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Annwyl Jayne 

Confensiwn Byd-eang UNESCO ar Gydnabod Cymwysterau sy'n ymwneud ag Addysg 

Uwch  

Byddwch yn gwybod mai y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  sy’n gyfrifol am 

fonitro'r broses o weithredu cytundebau rhyngwladol nad ydynt yn ymwneud â masnach yn y 

Chweched Senedd.  

Yn ein cyfarfod ar 13 Medi 2021 gwnaethom ystyried Confensiwn Byd-eang UNESCO ar Gydnabod 

Cymwysterau sy'n ymwneud ag Addysg Uwch.  

Bydd y Confensiwn yn hwyluso symudedd academaidd a symudedd proffesiynol ymhlith aelod-

wladwriaethau drwy gydnabod cymwysterau a gafwyd mewn aelod-wladwriaethau eraill, drwy 

ddarparu fframwaith byd-eang ar gyfer cydnabod cymwysterau addysg uwch a chymwysterau sy'n 

rhoi mynediad at addysg uwch. Hwn yw cytuniad cyntaf y Cenhedloedd Unedig ar addysg uwch sy’n 

rhwymo mewn cyfraith.   

Wrth i ni ystyried y Confensiwn hwn, nodwyd nifer o faterion y gallai'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg fod am wybod amdanynt o ystyried cylch gwaith y Pwyllgor: 

nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hasesiad eto nac wedi darparu gwybodaeth 

am ei heffaith, ac nid yw ychwaith wedi cadarnhau a yw trefniadau rhynglywodraethol ar 

gyfer cynrychiolaeth y DU wedi'u cwblhau ar gyfer Cynhadledd Rynglywodraethol y 

Confensiwn (sydd i'w chynnal bob dwy flynedd);  

Jayne Bryant AS  

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

CYPE(6)-03-21 – Papur i'w nodi 5

https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-deddfwriaeth-cyfiawnder-a-r-cyfansoddiad/
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12424&Ver=4
https://www.gov.uk/government/publications/global-convention-on-the-recognition-of-qualifications-concerning-higher-education-ms-no42021
https://www.gov.uk/government/publications/global-convention-on-the-recognition-of-qualifications-concerning-higher-education-ms-no42021


 

 

gosodwyd y cytundeb yn ystod hynt Bil Cymwysterau Proffesiynol Llywodraeth y DU, y 

gofynnwyd am gydsyniad y Senedd ar ei gyfer. Yn ei Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol, mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylai’r Senedd atal ei chydsyniad i'r 

Bil. Un o'r rhesymau a ddarperir yw bod Llywodraeth y DU wedi methu â chadarnhau wrth 

Lywodraeth Cymru pa gymwysterau addysgol sydd o fewn cwmpas y Bil, fel cymwysterau 

addysg bellach.   

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 

https://bills.parliament.uk/bills/2865

