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Annwyl Weinidog, 

Ers eich cyhoeddiad ar 10 Tachwedd ar gymwysterau yn 2021 mae llawer wedi 

digwydd mewn cyfnod byr o amser. Sefydlwyd Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni, 

a gadeirir gennyf i, a dechreuodd weithio ar unwaith ar y tasgau a nodwyd ar ei 

gyfer:  

 ystyried materion sy'n ymwneud â TGAU, Safon UG a Safon Uwch ar 

gyfer cymwysterau cymeradwy Cymwysterau Cymru; 

 datblygu cynigion ar gwmpas ac amserlenni asesiadau a reolir gan 

athrawon ac elfennau eraill o asesiadau dosbarth; a 

 datblygu model ar gyfer canlyniadau canolfannau fel rhan o ddull cyson 

ledled Cymru, gan gynnwys y dysgu proffesiynol a allai gefnogi hyn, a 

mecanwaith y dull cenedlaethol y cytunwyd arno i ddarparu tryloywder, 

tegwch a thrylwyredd i gefnogi dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen. 

 

Wrth rannu canlyniad y gwaith hwn gyda chi, byddai'n esgeulus imi beidio â 

chydnabod gwaith caled ac ymroddiad y penaethiaid a'r penaethiaid colegau a oedd 

yn eistedd ar y grŵp hwn, yr oedd pob un ohonynt mor hael gyda'u hamser, o dan 

amgylchiadau anodd, ac a roddodd ystyriaeth ofalus i ystod o faterion cymhleth er 

mwyn dod i gonsensws. Mae eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad, a ddatblygwyd o 

fewn ystod o leoliadau ar hyd a lled Cymru, wedi sicrhau dull sy'n ymwybodol o'r 

cyd-destun ar gyfer addysgu a dysgu yng Nghymru o ddydd i ddydd, mewn 

amgylchiadau mwy normal ac, yn fwy diweddar, yn wyneb yr heriau amrywiol a 

sylweddol a ddaeth yn sgil yr argyfwng iechyd cyhoeddus. 

Mae hefyd yn bwysig manteisio ar y cyfle hwn i gydnabod ymrwymiad a chyfraniad 

Cymwysterau Cymru a CBAC sydd, wrth weithredu fel arsylwyr i'n gwaith, wedi 

ychwanegu gwerth at ein hymdrechion gyda chyngor amserol ac arbenigol ar asesu. 

Yn olaf, rydym hefyd yn ddiolchgar i'r Adolygiad Annibynnol dan arweiniad Louise 

Casella, yr ystyriwyd ei adroddiad interim a'i ganfyddiadau yn fanwl gan y grŵp, ochr 

yn ochr â'r cyngor a roddwyd i chi gan Gymwysterau Cymru. 

Wrth ddatblygu ein cyngor rydym wedi rhoi sylw i’r amgylchiadau eithriadol a wynebir 

gan ddysgwyr, athrawon, darlithwyr, ysgolion a cholegau eleni, ac rydym wedi 

cydnabod nad oes atebion hawdd. Rydym wedi ystyried yr holl opsiynau yr oeddem 

yn credu eu bod ar gael i ni, ac wedi ceisio diogelu ein cynigion ar gyfer y dyfodol 

rhag mwy o darfu cyn belled ag y bo'n ymarferol bosibl. Wrth wneud hynny rydym 

wedi bod yn ofalus i sicrhau cydbwysedd rhwng yr hyn yr ydym yn teimlo: 

a) sy’n deg i ddysgwyr - sydd wedi profi tarfu sylweddol ac amrywiol i'w dysgu 

eleni;  



b) y gellir ei gyflawni gan ysgolion a cholegau – sy'n parhau i ymdopi ag 

effaith y pandemig a chyflwyno sesiynau addysgu a dysgu i'w disgyblion; ac  

c) sydd ei angen i sicrhau hygrededd a chywirdeb system gymwysterau i 

Gymru - sy'n cefnogi ein dysgwyr i symud ymlaen yn hyderus i'w camau 

nesaf, beth bynnag y byddant. 

Ni ddylai fod angen dweud, ond mae'n bwysig ailadrodd yma, ein bod wedi rhoi 

tegwch, trylwyredd, cadernid a thryloywder wrth wraidd y gwaith hwn. At hynny, 

rydym yn cydnabod y rôl y mae'n rhaid i system addysg Cymru gyfan ei chwarae yn 

awr wrth roi hyn ar waith. I sicrhau bod y cynigion hyn yn gweithio'n effeithiol, rhaid 

wrth ymateb ar draws y system ac ymdrech ar y cyd, ac rydym wedi rhoi ein 

hymddiriedaeth a'n hyder ym mhroffesiynoldeb ac arbenigedd athrawon a darlithwyr 

Cymru fel carfanau sy’n allweddol i'w llwyddiant. 

Mae aelodau’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni yn parhau i fod yn ymroddedig i’r 

agenda hon, ac yn ystyried bod eu rôl yn parhau, wrth i’r cynigion hyn gael eu 

gweithredu ymhellach mewn partneriaeth â CBAC a Cymwysterau Cymru. Rydym 

felly yn parhau i gynnig ein cefnogaeth i’r broses o ddatblygu ymhellach a chynnig 

cymwysterau yng Nghymru yn 2021, gan gynnwys drwy ymgysylltu’n uniongyrchol â 

dysgwyr a lleoliadau, a byddwn yn gweithio fel llysgenhadon ochr yn ochr â’n 

cydweithwyr yn system addysg Cymru er mwyn cyrraedd y nod. 

Er mwyn helpu i nodi'r rhesymeg y tu ôl i'n gwaith fel grŵp, ac mewn ymgais i 

grynhoi ein trafodaethau a'r meysydd lle mae consensws, rwyf yn atodi dogfen i chi 

ei hystyried sy'n cynrychioli ein holl gynigion ar hyn o bryd. Ceir crynodeb o'r 

cynigion hyn isod. 

Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni – Cynigion ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon 

UG a Safon Uwch yn 2021 

Fel egwyddor gyffredinol, a lle mae strwythurau cymwysterau wedi'u haddasu yn 

caniatáu, dylai'r dystiolaeth i gefnogi dyfarnu cymwysterau yn haf 2021 gael ei seilio 

ar dair elfen, sef asesiadau nad ydynt yn arholiadau (NEA), asesiadau mewnol, ac 

asesiadau a gaiff eu llunio a’u marcio'n allanol. At hynny, a hefyd lle mae strwythurau 

cymwysterau'n caniatáu, asesiadau mewnol (gan gynnwys asesiadau nad ydynt yn 

arholiadau) ddylai gyfrannu fwyaf at ganlyniad gradd dysgwr. 

Er mwyn sicrhau cysondeb profiad  i ddysgwyr, dylai gweithgareddau asesu (mewnol 

ac allanol) gael eu darparu'n genedlaethol a chwmpasu rhannau o'r maes llafur sydd 

wedi'u diffinio'n glir. 

Dylai athrawon/darlithwyr ddefnyddio eu crebwyll wrth wneud penderfyniadau 

ynghylch pryd, sut a ble i ddefnyddio'r deunyddiau asesu mewnol a dylai 

ysgolion/colegau geisio ymgorffori'r elfen asesu mewnol yn eu cynlluniau addysgu a 

dysgu er mwyn lleihau beichiau ychwanegol ar y proffesiwn (bydd bwrdd CBAC yn 

rhoi gwybod beth fydd y pynciau perthnasol ymlaen llaw i gefnogi hyn).  Dylai'r 

cyfnod amser ar gyfer yr asesiadau hyn redeg rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill (yn 

amodol ar gadarnhad CBAC) a byddai'r athro/darlithydd a'r ysgol/coleg yn rheoli'r 



marcio a’r cymedroli perthnasol. Byddai CBAC yn gwirio’r marcio a byddai'n cysylltu 

â’r ysgol/coleg os oes lefel nodedig o anghysondeb. 

 

Byddai'r asesiadau allanol yn cael eu llunio a'u marcio'n allanol gan CBAC a dylai'r 

cyfnod asesu redeg o 17 Mai i 29 Mehefin (yn amodol ar gadarnhad CBAC). Gellid 

rhannu'r ffenestr hon yn 3 is-ffenestr lle byddai pynciau'n cael eu grwpio'n ffenestri 

penodol. Bydd hyn yn helpu i gadw hyblygrwydd o fewn y model tra'n darparu 

sgaffaldwaith strwythuredig â chymorth i helpu i gynllunio addysgu a dysgu, ac yn 

helpu i sicrhau nad yw dysgwyr yn cael eu gor-asesu. Fel gyda'r asesiadau mewnol, 

byddai CBAC yn rhoi arweiniad mewn da bryd ar themâu lefel uchel ar gyfer yr 

asesiadau hyn er mwyn galluogi ysgolion a cholegau i baratoi eu cynlluniau addysgu 

a'u hamseriad yn briodol. 

Dylai'r model asesu fod yn seiliedig ar farciau er mwyn caniatáu i CBAC ddyfarnu 

canlyniadau graddau.  Byddai ysgolion a cholegau yn darparu eu marciau i CBAC a 

fyddai'n cyflwyno set o raddau ar ddiwrnodau canlyniadau fel mewn blwyddyn 

'normal'. Dylai'r asesiad mewnol, lle bo'n berthnasol, gwmpasu meysydd penodol o'r 

asesiad allanol. Ar hyn o bryd, disgwylir i ddiwrnodau canlyniadau sefyll fel y maent, 

er mwyn sicrhau nad yw dysgwyr yng Nghymru o dan anfantais o gymharu â'u 

cyfoedion mewn gwledydd eraill. Byddai angen cyfeirio apelau at ble gwnaed y 

penderfyniad marcio/dyfarnu , a byddai’n well cadw  rôl canolfannau i’r lefel isaf 

bosibl wrth reoli apelau. Bydd proses apelio yn cael ei chwblhau a'i chytuno yn y 

flwyddyn newydd. 

Yn gywir, 

 

Geraint Rees,  
Cadeirydd,  
Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni 
 


