategol wedi bod yn darparu diweddariadau a hyfforddiant ac mae wrth
law i gefnogi swyddogion arholiadau i baratoi.
Dyfarnu yn haf 2022
Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, i gydnabod yr amharu sydd wedi bod ar addysgu ar gyfer
dysgwyr sy'n sefyll cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau (THS), mae'r
gofynion asesu ar gyfer yr haf hwn wedi'u haddasu. Mae'r addasiadau wedi'u rhoi ar waith i
gefnogi dysgwyr ac i gydnabod yr amser addysgu a dysgu a gollwyd.
Gydag arholiadau'n dychwelyd, bydd CBAC yn dyfarnu graddau i ddysgwyr yr haf hwn. Gan
fod canlyniadau yn ystod y pandemig wedi bod yn wahanol i'r cyfnod cyn y pandemig,
penderfynwyd y bydd dull ychydig yn wahanol yn cael ei weithredu eleni. Fel y cyhoeddwyd
yn flaenorol, bydd y canlyniadau eleni tua hanner ffordd rhwng 2021 a 2019. Mae hyn yn
golygu, ar lefel genedlaethol, ein bod yn disgwyl i ganlyniadau fod yn uwch nag yn 2019 ac yn
is nag yn 2021.
Mae'n flaenoriaeth bod y graddau y mae dysgwyr yn eu cyflawni yn cefnogi dilyniant i gam
nesaf eu haddysg neu gyflogaeth. Rydyn ni’n gweithio gyda CBAC i gytuno ar weithdrefnau ar
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gyfer dyfarnu graddau eleni sy'n adeiladu ar y drefn arferol ac yn darparu cynllun diogelwch i
ddysgwyr. Rydyn ni’n parhau i weithio gyda rheoleiddwyr eraill ledled y DU fel bod y broses
raddio mor gyson â phosibl ac yn deg i ddysgwyr.
Sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf
Rwy'n gobeithio bod eich dysgwyr wedi gweld cynnwys yn ein hymgyrch sicrwydd ar y cyd,
Lefel Nesa, yn ddefnyddiol. Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, CBAC, Gyrfa Cymru ac
e-sgol, mae'r ymgyrch wedi rhoi sicrwydd, adnoddau a chymorth ychwanegol i ddysgwyr.
Fel rhan o'r ymgyrch, byddwn ni’n dathlu Diwrnod Pob Lwc cyntaf Cymru Ddydd Llun 16
Mai i ddymuno Pob Lwc i bob dysgwr sy'n sefyll arholiadau ac asesiadau eleni. Fe welwch
amrywiaeth o negeseuon Pob Lwc yn cael eu rhannu ar y diwrnod ar draws holl sianeli
partneriaid yr ymgyrch ac rydyn ni’n gobeithio y bydd eich ysgol neu goleg yn ymuno i
ddymuno Pob Lwc i ddysgwyr ledled y wlad.
Paratoi ar gyfer cyfresi arholiadau yn y dyfodol
Rydyn ni’n deall bod y pandemig yn parhau i gael effaith sylweddol ar addysgu a dysgu. Rydyn
ni wedi ystyried yr angen i ddysgwyr barhau i gael eu cefnogi ac rydyn ni’n gwerthfawrogi bod
angen i ganolfannau wybod a fydd unrhyw newidiadau asesu yn parhau i fod ar waith. I gefnogi
eich gwaith cynllunio ar gyfer tymor yr hydref, gallaf gadarnhau y bydd gwybodaeth ymlaen
llaw yn cael ei darparu ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sydd wedi’u creu i Gymru
ym mlwyddyn academaidd 2022/2023. Ni fydd unrhyw addasiadau TGAU, UG a Safon Uwch
blaenorol yn berthnasol mwyach. Mae gwybodaeth ymlaen llaw yn rhoi syniad o destunau,
themâu, testunau neu gynnwys arall y gall dysgwyr ei ddisgwyl yn eu harholiadau. Y prif nod
yw cefnogi dysgwyr i baratoi ar gyfer arholiadau. Bydd CBAC yn rhyddhau gwybodaeth ymlaen
llaw ar gyfer cyfres mis Tachwedd 2022 cyn diwedd y tymor hwn. Bydd gwybodaeth ymlaen
llaw ar gyfer cyfres mis Ionawr 2023 yn cael ei rhyddhau yn yr hydref ac ar gyfer haf 2023 yn
nhymor y gwanwyn. Rydyn ni hefyd yn rhagweld y gallai gwybodaeth ymlaen llaw fod yn
briodol ar gyfer rhai cymwysterau galwedigaethol sydd wedi’u creu i Gymru. Nid yw
gwybodaeth ymlaen llaw yn bosibl ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau, felly bydd llawer o'r
addasiadau presennol yn parhau i'r flwyddyn nesaf. Bydd CBAC yn rhyddhau gwybodaeth am
hyn yn fuan. Mae’r mesurau hyn er budd dysgwyr ac maen nhw’n arwydd o'n taith yn ôl i
drefniadau asesu cyn y pandemig.
Cyfle i ddweud eich dweud!
Fel rhan o'n gwaith o fonitro cyfres yr haf, rydyn ni’n cynnal holiadur ar-lein i roi cyfle i
ddysgwyr, athrawon a darlithwyr roi adborth am yr arholiadau. Mae'r holiadur yn agor ar 16
Mai ac mae ar gael i'w gwblhau tan 4 Gorffennaf. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu
i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'n holiadur ymhlith eich cydweithwyr a'ch dysgwyr. Byddwn yn
rhannu'r ddolen â chi yr wythnos nesaf.
Rhyddhau canlyniadau
Hoffem atgoffa ysgolion a cholegau bod y canlyniadau'n gyfrinachol tan y diwrnodau
canlyniadau swyddogol (18 Awst ar gyfer UG a Safon Uwch a 25 Awst ar gyfer TGAU) ac ni
ddylid eu rhannu ag unrhyw berson neu sefydliad y tu allan i'ch ysgol neu goleg.
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Rwy'n gobeithio y bydd y diweddariad hwn o gymorth i chi, rhowch wybod i mi os oes angen
rhagor o wybodaeth arnoch.
Yn gywir

Philip Blaker

Prif Weithredwr
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11 Mai 2022
Annwyl Gydweithwyr
Cyhoeddiad Llywodraeth y DU ar ddadariannu cymwysterau lefel 3 yn Lloegr
Heddiw, mae Adran Addysg Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi rhestr o gymwysterau sy'n
gorgyffwrdd â thonnau 1 a 2 o lefelau T ac a gaiff eu dadariannu yn Lloegr o fis Awst 2024.
Rwy’n cydnabod y byddwch yn pryderu am effaith bosibl y newidiadau polisi a chyllid hyn ar
argaeledd rhai cymwysterau lefel 3 yng Nghymru, a hoffwn roi sicrwydd ichi am y camau rydym
ni wedi’u cymryd ac y byddwn yn parhau i’w cymryd i sicrhau bod ystod briodol o gymwysterau
ar gael i ddysgwyr Cymru.
Mae cyhoeddiad yr Adran Addysg Llywodraeth y DU heddiw yn ymwneud â chymwysterau
lefel 3 a gaiff eu dadariannu yn Lloegr yn unig. Nid yw'r dadariannu hwn o gymwysterau yn
Lloegr yn golygu na fyddant ar gael yng Nghymru. Mae Cymwysterau Cymru wedi bod yn
gweithio'n helaeth gyda chyrff dyfarnu i nodi effaith debygol y newidiadau ac i sicrhau bod
ystod addas o gymwysterau yn parhau i fod ar gael yng Nghymru.
Mae ein gwaith dros y blynyddoedd diwethaf wedi gwneud llawer i liniaru'r risgiau a achosir
gan y newidiadau i'r polisi cymwysterau sy'n digwydd yn Lloegr. Byddwch yn ymwybodol, er
enghraifft, o'n cyfres o adolygiadau sector o gymwysterau. Mae pedwar adolygiad wedi'u
cwblhau: Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Plant; Adeiladu a'r Amgylchedd
Adeiledig; Technoleg Ddigidol a Pheirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni. Bydd ein pumed
adolygiad, sef Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo yn cael ei gyhoeddi yn gynnar yn
2023 ond rydym eisoes yn cynnal trafodaethau gyda chyrff dyfarnu am y cymwysterau a gaiff
eu cynnig yn y maes hwn yn y dyfodol.
Rydym ni hefyd yn cynnal cyfres o adolygiadau sector cam 2 llai manwl sy'n canolbwyntio ar
p'un a yw'n debygol y bydd ystod addas o gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau cyfrwng
Cymraeg, ar gael yn y dyfodol. Cyhoeddwyd yr adolygiad cam 2 cyntaf (Chwaraeon a
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Gwasanaethau Cyhoeddus) fis Medi diwethaf, a’n bwriad yw cyhoeddi ein hail adolygiad
(Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid) yn ddiweddarach eleni. Bwriedir cynnal
adolygiadau pellach ar gyfer Gweinyddu Busnes a Manwerthu (2022), Celf, Creadigol a'r
Cyfryngau (2022) a Gwallt a Harddwch (2023).
Lle rydym ni wedi comisiynu cymwysterau newydd ar gyfer Cymru (mewn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol ac Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig) mae'r risg a achosir gan y newidiadau
yn Lloegr wedi'i ddileu – rydym ni’n hunangynhaliol yn y sectorau hyn wrth symud ymlaen.
Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am bob sector. Nid oedd yr adolygiadau Technoleg Ddigidol
a Pheirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni yn cynnig comisiynu cymwysterau newydd yn
benodol i'w defnyddio mewn colegau addysg bellach a phrentisiaethau – ni ddisgwylir
ychwaith y bydd yr adolygiadau sector cam 2 yn arwain at weithgarwch comisiynu sylweddol.
Yn hytrach, dros y tair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn rheoli'r risgiau a achoswyd gan
newidiadau i bolisi cymwysterau yn Lloegr drwy ymgysylltu â chyrff dyfarnu sy'n dyfarnu
niferoedd sylweddol o gymwysterau galwedigaethol mewn addysg ôl-16 yng Nghymru ar hyn
o bryd.
Rydym wedi cael trafodaethau rheolaidd gyda'r cyrff dyfarnu mawr fel Pearson, City and Guilds,
CBAC, NCFE, VTCT, EAL a Highfield, yn ogystal â thrafodaethau penodol gyda chyrff dyfarnu
fel rhan o adolygiadau sector cam 2. Mae cyfarfodydd pellach wedi'u trefnu gydag amrywiaeth
o gyrff dyfarnu eraill sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru. Mae'r holl
drafodaethau hyn wedi bod yn galonogol o gadarnhaol ac mae cyrff dyfarnu wedi cadarnhau
eu dymuniad i barhau i fod yn weithgar yng Nghymru. Er enghraifft, o ganlyniad i'n
trafodaethau, mae Pearson wedi ymestyn dyddiadau dechrau dynodi ystod o'u cymwysterau
BTEC lefel 3 hyd at fis Awst 2026 gydag ardystiadau tan fis Awst 2028 (sy'n golygu y gall o leiaf
bedair carfan arall ddilyn y cymwysterau hynny) i ddarparu sicrwydd tymor canolig i ddysgwyr
ac i ddarparwyr yng Nghymru. Rydym ni hefyd yn gweithio'n agos gyda City & Guilds i ymestyn
ystod o'u cymwysterau lefel 3.
Rydym ni’n hyderus ynglŷn â'r camau rydym ni’n eu cymryd. Yn y rhan fwyaf o sectorau mae
cymwysterau amgen ar gael nad ydynt yn cael eu dadariannu yn Lloegr ond, lle mae
cymwysterau gwerthfawr yn cael eu dadariannu, byddwn yn parhau i weithio gyda chyrff
dyfarnu i ymestyn dyddiadau gorffen y cymwysterau hynny i sicrhau nad yw bylchau'n dod i'r
amlwg yn y cymhwyster ôl-16 a gynigir yng Nghymru.
Byddwn wedyn yn parhau i gydweithio â chyrff dyfarnu a chanolfannau i sicrhau bod cynnig
cymwysterau cynaliadwy, modern a dwyieithog yn cael ei sicrhau i ddysgwyr yng Nghymru yn
y tymor hwy. Lle bo angen, byddwn yn ystyried defnyddio un neu fwy o'n dulliau rheoleiddio
i sicrhau bod rhai cymwysterau galwedigaethol ar gael. Gall yr offer hyn gynnwys mabwysiadu
cymwysterau a ddefnyddir mewn mannau eraill yn y farchnad ryngwladol, addasu
cymwysterau presennol i ddiwallu anghenion Cymru neu, lle bo angen, comisiynu
cymwysterau newydd i lenwi unrhyw fylchau. Yn y gwaith hwn byddwn yn dod â chanolfannau
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a chyrff dyfarnu ynghyd i sicrhau bod cymwysterau sy’n addas i'r diben yn parhau i fod ar gael
yng Nghymru.
Rydym ni’n cydnabod y gall cyhoeddiadau fel yr hyn sy'n cael ei wneud heddiw yn Lloegr fod
yn frawychus ond gobeithiwn y bydd y llythyr hwn yn rhoi sicrwydd ichi y bydd Cymwysterau
Cymru yn sicrhau nad yw dysgwyr yng Nghymru o dan anfantais oherwydd newidiadau polisi
yn Lloegr. Os hoffech drafod unrhyw wybodaeth yn y llythyr hwn, byddai ein tîm Polisi a
Diwygio Cymwysterau yn fwy na pharod i gyfarfod â chi i drafod unrhyw bryderon penodol.
Gallwch gysylltu â nhw ar ymholiadau@cymwysteraucymru.org.

Yn gywir

Philip Blaker
Prif Weithredwr
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