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Annwyl Ann,

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Cam 1 Craffu ar Fil Cymwysterau Cymru

Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Ionawr yn gofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â darparu 
cymwysterau cyn imi ymddangos am yr ail dro gerbron y Pwyllgor ar 5 Chwefror. Er 
hwylustod, rwyf wedi nodi fy ymateb o dan bob pwynt y mae'r Aelodau'n ceisio rhagor o 
wybodaeth yn ei gylch. 

Cadarnhad ynglŷn â'r cymwysterau sydd ar wefan Cymwys am Oes ac yn cael eu 
cyflwyno naill ai ar ffurf newydd neu ddiwygiedig mewn dwy gyfran:

o pob un o'r TGAU a'r Safon Uwch/Uwch Gyfrannol a restrir fydd yr unig fanylebau 
ar gael i'r sector a gynhelir yng Nghymru, a bydd CBAC yn eu darparu;

o o ran pob pwnc arall, bydd modd i ganolfannau ddewis o blith gwahanol 
fanylebau cymwysterau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol gan unrhyw un o'r 
sefydliadau dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau cyffredinol.

O ran pob cymhwyster TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch y mae manylebau newydd 
neu ddiwygiedig yn cael eu datblygu ar eu cyfer, neu'n cael eu cynnig, ac i'w haddysgu o fis 
Medi 2015, Medi 2016 neu Fedi 2017, gallaf gadarnhau mai dim ond CBAC sydd wedi 
dewis datblygu manylebau a fydd yn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru. Felly, unwaith y 
bydd y cymwysterau diwygiedig hyn wedi eu cyflwyno i'w haddysgu gyntaf, dim ond 
manylebau CBAC yn y pynciau hynny a gaiff eu cymeradwyo i'w defnyddio yn y sector a 
gynhelir yng Nghymru. 
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Dylwn ychwanegu bod rhestr o'r cymwysterau, a fydd yn cael eu diwygio er mwyn eu 
haddysgu o fis Medi 2016 ymlaen, wedi cael ei newid yn ddiweddar. Bydd cymwysterau 
Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol mewn Mathemateg, Mathemateg Bellach a Dylunio a 
Thechnoleg, ynghyd â TGAU Dylunio a Thechnoleg, nawr yn cael eu rhoi ar waith o 2017 
ymlaen, yn hytrach na 2106.  Mae hyn yn cyd-fynd â phenderfyniadau ar gyfer y pynciau 
hyn yn Lloegr. 

Cadarnhad o ba drafodaethau a gynhaliwyd gyda chyrff dyfarnu (heblaw CBAC) 
ynglŷn â chymwysterau cyffredinol llai cyffredin y gallent eu darparu petai'r angen yn 
codi yng Nghymru.

Pan fo cyrff dyfarnu eraill yn parhau i gynnig cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon 
Uwch mewn pynciau lle nad oes angen bodloni gofynion penodol gan Lywodraeth Cymru, 
ein bwriad yw bod canolfannau yng Nghymru yn rhydd i'w cynnig, cyhyd â bod y 
cymwysterau'n cwrdd â'r trefniadau rheoleiddio.

Fis Tachwedd 2014, fe wnaeth cyrff dyfarnu sy'n cynnig TGAU a Safon Uwch yng Nghymru 
mewn cymwysterau cyffredinol llai cyffredin gael cais ysgrifenedig gan fy swyddogion yn 
ceisio cadarnhad a fyddent, mewn egwyddor, yn dymuno parhau i gynnig TGAU a Safon 
Uwch pan na fyddai unrhyw egwyddorion penodol ar gyfer y cymwysterau.  Rydym wrthi’n 
trafod gyda'r cyrff dyfarnu, a hyd yn hyn mae OCR, sy'n dyfarnu'r rhan fwyaf o gymwysterau 
mewn ieithoedd lleiafrifol, wedi cadarnhau eu bod, mewn egwyddor, yn fodlon parhau i 
gynnig y rhain yng Nghymru. 

Cadarnhad o ba gysylltiadau a fu ynglŷn â gofyn i'r cyrff dyfarnu a fyddent yn 
dymuno darparu'r TGAU a'r Safon Uwch y datganwyd wedi hynny mai dim ond CBAC 
fyddai'n eu darparu, gan gynnwys yr ymateb i hyn gan y cyrff dyfarnu.

Rhwng Medi 2013 a Gorffennaf 2014 mae sawl llythyr a neges e-bost wedi eu cyfnewid 
rhwng swyddogion a'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig TGAU a Safon Uwch ar hyn o bryd er mwyn 
mesur eu diddordeb mewn cynnig TGAU a Safon Uwch newydd yng Nghymru. Hefyd, 
gwahoddwyd y cyrff dyfarnu hynny i seminar yn Hydref 2013 pryd y trafodwyd cynlluniau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer TGAU a Safon Uwch. 

Ar gyfer pob cyfnod o'r datblygiad, cafodd pob corff dyfarnu sy'n cynnig TGAU a Safon 
Uwch ar hyn o bryd eu gwahodd i fynegi diddordeb mewn cydweithio i gynhyrchu 
manylebau i gwrdd ag egwyddorion dylunio Llywodraeth Cymru. I'r diben hwn, anfonwyd 
llythyrau yn Chwefror 2014 (ar gyfer cymwysterau Medi 2015) ac ym Mai 2014 (ar gyfer 
cymwysterau Medi 2016 a 2017), a daeth ymatebion ysgrifenedig i law.  

Aethpwyd ati fel hyn oherwydd nad yw'r cyd-destun cyfreithiol presennol yn darparu'n 
benodol ar gyfer gosod cyfyngiad ar nifer y cymwysterau achrededig nac ar gyfer cynnal 
proses gystadleuol.  Wrth addo ymgysylltu â phroses gydweithredol o'r fath, ni fyddai'r cyrff 
dyfarnu wedi gallu datblygu eu cymwysterau unigryw eu hunain – ac mewn sawl achos 
byddent, efallai, wedi bod yn cystadlu am gyfran fach o'r farchnad yng Nghymru.  Ar gyfer 
pob cyfnod, ni fynegodd yr un corff dyfarnu ddiddordeb, heblaw am CBAC. 



Hyderaf fod yr wybodaeth hon yn mynd i fod yn gymorth i aelodau'r Pwyllgor.
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