
CYFARWYDDYD O DAN ADRAN 53 O DDEDDF CYMWYSTERAU (CYMRU) 2015 

O dan adran 53 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 rhaid i Gymwysterau Cymru roi 
sylw i unrhyw agweddau ar bolisi llywodraeth, a gyfarwyddir gan Weinidogion 
Cymru.   
 
Mae'r Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru, yn cyfarwyddo Cymwysterau 
Cymru i roi sylw i'r canlynol: 
 

 Polisi Llywodraeth Cymru y dylai dysgwyr, cyn belled â'i bod yn bosibl, a oedd yn 
disgwyl gael eu hasesu ar gyfer cymwysterau galwedigaethol rhwng 20 Mawrth a 
31 Gorffennaf, gael canlyniadau amcanol ar gyfer y cymwysterau hynny.   

 Polisi Llywodraeth Cymru y dylai dysgwyr sy'n astudio ar gyfer cymwysterau 
galwedigaethol gael eu trin yn deg, gan dderbyn canlyniadau sy'n adlewyrchu'r 
gwaith y maent wedi'u gwneud a'u cyrhaeddiad cronnol mewn perthynas â'u 
cymwysterau. 

 Polisi Llywodraeth Cymru na ddylai dysgwyr, cyn belled â'i bod yn bosibl, sy'n 
astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol fod o dan anfantais o'u cymharu â'u 
cyfoedion sy'n astudio cymwysterau Safon Uwch a TGAU, o ran gallu symud 
ymlaen i gam nesaf y dysgu a/neu gael swydd. Cydnabyddir na fydd polisi "un 
dull sy'n addas i bob cymhwyster" yn briodol, ac efallai y bydd angen addasu'r 
dull ar gyfer gwahanol gymwysterau. 

 Polisi Llywodraeth Cymru y bydd angen oedi fel bod dysgwyr yn gallu cwblhau'r 
dysgu a'r asesiad, os nad yw'n addas pennu canlyniad amcanol oherwydd bod 
cael y cymhwyster yn arwyddocáu cymhwysedd galwedigaethol, gan gynnwys 
"trwydded i ymarfer". Yn yr achosion hynny, yr ystyriaeth bwysicaf fyddai iechyd a 
diogelwch.  

 Polisi Llywodraeth Cymru fod dull teg a chadarn at bennu canlyniadau ar gyfer 
dysgwyr sy'n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn cael ei roi ar waith. 
Mae’r polisi’n cynnwys pennu'r dull y mae'n rhaid i gyrff a chanolfannau dyfarnu 
ei ddilyn i ddod at benderfyniad am gyrhaeddiad dysgwyr. Yn ogystal â sicrhau 
bod llwybr ar gael ar gyfer y dysgwyr hynny nad ydynt o’r farn bod y broses a 
ddilynwyd yn un gywir ar gyfer pennu eu canlyniadau.  

At ddibenion y Cyfarwyddyd hwn, mae polisïau Llywodraeth Cymru a ddisgrifir uchod 
yn berthnasol i bob dysgwr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a 
reoleiddir gan Gymwysterau Cymru (ac eithrio cymwysterau TGAU a Safon Uwch 
galwedigaethol, y dylech weld y Cyfarwyddyd a gyhoeddwyd ar 6 Ebrill 2020 
amdanynt) mewn ysgolion, sefydliadau addysg bellach, darpariaethau dysgu 
seiliedig ar waith, a dysgu oedolion yr awdurdodau lleol.  

 


