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Annwyl Syr / Madam  

 

Ymgynghoriad ar Fil Cymwysterau Cymru  

 

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn galw am dystiolaeth ar egwyddorion 

cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru.  I gynorthwyo ei waith, byddai'r Pwyllgor yn 

croesawu eich barn ar y pwnc hwn. 

 

Rheswm dros y Bil 

 

Mae'r Bil wedi'i ddwyn ymlaen yn dilyn argymhelliad a wnaed yn yr Adolygiad 

annibynnol o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru, a 

gomisiynwyd i ystyried sut y gallai Llywodraeth Cymru wireddu gweledigaeth o 

gael 'cymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy’n bodloni anghenion ein pobl ifanc 

ac economi Cymru'. 

 

Derbyniodd Llywodraeth Cymru Argymhelliad 5 yr Adolygiad hwnnw, sef: 

 

“A5: Dylai Llywodraeth Cymru sefydlu un corff (Cymwysterau Cymru) sy’n 

gyfrifol am reoleiddio a sicrhau ansawdd yr holl gymwysterau nad ydynt ar 

lefel gradd sydd ar gael yng Nghymru. Dros amser, dylai Cymwysterau Cymru 

fod yn gyfrifol am ddatblygu a dyfarnu’r rhan fwyaf o’r cymwysterau i 

ddysgwyr 14 i 16. I ddysgwyr ôl-16, dylai Cymwysterau Cymru ddatblygu a 

dyfarnu’r rhan fwyaf o’r cymwysterau cyffredinol a dylai hefyd reoleiddio 

cymwysterau sy’n cael eu darparu gan sefydliadau dyfarnu eraill. Dylai 

Llywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru gydweithio i lunio’r system 

gymwysterau genedlaethol ar gyfer Cymru a rhesymoli a chryfhau’r prosesau 

ar gyfer rheoleiddio a gwella’n barhaus, gan ddysgu oddi wrth y model sydd 

ar waith yn yr Alban.” 

 

 

 

 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/qualificationsinwales/revofqualen/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/qualificationsinwales/revofqualen/?lang=en
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Cwmpas y Bil  

 

Mae'r Bil yn darparu ar gyfer sefydlu Cymwysterau Cymru fel y corff rheoleiddiol 

annibynnol sy’n gyfrifol am gydnabod cyrff dyfarnu ac adolygu a chymeradwyo 

cymwysterau yng Nghymru nad ydynt ar lefel gradd. Bydd Cymwysterau Cymru 

hefyd, ynghyd â Gweinidogion Cymru, yn gyfrifol am baratoi rhestr o gymwysterau 

blaenoriaethol, ar sail pwysigrwydd y cymhwyster i anghenion dysgwyr a chyflogwyr 

yng Nghymru. Bydd Cymwysterau Cymru hefyd yn gallu cyfyngu ar nifer y mathau o 

gymwysterau blaenoriaethol. Drwy sefydlu Cymwysterau Cymru, y bwriad yw 

cryfhau'r broses o oruchwylio cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. 

 

Bwriad y Bil yw mynd i'r afael â phedwar prif gyfyngiad y system gyfredol. Caiff y 

rhain eu hamlinellu gan Lywodraeth Cymru ym Memorandwm Esboniadol y Bil fel a 

ganlyn:  

 

 y ffaith nad oes yna un sefydliad penodol sy'n ymroddedig i sicrhau 

effeithiolrwydd cymwysterau a'r system gymwysterau; 

 

 nad oes unrhyw bwerau i roi blaenoriaeth i rai cymwysterau a thrwy hynny 

sicrhau bod modd canolbwyntio ar y cymwysterau y mae angen eu 

rheoleiddio fwyaf - sy'n golygu bod yna nifer fawr o gymwysterau yn cael eu 

rheoleiddio ond bod yr adnoddau yn brin i sicrhau bod y gwaith yn 

effeithiol; 

 

 nad oes unrhyw bwerau i ddewis un darparwr ar gyfer cymhwyster penodol i 

sicrhau bod dysgwyr ledled Cymru yn cymryd yr un cymhwyster; a 

 

 nad oes digon o gapasiti i hyrwyddo'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn 

strategol o fewn y trefniadau cyfredol - gan greu risg na chaiff cymwysterau 

Cymru eu parchu, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gymaint â 

chymwysterau cenhedloedd eraill. 

 

Prif nodau Cymwysterau Cymru 

 

Mae'r Bil yn rhoi'r prif nodau canlynol i Cymwysterau Cymru a bydd yn rhaid iddo 

weithredu'n gydnaws â'r rhain wrth gyflawni ei swyddogaethau: 

 

a) Sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu 

anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; a 

 

(b) Hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru. 

 

Mae'r Bil a'r Memorandwm Esboniadol ar gael ar wefan y Cynulliad drwy ddilyn y 

linc a ganlyn:  

www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11777 

 

 

 

 

 

 

http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11777
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Yr hyn nad yw'r Bil yn ei wneud 

 

Mae'r Bil wedi'i gyfyngu i'r cwmpas a amlinellir uchod. Felly, ni fydd y Bil yn 

ymdrin â manylion cymwysterau penodol na dull addysgu ac ansawdd y 

cymwysterau'n fwy cyffredinol. Nid yw'r Bil ychwaith yn ymdrin yn benodol â'r 

argymhellion eraill yn yr Adolygiad annibynnol o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 

14 i 19 oed yng Nghymru, a gaiff eu rhoi ar waith yn bennaf drwy waith arall gan 

Lywodraeth Cymru y tu allan i'r Bil hwn.  

 

Mae erthygl sy’n rhoi canllaw syml i ddarpariaethau a chefndir y Bil ar gael drwy 

ddilyn y linc a ganlyn: 

http://pigion.wordpress.com/2014/12/01/gosod-bil-cymwysterau-cymru-gerbron-

y-cynulliad/ 

 

Rôl y Pwyllgor  

 

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisoes wedi cynnal ymchwiliad cyn 

deddfu i’r weledigaeth a’r cylch gwaith arfaethedig ar gyfer Cymwysterau Cymru.  

Rôl y Pwyllgor yn awr yw ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil, fel y’i cyflwynwyd, 

a chyflwyno adroddiad arnynt.  Yn hynny o beth, mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar 

gylch gorchwyl, sef: 

 

Ystyried, gan adeiladu ar gasgliadau ac argymhellion yr ymchwiliad cyn deddfu: 

 

 egwyddorion cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru a sut yr eir ati i gyflawni'r 

amcanion polisi a nodwyd yn y Bil;   

 

 prif ddarpariaethau'r Bil ac a ydynt yn briodol i gyflawni'r amcanion a 

nodwyd ynddo, gan gynnwys: 

 

 a yw Llywodraeth Cymru wedi nodi'r pedwar prif gyfyngiad yn gywir ar 

gyfer y trefniant cyfredol ac a fydd y ddau brif nod y mae'r Bil yn eu 

pennu ar gyfer Cymwysterau Cymru, yn ogystal â'r wyth mater y mae'n 

rhaid iddo eu hystyried wrth gyflawni ei swyddogaethau, yn mynd i'r 

afael yn effeithiol â'r cyfyngiadau hyn; ac 

 

 addasrwydd y cynnig ar gyfer penderfynu ar 'gymwysterau 

blaenoriaethol' ac, o fewn y rhain, 'cymwysterau blaenoriaethol 

cyfyngedig”, lle gall Cymwysterau Cymru gyfyngu ar y mathau o 

gymwysterau sydd ar gael i'w cyllido'n gyhoeddus yng Nghymru; 

 

 unrhyw rwystrau posibl i roi'r prif ddarpariaethau ar waith ac a yw'r Bil yn eu 

hystyried; 

 

 goblygiadau ariannol y Bil, (fel y'u nodir yn Rhan 2 o'r Memorandwm 

Esboniadol (sef yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, sy'n amcangyfrif y costau a'r 

buddion o roi'r Bil ar waith)); a 

 

 

 

 

http://pigion.wordpress.com/2014/12/01/gosod-bil-cymwysterau-cymru-gerbron-y-cynulliad/
http://pigion.wordpress.com/2014/12/01/gosod-bil-cymwysterau-cymru-gerbron-y-cynulliad/
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 phriodoldeb y pwerau yn y Bil i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth 

(fel y nodir ym Mhennod 5 o Ran 1 o'r Memorandwm Esboniadol, sy'n 

cynnwys tabl sy'n rhoi crynodeb o bwerau Gweinidogion Cymru i wneud is-

ddeddfwriaeth). 

 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad  

 

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i gynorthwyo ei 

waith o graffu ar y Bil. Mae gwybodaeth gyffredinol am weithdrefnau'r 

ymgynghoriad, y dylid eu hystyried yn ofalus cyn cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor, 

ar gael yn Atodiad 1.  

 

Yn benodol, byddem yn croesawu eich sylwadau ar y cwestiynau a restrir ar y 

ffurflen atodedig, y dylid ei defnyddio i gyflwyno eich tystiolaeth.  

 

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Gareth Rogers, Clerc y 

Pwyllgor ar 0300 200 6357 neu Sarah Bartlett, y Dirprwy Glerc ar 0300 200 6337. 

 

Yn gywir 

 

 

 

 

 

 

Ann Jones AC / AM 

Cadeirydd 
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Atodiad 1 

 

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor 

 

 

 

Datgelu gwybodaeth   

 

1. Mae polisi'r Cynulliad ynghylch datgelu gwybodaeth i'w weld yma. Sicrhewch 

eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r 

Pwyllgor.  Fel arall, mae copi caled o'r polisi hwn ar gael drwy gysylltu â'r Clerc. 

 

Cyflwyno tystiolaeth 

 

2. Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig o'ch ffurflen 

sylwadau at: PwyllgorPPI@cynulliad.cymru a nodi'r teitl a ganlyn ar yr e-bost, 

“Ymgynghoriad – Bil Cymwysterau Cymru.”   

 

Fel arall, gallwch ysgrifennu at:  

Sarah Bartlett, Dirprwy Glerc  

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Bae Caerdydd, CF99 1NA  

 

3. Dylai unrhyw sylwadau gyrraedd erbyn 16 Ionawr 2015.  Mae’n bosibl na fydd 

modd ystyried unrhyw ymateb a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.  

 

4. Wrth baratoi eich sylwadau, cadwch y canlynol mewn cof:  

 

 dylai eich ymateb gyfeirio at y materion sydd gerbron y Pwyllgor, a dylid eu 

cyfyngu i gwmpas y Bil.  Gofynnwn i chi roi'r teitl a nodir uchod ar eich 

tystiolaeth; 

 

 bydd y Cynulliad Cenedlaethol fel rheol yn sicrhau bod ymatebion i 

ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yn gyhoeddus, ac efallai y cânt eu gweld 

a’u trafod gan Aelodau’r Cynulliad mewn cyfarfodydd pwyllgor.  Os nad 

ydych am i’ch ymateb na’ch enw gael eu cyhoeddi, mae’n bwysig eich bod 

yn nodi hynny’n glir wrth gyflwyno’r dystiolaeth; 

 

 nodwch ai ymateb fel unigolyn neu ar ran sefydliad yr ydych; a 

 

 nodwch a fyddech yn barod i roi tystiolaeth lafar i'r Pwyllgor.  (Er 

gwybodaeth, mae'r Pwyllgor yn debygol o glywed tystiolaeth lafar yn ystod 

mis Ionawr a mis Chwefror 2015.)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assemblywales.org/help/privacy/help-inquiry-privacy.htm
mailto:SeneddCYPE@assembly.wales
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Canllawiau ar gyfer tystion sy'n darparu tystiolaeth ysgrifenedig i 

bwyllgorau. 

 

5. Mae'r Cynulliad yn ymrwymedig i ddarparu gwybodaeth hygyrch i'r gynulleidfa 

ehangaf bosibl. Diben y canllaw byr hwn yw cynorthwyo tystion sy'n cyflwyno 

tystiolaeth ysgrifenedig i bwyllgorau. Bydd hyn yn galluogi'r Cynulliad i ddarparu 

gwybodaeth a gyflwynwyd gan eraill mewn modd hygyrch. 

 

 Defnyddiwch Gymraeg a Saesneg clir - gan osgoi jargon diangen. 

 Defnyddiwch ffont sydd o leiaf maint 12.  

 Defnyddiwch Lucida Sans, sy'n ffont clir sans seriff.   

 Peidiwch ag ysgrifennu testun dros luniau, graffeg neu ddyfrnodau. 

 Lliwiau a chyferbyniad - dylai'r ysgrifen gyferbynnu gymaint â phosibl â'r 

cefndir: ysgrifen dywyll ar gefndir golau, ac ysgrifen olau ar gefndir 

tywyll. 

 Peidiwch â defnyddio priflythrennau bloc, a cheisiwch osgoi defnyddio 

print trwm, print italig a thanlinellu. 

 

6. Lle bo modd, dylid darparu gwybodaeth gan ddefnyddio Microsoft Word (ac ar y 

ffurflen a ddarperir) er mwyn sicrhau hygyrchedd. Pan fyddwch chi'n cyflwyno 

sgan neu PDF, yn enwedig pan fyddant yn llythyrau wedi'u llofnodi neu'n dablau o 

wybodaeth, dylech gyflwyno'r ddogfen Word wreiddiol gyda hi. 

 

Cyffredinol  

 

7. Mae'r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth gan y rhai sydd â diddordeb yn y pwnc 

hwn.  Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dylech roi disgrifiad byr o rôl eich 

sefydliad.  Mae'r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau yn Gymraeg ac yn Saesneg, a 

gofynnir i sefydliadau sydd â pholisïau neu gynlluniau iaith Gymraeg ddarparu 

ymatebion dwyieithog, yn unol â'u polisïau gwybodaeth gyhoeddus.  

 

8. Bydd y Pwyllgor yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad ysgrifenedig ac yn 

cynnal sesiynau tystiolaeth lafar ar ddyddiadau penodol.  

 

9. Er gwybodaeth, mae'r Pwyllgor wedi gwahodd amrywiaeth eang o sefydliadau i 

roi sylwadau, ac mae rhestr o'r rhain ar gael ar gais.  Mae copi o’r llythyr hwn 

hefyd wedi’i roi ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol ynghyd â gwahoddiad agored i 

gyflwyno sylwadau. Fodd bynnag, byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech 

anfon copi o’r llythyr ymgynghori a'r Atodiadau at unrhyw unigolyn neu sefydliad 

y credwch yr hoffent gyfrannu at yr ymchwiliad.   

 

 

 

 

 

 

 


