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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

11 TACHWEDD 2020 

 

Adroddiad gan:  Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Pwnc:    Adolygiad Annibynnol - Cymwysterau 2020    

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1 I gynnal trafodaeth yn y Cyd-bwyllgor ar yr Adolygiad Annibynnol o ddyfarnu 

Cymwysterau yng Nghymru yn 2020 yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar 10 

Tachwedd 2020.   

1.2 I ystyried pa gefnogaeth sydd ei angen ar ysgolion i weithredu argymhellion y 

Gweinidog Addysg yn effeithiol. 

 

2.0  Cefndir  

2.1 Dydd Llun , 17 Awst 2020, cadarnhaodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, y bydd 

graddau Safon Uwch, Safon UG, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru yng 

Nghymru bellach yn cael eu dyfarnu ar sail Graddau Asesu Canolfannau ac y byddai’n 

gwneud datganiad pellach ar adolygiad annibynnol o'r digwyddiadau yn dilyn canslo'r 

arholiadau eleni. 

 

2.2 Yn y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 18 Awst 2020, nododd y Gweinidog 

Addysg y bydd yn comisiynu adolygiad annibynnol o’r trefniadau ar gyfer dyfarnu 

graddau cyfres arholiadau haf 2020, a’r ystyriaethau ar gyfer 2021.  Mae’r adolygiad 
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yn cael ei gadeirio gan Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru 

sydd â phrofiad helaeth mewn rolau strategol o fewn y sector addysg yng Nghymru. 

 

3.0     Materion i’w hystyried 

3.1 Bwriad yr adolygiad yw darparu argymhellion ac ystyriaethau i'r Gweinidog Addysg, 

gan gydnabod yr amrywiol bartneriaid sy'n gysylltiedig â chefnogi dysgwyr yng 

Nghymru. 

 

3.2 Mae’r cylch gorchwyl yn nodi y dylai’r adolygiad ystyried y sialensiau sydd wedi codi 

yn sgil y profiad yn 2020 (ac yng nghyd-destun yr ansicrwydd ynghylch Covid yn y 

dyfodol) a’r sialensiau i ddysgwyr yn nghyfres arholiadau haf 2021 (Atodiad 1 – Cylch 

Gorchwyl yr Adolygiad Annibynnol).   

 

3.3 Dylid hefyd ystyried y prif wersi sydd wedi codi eleni yn benodol er mwyn darparu 

argymhellion ac ystyriaethau ynghylch dull gweithredu posibl i baratoi ar gyfer 2021 

sy’n blaenoriaethu anghenion dysgwyr a’u cynnydd, ac yn rhoi sylw i’r angen parhaus 

i gynnal safonau a hygrededd y system addysg a’r broses o ddyfarnu cymwysterau. 

 

3.4 Mae’r Cydbwyllgor wedi sicrhau mewnbwn i’r adolygiad drwy gyfres o lythyrau i’r 

Gweinidog Addysg a thrwy gwblhau’r holiadur ar lein ‘Adolygiad annibynnol o 

drefniadau haf 2020 ar gyfer dyfarnu graddau, ac ystyriaethau ar gyfer haf 2021’.  Yn 

ogystal, cynhaliwyd cyfweliad gyda swyddogion GwE a’r Panel.    

 

3.5 Mae’r Cydbwyllgor wedi pwyso ar y Gweinidog Addysg am benderfyniad brys 

ynghylch trefniadau cyfres arholiadau ac wedi argymell Graddau Asesu Canolfannau 

gyda threfniant cymedroli ar gyfer 2021.   
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3.6 Mewn datganiad ar 21 Hydref 2020, nododd Louise Casella, Cadeirydd y Panel 

Adolygu Annibynnol:   

“Bydd argymhellion y Panel yn adlewyrchu profiadau’r dysgwr yn 2020 a 2021 ac yn 

awgrymu ffordd ymlaen sy’n deg a chyfiawn ac sy’n ystyried yr aflonyddwch lluosog 

sy’n parhau i godi oherwydd Covid-19.” 

 

3.7 Mewn Datganiad ar 29 Hydref 2020, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg y bydd yn 

gwneud cyhoeddiad ddydd Mawrth, 10 Tachwedd 2020, am y trefniadau ar gyfer 

dyfarnu cymwysterau ar gyfer 2021.   

 

3.8 Roedd y Gweinidog wedi gofyn am wybodaeth a chyngor i lywio'r penderfyniad.  

Mae hyn yn cynnwys argymhellion interim yr adolygiad annibynnol a chyngor pellach 

gan Gymwysterau Cymru.  Cafodd y ddau adroddiad eu cyhoeddi ar 29 Hydref 2020 – 

Atodiad 2 ac Atodiad 3.   

 

3.9 Blaenoriaeth pennaf y rhanbarth dros y cyfnod nesaf fydd cyd-weithio ag ysgolion i 

sicrhau parhad y dysgu a chefnogi ysgolion i wireddu penderfyniad y Gweinidog 

Addysg.  Yn benodol ar gyfer yr uwchradd, a chyda’r ansicrwydd ynghylch sut y 

dyfernir cymwysterau CA4 a CA5, byddwn yn cyd-weithio i adnabod bylchau yn y 

ddarpariaeth ac adnabod lefel y cymorth fydd ei angen er mwyn cefnogi’r broses o 

ddyrannu cymwysterau priodol ar gyfer y dysgwyr.   

 

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor drafod goblygiadau’r uchod ac ystyried unrhyw ymateb 

pellach sydd ei angen yn dilyn datganiad y Gweinidog Addysg ar 10 Tachwedd 2020 

mewn perthynas â’r Adolygiad Annibynnol.  

  

4.2 Cytuno mai prif flaenoriaeth y rhanbarth dros y cyfnod nesaf fydd rhoi’r gefnogaeth 

briodol i’r ysgolion uwchradd i gefnogi dysgwyr CA4 a CA5 i gael eu hachredu’n deg.   

 

 

https://llyw.cymru/y-diweddaraf-gan-y-gweinidog-addysg-ar-gymwysterau-yng-nghymru
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5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.   

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn.  

 

7.0  Goblygiadau Personél  

7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn. 

 

8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE, Cydbwyllgor GwE a’r Grŵp Gweithredol 

Uwchradd  Rhanbarthol o benaethiaid.   

 

9.0   Atodiadau  

9.1 Atodiad 1 – Cylch Gorchwyl yr Adolygiad Annibynnol   

9.2 Atodiad 2 – Adroddiad Interim yr Adolygiad Annibynnol - Hydref 2020  

9.3 Atodiad 3 - Cyngor gan Gymwysterau Cymru   

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  

Swyddog Monitro:  

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.    

 

Swyddog Cyllid Statudol:  

Nodaf fod rhan 5.1 o’r adroddiad yn cadarnhau nad oes unrhyw ymhlygiadau ariannol yn 

codi o’r adroddiad hwn.  Felly, cymeraf y bydd GwE yn blaenoriaethu o fewn eu hadnoddau 

presennol. 

 

 


