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Annwyl Jack,  
 
Diolch am eich llythyr ar 6 Mai yn tynnu fy sylw at Ddeiseb P-06-1280 o’r enw ‘Canslwch 
arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022’. 
 
Rwyf yn ymwybodol bod Mr Khan wedi ysgrifennu ataf ym mis Ionawr i fynegi pryderon 
tebyg ac er bod fy swyddogion wedi cydnabod yn yr ymateb fod dysgwyr yn eu blwyddyn 
arholiadau wedi profi blynyddoedd gwahanol iawn i’r arfer, roeddwn wedi gobeithio y 
byddai’r manylder a ddarparwyd o ran y camau lliniaru sydd wedi eu cyflwyno wedi rhoi peth 
sicrwydd i chi. Yn yr ymateb, amlinellwyd y trefniadau ar gyfer haf 2022 oedd ar gael ar y 
pryd a nodwyd yr adnoddau ychwanegol a roddwyd yn eu lle i helpu dysgwyr i baratoi ar 
gyfer y tymor arholiadau oedd i ddod. Darparodd fy swyddogion hefyd fanylion ein Dull 
Ysgol Gyfan gan gynnwys gwybodaeth am Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(gwasanaeth cwnsela) a chymorth iechyd meddwl ac emosiynol sydd ar gael 24 awr y dydd 
trwy ein llinell gymorth, sef y Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol. Yn ogystal â hyn, 
mewn cydnabyddiaeth o’r tarfu a fu ar y dysgwyr (gan gydnabod bod hyn wedi bod yn 
amrywiol ar draws Cymru), darparwyd manylion hefyd ynghylch y £24 miliwn a ddyrannwyd 
i ysgolion, awdurdodau lleol a'u partneriaid i ddarparu cymorth i ddysgwyr. Gellir defnyddio 
hwn yn ôl disgresiwn yr ysgol yn ôl eu hamgylchiadau penodol. Rydym wedi annog pob 
ysgol i siarad gyda’u dysgwyr sy’n wynebu arholiadau ynglŷn â pha fath o gymorth a 
hyblygrwydd y gallai fod ei angen arnynt eleni er mwyn eu galluogi i symud ymlaen yn 
hyderus at eu camau nesaf.  
 
Hoffwn sicrhau Mr Khan ein bod wedi parhau i weithio’n agos â Cymwysterau Cymru i 
adolygu’r mesurau rydym wedi eu rhoi ar waith ac ystyried beth arall y gellir ei wneud i 
gefnogi ein carfan 2022.    
 
Yn ogystal, mae pecyn cynhwysfawr o wybodaeth ar gyfer dysgwyr gan CBAC ar eu 
gwefan: 2022: Popeth y mae angen i chi wybod (cbac.co.uk) sy’n cynnwys dolen i safle 
Lefel Nesa/Power Up.   
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Datblygwyd ymgyrch Lefel Nesa/Power Up gan CBAC, Cymwysterau Cymru, Llywodraeth 
Cymru, E-sgol a Gyrfa Cymru. Ei nod yw darparu adnodd ‘siop un stop’ i ddysgwyr er mwyn 
eu cefnogi drwy dymor yr arholiadau.  Mae’n cynnwys adnoddau a gwybodaeth asesu ac 
arholiadau, cyngor am adolygu a lles a sesiynau adolygu byw am ddim.  
 
Gobeithiaf y bydd yr wybodaeth hon yn sicrhau Mr Khan ein bod yn parhau i annog ysgolion 
a cholegau i ymgysylltu gyda’u dysgwyr dros y misoedd nesaf er mwyn eu cynorthwyo i 
baratoi ar gyfer eu harholiadau yn 2022 a / neu symud ymlaen at astudiaethau pellach, 
hyfforddiant, neu gyflogaeth. 
 
Yn gywir  
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