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Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Awst ynghylch myfyrwyr a addysgir gartref, yn tynnu fy 
sylw at ddeiseb a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â mynediad myfyrwyr 
a addysgir yn y cartref i ganolfannau arholi lleol.   
 
Fel y gwyddoch, mae lles dysgwyr, a hefyd cydbwyso'r angen i sicrhau bod llwybrau 
dilyniant ar gael i bob dysgwr, wedi bod yn brif ystyriaethau o ran gwneud penderfyniadau 
yng Nghymru drwy gydol y pandemig.   
 
Gan weithio'n agos gyda Chymwysterau Cymru a CBAC, gwnaethom sicrhau y datblygwyd 
trefniadau teg a hwylus i gefnogi ymgeiswyr preifat wrth ddatblygu’r model Pennu Graddau 
gan Ganolfannau.  Roedd hyn yn ystyriaeth allweddol er mwyn sicrhau cyfleoedd priodol i'r 
dysgwyr hyn allu symud ymlaen i’r cam nesaf, oherwydd mai’r canolfannau oedd yn pennu’r 
graddau a’r ffaith nad oedd pob ymgeisydd preifat wedi gallu ennill eu cymwysterau yn 2020 
pan ddyfarnwyd graddau a aseswyd gan ganolfannau. 
 
Ar 17 Mai, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru fersiwn wedi’i diweddaru o’u Canllawiau ar 
gyfer canolfannau sy'n cofrestru ymgeiswyr preifat ochr yn ochr â'u Canllawiau ar 
drefniadau amgen ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yn 2021. 
Roedd y canllawiau hyn yn rhoi manylion y ddau lwybr a oedd ar gael i ymgeiswyr preifat i 
ennill eu cymwysterau yn 2021.  Pan oedd gan ymgeisydd preifat berthynas eisoes ag ysgol 
neu goleg a bod y ganolfan honno'n barod i gofrestru’r dysgwr ar gyfer cymwysterau, 
penderfynwyd ar eu Gradd(au) a Bennwyd gan y Ganolfan yn yr un modd ag ar gyfer 
dysgwyr eraill a aeth i’r ysgol neu'r coleg dan sylw.    
 
O ran ymgeiswyr preifat heb berthynas â chanolfan, buom yn gweithio'n agos gydag 
awdurdodau lleol i sicrhau bod o leiaf un ganolfan wedi'i dynodi fesul ardal awdurdod lleol 
i’w cofrestru. Cyhoeddwyd rhestr o fanylion cyswllt canolfannau yng Nghymru, fesul 
awdurdod lleol, fel y gallai ymgeiswyr ddod o hyd i ganolfan i drefnu cael asesu eu gwaith.  
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Cynhaliodd Cymwysterau Cymru ymgyrch farchnata hefyd i godi ymwybyddiaeth er mwyn 
sicrhau bod ymgeiswyr preifat yn ymwybodol o'r gefnogaeth a roddwyd ar waith i wneud yn 
siŵr eu bod yn gallu ennill eu cymwysterau. 
 
Er mwyn cefnogi’r camau hyn a’i gwneud yn bosibl eu rhoi ar waith, darparwyd cyllid 
ychwanegol gennym i ganolfannau i dalu am y gost o ymgymryd â’r ymgeiswyr preifat a'r 
gwaith ychwanegol a achoswyd i’r canolfannau.  Yn ogystal â hyn gwnaed trefniadau gydag 
Adran Addysg y DU ar gyfer ymgeiswyr preifat o Gymru sy'n ymgeisio am gymwysterau 
gyda chyrff dyfarnu yn Lloegr, fel eu bod yn gymwys yn unol â’r grant cymorth i ganolfannau 
parthed ymgeiswyr preifat a oedd wedi cael ei sefydlu.  Roedd hyn er mwyn sicrhau nad 
oedd y dysgwyr hyn o dan anfantais o gymharu ag ymgeiswyr preifat yn Lloegr – yn 
enwedig mewn perthynas â dysgwyr yn dilyn cymwysterau mewn ieithoedd cymunedol a 
gynigir gan gyrff dyfarnu Saesneg yn unig yn bennaf. Cyhoeddodd y Cyd-gyngor 
Cymwysterau (JCQ) Ganllawiau Interim ar gyfer Canolfannau Ymgeiswyr Preifat ynghyd â 
rhestr o ganolfannau ar gyfer cofrestru ymgeiswyr preifat i sefyll arholiadau. 
 
Efallai eich bod yn ymwybodol bod gwaith datblygu polisi ar y gweill cyn y pandemig mewn 
perthynas â phlant a addysgir yn y cartref.  Roedd hwn yn canolbwyntio ar ymgynghoriad 
2019 ar ganllawiau statudol drafft i gynorthwyo awdurdodau lleol i nodi plant o oedran ysgol 
gorfodol nad ydynt yn hysbys iddynt er mwyn sicrhau bod y plant hyn yn cael lefel briodol o 
addysg.  Er nad yw'n ofynnol i addysgwyr cartref ddilyn cwricwlwm penodol, na mabwysiadu 
dulliau gweithredu a ddefnyddir mewn ysgolion, ac na fydd yn ofynnol i'w plant sefyll unrhyw 
arholiadau nac asesiadau cenedlaethol, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i riant sicrhau bod ei 
blentyn yn cael addysg amser llawn sy'n addas i oedran, dawn a gallu'r plentyn a’i fod yn 
gydnaws ag unrhyw anghenion addysgol arbennig sydd ganddo.  Rhieni sy'n addysgu 
gartref sy'n gyfrifol am addysg eu plentyn, gan gynnwys costau arholiadau y mae rhaid eu 
sefyll mewn canolfan arholiadau gymeradwy a dylai awdurdodau lleol, lle bo modd, helpu i 
hysbysu rhieni lle gall eu plentyn sefyll arholiadau. 
 
Yn anffodus o ganlyniad i Covid19 a'r angen i ymateb i'r pandemig gan gynnwys 
blaenoriaethu trefniadau newydd ar gyfer cymwysterau yn 2020 a 2021 ar gyfer pob 
dysgwr, cafodd y gwaith datblygu polisi tymor hwy hwn ei ohirio dros dro.  Fodd bynnag, 
rydym bellach mewn sefyllfa i ailddechrau'r gwaith hwn a byddwn yn manteisio ar ein 
profiadau o ddarparu addysg yn ystod y pandemig, gan gynnwys cefnogi dysgwyr i 
gofrestru ar gyfer cymwysterau. 
 
Gobeithio bod y trosolwg uchod o’r modd y mae ymgeiswyr preifat wedi cael eu cefnogi, ac 
yn parhau i gael eu cefnogi yn ystod cyfnod sy’n parhau i fod yn ansicr, yn ddefnyddiol i chi 
a bod cael cadarnhad y bydd gwaith datblygu polisi pellach yn cael ei wneud i gryfhau'r 
cymorth sydd ar gael i addysgwyr a dysgwyr yn y cartref hefyd o ddefnydd.  
 
Yn gywir, 
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