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Trosolwg 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar ddirymu'r gofynion ar gyfer yr asesiadau 
ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 o flwyddyn academaidd 
2021 i 2022 ymlaen. Byddai hyn yn dileu'r gofynion flwyddyn yn gynnar oherwydd, 
ym mis Medi 2022, bydd y cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd a roddir ar waith 
o dan Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn gymwys i'r grwpiau blwyddyn 
perthnasol.  
 
Mae'r ymgynghoriad hwn hefyd yn amlinellu'r newidiadau canlyniadol sy'n cael eu 
cynnig o ganlyniad i ddileu asesiadau ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod 
Allweddol 2. Maent yn ymwneud â'r canlynol: 
 

 cymedroli asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 

 adrodd i rieni/gofalwyr, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. 
 

Yn olaf, mae'n ceisio barn ar ddirymu'r gofynion i gymedroli asesiadau diwedd 
Cyfnod Allweddol 3 o 2021-22 o ganlyniad i ddileu cymedroli asesiadau diwedd 
Cyfnod Allweddol 2 ac i baratoi ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru mewn 
ysgolion â charfanau o ddysgwyr Blwyddyn 9. 
Nid yw'r ymgynghoriad hwn yn amlinellu'r trefniadau asesu ac adrodd newydd ar 
gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru. Mae'r trefniadau hyn wedi bod, neu byddant, yn 
destun ymgynghoriad ar wahân. 
 
Yn ogystal, mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn ar ddileu'r gofyniad ar 
awdurdodau lleol i ddosbarthu copïau papur o'u prosbectws blynyddol i rieni a 
disgyblion sydd yn eu blwyddyn olaf mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol 
ac a allai drosglwyddo i ysgolion eraill a gynhelir.  
 
Bydd dal yn ofynnol i awdurdodau lleol gyhoeddi eu prosbectws blynyddol ar eu 
gwefan a sicrhau bod copïau ar gael ar gais yn eu swyddfeydd ac yn yr ysgolion 
sydd yn ardal yr awdurdod lleol yn ogystal ag i gyfeirio atynt mewn llyfrgelloedd 
cyhoeddus. 
 

Sut i ymateb 

 
Dylid ebostio/postio ymatebion i’r ymgynghoriad hwn i’r cyfeiriad isod i gyrraedd 
erbyn 1 Ebrill 2022 fan hwyraf. 
 
 

Rhagor o wybodaeth a dogfennau cysylltiedig 
Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu 
mewn ieithoedd eraill. 
 
Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael o wefan Llywodraeth Cymru yn 
llyw.cymru/ymgynghoriadau  
  

Manylion cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth: 

http://www.llyw.cymru/ymgynghoriadau


Y Gangen Asesu 
Yr Is-adran Cwricwlwm ac Asesu 
Y Gyfarwyddiaeth Addysg 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd CF10 3NQ  
e-bost: asesu@llyw.cymru  
 
I gael rhagor o wybodaeth am gynigion sy'n ymwneud â phrosbectws ysgolion: 
 
Yr Is-adran Effeithiolrwydd Ysgolion 
Y Gyfarwyddiaeth Addysg 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
e-bost: SchoolsManagementDivision3@llyw.cymru    
 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd: hyperlink 

 
              
         @WG_Education 
 
 
 Facebook/EducationWales 
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Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data 

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir 
gennych wrth ichi ymateb i'r ymgynghoriad. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau 
statudol y byddant yn dibynnu arnynt i brosesu’r data personol hyn a fydd yn eu 
galluogi i wneud penderfyniadau cytbwys ynghylch sut y maent yn cyflawni eu 
swyddogaethau cyhoeddus. Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld 
yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy'n gweithio ar y materion y mae'r 
ymgynghoriad hwn yn ymwneud â nhw neu sy’n cynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y 
dyfodol. Pan fo Llywodraeth Cymru yn cynnal dadansoddiad pellach o'r ymatebion i 
ymgynghoriad, yna gall trydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni 
ymgynghori) gael ei gomisiynu i wneud y gwaith hwn. Ymgymerir â gwaith o'r fath 
dim ond o dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
contractau o'r fath yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu data personol a’u cadw’n 
ddiogel. 
 
Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol, mae Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon. Mae’n bosibl 
hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad 
(neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu 
cyhoeddi gyda’r ymateb. Os nad ydych yn dymuno i'ch enw a'ch cyfeiriad gael eu 
cyhoeddi, rhowch wybod inni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn 
wedyn yn cuddio’ch manylion cyn cyhoeddi’ch ymateb. Dylech hefyd fod yn 
ymwybodol o'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth. 
 
Os caiff eich manylion chi eu cyhoeddi fel rhan o'r ymateb i'r ymgynghoriad, caiff yr 
adroddiadau hyn eu cadw am gyfnod amhenodol. Ni fydd gweddill eich data a gedwir 
fel arall gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cadw am fwy na thair blynedd. 
  



Eich hawliau 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl: 

 i wybod am y data personol a gedwir amdanoch chi a'u gweld 

 i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny 

 (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data 

 (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu ‘dileu’ 

 (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data 

 i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 
I gael rhagor o fanylion am yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw ac 
am y defnydd a wneir ohoni, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan Reoliad 
Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data gweler y manylion cyswllt isod:
 
Y Swyddog Diogelu Data: 
Llywodraeth Cymru  
Parc Cathays 
Caerdydd  
CF10 3NQ 
 
e-bost: 
Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru 

 
Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth:  
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
Ffôn: 01625 545 745 neu  
0303 123 1113 
Gwefan: https://ico.org.uk/ 

mailto:Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru
https://ico.org.uk/
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Cyflwyniad 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth mewn dau 
faes polisi ar wahân. Mae'r rhain wedi'u cyfuno er mwyn lleihau'r baich gweinyddol ar 
ymatebwyr ar adeg o bwysau parhaus, sydd mewn llawer o achosion yn debygol o fod o'r 
un sefydliadau, er enghraifft ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol. Nid yw'n 
ofynnol i ymatebwyr ymateb i’r ddwy adran yn yr ymgynghoriad. 
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Cefndir 

Cafodd Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) Gydsyniad Brenhinol ym mis 
Ebrill 2021. Mae'r Ddeddf yn sefydlu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer y cwricwlwm a’r 
trefniadau asesu newydd i Gymru, y disgwylir iddynt ddod i rym ar gyfer dysgwyr hyd at a 
chan gynnwys blwyddyn 6 o fis Mis 2022 ymlaen. Gall darparwyr sy'n addysgu dysgwyr 
blwyddyn 7 (gan gynnwys ysgolion uwchradd, ysgolion 3-16, ysgolion arbennig, Unedau 
Cyfeirio Disgyblion a darparwyr Addysg heblaw yn yr ysgol eraill) ddewis dechrau addysgu'r 
cwricwlwm newydd o'r dyddiad hwnnw.  Bydd pob darparwr arall yn dechrau addysgu'r 
cwricwlwm am y tro cyntaf ar gyfer dysgwyr blwyddyn 7 a blwyddyn 8 ym mis Medi 2023. 
Cyflwynir y cwricwlwm fesul blwyddyn wedyn a chaiff ei roi ar waith ar gyfer dysgwyr blwyddyn 
11 ym mis Medi 2026. 
 
Dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2  
 
Er mwyn cefnogi dysgwyr ac ymarferwyr wrth inni symud tuag at y cwricwlwm a'r trefniadau 
asesu newydd, mewn Datganiad Llafar i'r Senedd ar 6 Gorffennaf, cyhoeddodd Gweinidog y 
Gymraeg ac Addysg ei gynnig i ddileu'r gofynion i ymarferwyr gynnal asesiadau ar ddiwedd 
y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 flwyddyn yn gynnar, y naill a'r llall o flwyddyn 
academaidd 2021-22 ymlaen.  
 
Mae'r cynnig hwn yn helpu i greu mwy o le i ymarferwyr baratoi eu cwricwlwm a'u trefniadau 
asesu o fis Medi 2022 ymlaen. Mae hefyd yn rhoi rhywfaint o hyblygrwydd iddynt symud tuag 
at y dull asesu sy'n rhan o fframwaith Cwricwlwm i Gymru, sydd i'w weld yn Cefnogi cynnydd 
dysgwyr: Canllawiau Asesu.1 Mae'r canllawiau hyn yn nodi'n glir mai diben asesu yw cefnogi 
cynnydd dysgwyr unigol gyda'r pwyslais ar ddeall ble mae dysgwr arni o ran ei ddysgu, sut 
mae wedi cyrraedd yno ac edrych ymlaen at ei gamau nesaf, gan nodi'r cymorth sydd ei 
angen arno i symud ymlaen. Felly, bydd dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd 
Cyfnod Allweddol 2, a chreu mwy o le, yn helpu ymarferwyr i gynllunio proses bontio fwy 
esmwyth i ddysgwyr wrth iddynt symud tuag at y trefniadau newydd. Mae'r gofynion statudol 
sy'n parhau mewn grym ar gyfer 2021-22, gan gynnwys yr asesiad sylfaenol, asesu 
llythrennedd a rhifedd yn barhaus a'r asesiadau personol ar-lein, hefyd yn ein galluogi i 
ganolbwyntio ar gefnogi cynnydd dysgwyr a rôl asesu fel rhan allweddol o addysgu a dysgu. 
Gweler tudalen 5 am ragor o fanylion. Daeth ymgynghoriad ar wahân ar yr is-ddeddfwriaeth 
arfaethedig ynglŷn ag asesu o dan y Cwricwlwm i Gymru i ben ar 31 Hydref 2021. Ceir 
crynodeb o’r ymatebion yma. 
 
Dileu cymedroli asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 a diwedd Cyfnod Allweddol 3 
O ganlyniad i ddileu asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2, ni fyddai'n ofynnol mwyach i 

ysgolion ymgymryd â'r broses gymedroli gysylltiedig. Gan fod ysgolion uwchradd a’r ysgolion 

cynradd sy’n eu bwydo yn cymedroli eu hasesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 a diwedd 

Cyfnod Allweddol 3 gyda'i gilydd, byddai peidio â dileu cymedroli’n arwain at ysgolion 

uwchradd yn gorfod rhoi trefniadau dros dro ar waith i gymedroli asesiadau diwedd Cyfnod 

Allweddol 3 gydag ysgolion uwchradd eraill hyd nes y bydd y broses o gyflwyno’r Cwricwlwm 

Cymru yn cyrraedd Blwyddyn 9. Er mwyn osgoi rhoi'r baich ychwanegol hwn ar ysgolion 

uwchradd a chreu rhywfaint o le iddynt baratoi ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru, rydym 

                                            
1 Cyhoeddwyd y canllawiau hyn ar ffurf ddrafft ym mis Ionawr 2020. Fe'u cyhoeddir eto fel canllawiau statudol 
yn unol ag adran 71 o Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021.  

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/trefniadau-asesu/cefnogi-cynnydd-dysgwyr-canllawiau-asesu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/trefniadau-asesu/cefnogi-cynnydd-dysgwyr-canllawiau-asesu/
https://llyw.cymru/trefniadau-asesu-ddeddfwriaeth-yn-deillio-o-ddeddf-cwricwlwm-ac-asesu-cymru-2021
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yn cynnig dileu cymedroli asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 a diwedd Cyfnod Allweddol 

3 o flwyddyn academaidd 2021-22. 

Mae’r pŵer i Weinidogion Cymru nodi trefniadau asesu i gefnogi'r cwricwlwm cenedlaethol 

presennol yn Adran 108 o Ddeddf Addysg 2002 (“Deddf 2002”).  Mae Deddf 2002 yn galluogi 

Gweinidogion Cymru i nodi mewn Gorchymyn y cyfryw drefniadau asesu ag sy'n briodol, yn 

eu barn nhw, ar gyfer Maes Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen neu un o bynciau sylfaen Cyfnod 

Allweddol. Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu sut rydym yn bwriadu defnyddio'r 

pwerau o dan Adran 108 o Ddeddf 2002 i ddirymu'r gofynion ar gyfer asesiadau diwedd y 

Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 o flwyddyn academaidd 2021-22 ymlaen, 

flwyddyn cyn i'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd ddechrau cael eu cyflwyno. Mae 

hefyd yn cynnig defnyddio'r un pwerau i ddileu'r gofyniad i gymedroli asesiadau diwedd 

Cyfnod Allweddol 2 a diwedd Cyfnod Allweddol 3 o 2021-22 ymlaen. 
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Trosolwg 

Dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 
 
Er mwyn dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 o 2021-22 
ymlaen, rydym wedi nodi bod dau ddarn o is-ddeddfwriaeth y byddai angen eu diwygio neu 
eu dirymu o dan Adran 108 o Ddeddf 2002.  
 
Byddai angen i'r Gorchymyn canlynol gael ei ddiwygio, gyda Rhan 4 yn cael ei dirymu, er 
mwyn dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen:  
 

 Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a 
Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 
2015.  

 
Byddai angen i'r Gorchymyn canlynol gael ei ddirymu yn ei gyfanrwydd er mwyn dileu 
asesiadau athrawon diwedd Cyfnod Allweddol 2: 

 Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 2) 
(Cymru) 2004 

 

Ystyrir goblygiadau'r cynigion hyn yn fanylach yn yr adran nesaf o'r ddogfen hon. 

Byddai angen gwneud sawl diwygiad canlyniadol o ganlyniad i'r cynigion deddfwriaethol a 
nodir yn y ddogfen hon. Yn sgil dirymu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod 
Allweddol 2, byddai'r newidiadau canlyniadol hyn yn cynnwys dileu'r gofynion i ysgolion 
hysbysu rhieni/gofalwyr, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru am ganlyniadau asesiadau 
diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2. Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalen 
6. 
Dileu’r gofynion i gymedroli asesiadau diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3 
 
Byddai angen dirymu'r Gorchymyn canlynol yn ei gyfanrwydd er mwyn dileu’r gofynion i 
gymedroli asesiadau diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3: 
 

 Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail 
Gyfnod Allweddol a'r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015 

 
Mae rhagor o wybodaeth am y cynnig hwn ar dudalen 8. 
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Y camau nesaf  

Fe'ch gwahoddir i gyflwyno eich barn ar y cynigion hyn. Byddwch yn nodi ein bod hefyd wedi 
cynnwys cwestiwn sy'n eich galluogi i amlinellu unrhyw oblygiadau ehangach sy'n gysylltiedig 
â'r newid o'r trefniadau asesu presennol i'r trefniadau asesu newydd fel rhan o’r Cwricwlwm i 
Gymur, nad ymdrinnir â hwy yn y ddogfen hon.  
 
Dylid anfon ymatebion drwy e-bost erbyn 1 Ebrill 2022 fan bellaf. Mae'n bosibl y caiff 
ymatebion i ymgyngoriadau eu cyhoeddi, ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os byddai'n 
well gennych i’ch ymateb gael ei gadw’n gyfrinachol, nodwch hynny yn eich ymateb. 
 
Yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad hwn, bwriedir i'r is-ddeddfwriaeth gael ei gwneud er 
mwyn iddi ddod i rym o leiaf 20 diwrnod gwaith cyn diwedd tymor yr haf, 2022.  
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Bwriad y polisi a'r manylion deddfwriaethol am y cynigion i 
ddiwygio/dirymu is-ddeddfwriaeth 

Dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen 

Mae Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a 
Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015 yn 
nodi'r gofynion i benaethiaid wneud trefniadau i asesiad gael ei gynnal gan ymarferydd mewn 
perthynas â phob disgybl ym mlwyddyn olaf y Cyfnod Sylfaen er mwyn nodi ei lefel 
cyrhaeddiad ym mhob un o'r Meysydd Dysgu canlynol sy'n cael eu hasesu:  

 sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu 

 datblygiad mathemategol 

 datblygiad personol a chymdeithasol a llesiant ac amrywiaeth ddiwylliannol  

 

Rhaid i'r asesiad gael ei gynnal a chofnod o gyrhaeddiad gael ei wneud erbyn 20 diwrnod 
gwaith fan bellaf cyn diwedd tymor yr haf; neu cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, pe 
na allai'r asesiad na'r cofnod o gyrhaeddiad, fel eithriad ac am resymau y tu hwnt i reolaeth y 
pennaeth, gael eu cwblhau o fewn y terfyn amser a nodwyd. 

 
Mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a'r asesiad sylfaenol wedi parhau ar waith ar gyfer 
blwyddyn academaidd 2021-22. Felly, mae’r ddogfen ymgynghori hon ond yn ymwneud â’n 
bwriad i ddiwygio Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni 
Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 
2015 er mwyn dileu'r gofyniad i gynnal asesiadau diwedd cyfnod drwy ddirymu Rhan 4. Rhaid 
gwneud hyn o leiaf 20 diwrnod gwaith cyn diwedd tymor yr haf, 2022.   
 
Caiff gweddill y Gorchymyn ei ddirymu cyn mis Medi 2022, gan ddileu ddiwedd blwyddyn 
academaidd 2021-22 gan ddileu cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a’r asesu sylfaenol fel rhan o’r 
broses o gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru sydd wedi bod yn destun cynllunio ac ymgynghori 
ers tro. 

 
Dileu asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2  

Mae Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 2) (Cymru) 

2004 yn nodi bod yn rhaid i'r pennaeth wneud trefniadau i bob disgybl ym mlwyddyn olaf 

Cyfnod Allweddol 2 gael ei asesu gan athro yn ystod tymor yr haf, ac i'r canlyniad gael ei 

gofnodi, ym mhob un o'r pynciau canlynol: 

 Saesneg 

 Cymraeg (nid yw hyn yn cynnwys Cymraeg Ail Iaith) 

 mathemateg  

 gwyddoniaeth 
 
Rhaid i'r asesiad gael ei gynnal erbyn 20 diwrnod gwaith fan bellaf cyn diwedd tymor yr haf. 
Gall athro ystyried canlyniadau unrhyw asesiad blaenorol o'r disgybl. 
 
Rydym yn bwriadu dirymu Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod 
Allweddol 2) (Cymru) 2004 yn ei gyfanrwydd, ynghyd â diwygiad 2011. Rhaid gwneud hyn o 
leiaf 20 diwrnod gwaith cyn diwedd tymor yr haf, 2022. 
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Asesu dysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn ystod 
blwyddyn academaidd 2021-22 

Rydym yn bwriadu dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 
flwyddyn cyn i'r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno. Fodd bynnag, mae rhai gofynion 
statudol ar gyfer asesu wedi parhau mewn grym yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22. 
 
Mae'r gofyniad statudol i'r asesiad sylfaenol gael ei gwblhau ar gyfer pob dysgwr yn ystod 
chwe wythnos gyntaf y flwyddyn dderbyn wedi parhau mewn grym ym mlwyddyn academaidd 
2021-22. Mae'r asesiad hwn yn adnodd pwysig i ymarferwyr allu deall anghenion dysgwr wrth 
iddo ddechrau ei addysg statudol, gan helpu i nodi ei gryfderau, ei gamau nesaf a'r cymorth 
sydd ei angen arno i wneud cynnydd. Bydd dull newydd yn cael ei gyflwyno o gynnal asesiad 
wrth dderbyn i'r Cyfnod Sylfaenol i gyd-fynd â'r broses o gyflwyno'r cwricwlwm a'r trefniadau 
asesu newydd o 2022-23 ymlaen. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yma.  
 
Mae’r gofyniad i bennaeth wneud trefniadau i bob dysgwr yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod 
Allweddol 2 gael ei asesu drwy gydol y flwyddyn er mwyn monitro a chefnogi ei gynnydd 
mewn perthynas â llythrennedd a rhifedd (gan ddefnyddio'r Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd) hefyd yn parhau mewn grym nes i'r grwpiau blwyddyn perthnasol drosglwyddo i'r 
Cwricwlwm i Gymru.  Mae hyn adlewyrchu'r flaenoriaeth sy'n parhau i gael ei rhoi i 
lythrennedd a rhifedd a fydd, ar y cyd â chymhwysedd digidol, yn ffurfio'r Sgiliau 
Trawsgwricwlaidd gorfodol o dan y Cwricwlwm i Gymru. Bydd asesu parhaus yn rhan 
sylfaenol o'r trefniadau asesu newydd o dan y Cwricwlwm i Gymru, gan gefnogi dysgwyr i 
wneud cynnydd ar draws y cwricwlwm. Bydd hyn yn hanfodol i addysgu a dysgu o ddydd i 
ddydd drwy ein helpu i ddeall faint o gynnydd y mae dysgwr yn ei wneud a nodi ei gamau 
nesaf a'r cymorth sydd ei angen i ddatblygu ei ddysgu. Bydd hyn yn sail i drafodaethau rhwng 
yr ymarferydd a'r dysgwr yn ogystal â chyfathrebu â rhieni/gofalwyr.  
 

Yn unol â'r ffocws parhaus ar lythrennedd a rhifedd, mae’n ofynnol i ddysgwyr ym mlwyddyn 
2 a phob grŵp blwyddyn yng Nghyfnod Allweddol 2 gael yr Asesiadau Personol Ar-lein o hyd 
yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22. Mae'r asesiadau hyn wedi'u datblygu yn unol â'r 
dull asesu newydd o dan y Cwricwlwm i Gymru ac maent yn adnodd i ysgolion allu myfyrio ar 
gryfderau dysgwyr a'r camau nesaf posibl i ddatblygu eu dysgu. Bydd yr asesiadau personol 
hyn yn parhau i fod yn rhan bwysig o'n trefniadau asesu statudol wrth i'r Cwricwlwm i Gymru 
gael ei gyflwyno. 
 
Mae dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 yn golygu na 
chaiff canlyniadau a lefelau eu defnyddio fel meini prawf i asesu dysgwyr ar adeg benodol. 
Mae ysgolion yn parhau i gyflwyno'r Cwricwlwm Cenedlaethol ym mlwyddyn academaidd 
2021-22, sy'n cynnwys Fframwaith y Cyfnod Sylfaen a Rhaglenni Astudio'r Cwricwlwm 
Cenedlaethol (gan gynnwys y targedau cyrhaeddiad cysylltiedig). Felly, mae ymarferwyr yn 
parhau i ddefnyddio'r deilliannau a'r lefelau sydd wedi'u cynnwys yn y dogfennau hyn i lywio 
addysgu a dysgu a helpu dysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i wneud 
cynnydd. Caiff gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol eu dileu mewn ysgolion cynradd ym mis 
Medi 2022 wrth i'r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno. 
 

Asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 3 

Ni fydd y cynigion a nodir yn y ddogfen hon yn effeithio ar y trefniadau ar gyfer asesiadau 
athrawon diwedd Cyfnod Allweddol 3. Ni fydd y broses o gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru yn 
cyrraedd blwyddyn 9 tan 2024-25. Yn y cyfamser, bydd y trefniadau asesu ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3 sy'n cefnogi'r Cwricwlwm Cenedlaethol presennol yn parhau i fod yn gymwys i 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/trefniadau-asesu/cefnogi-cynnydd-dysgwyr-canllawiau-asesu/
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ddysgwyr blwyddyn 9. Ni fydd y carfanau hyn o ddysgwyr yn trosglwyddo i'r trefniadau 
newydd. Fodd bynnag, mewn perthynas ag addysgu a dysgu o ddydd i ddydd a chefnogi 
dysgwyr i wneud cynnydd, gall ymarferwyr ddefnyddio'r dull asesu a amlinellir yn Cefnogi 
Cynnydd Dysgwyr: Canllawiau Asesu os byddant yn dymuno gwneud hynny. 
 

Diwygiadau canlyniadol sy'n cael eu cynnig o ganlyniad i ddileu 
asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnod Allweddol 2 

Goblygiadau o ran adrodd i rieni/gofalwyr, rhannu gwybodaeth a chasglu data. 
 
Gan ein bod yn cynnig y dylid dileu asesiadau diwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 
2, byddai angen dirymu'r gofyniad i adrodd arnynt hefyd. Mae Rheoliadau Adroddiad 
Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i 
benaethiaid drefnu bod adroddiad ar gyflawniad addysgol disgyblion ar gael, bob blwyddyn 
ysgol, i bob rhiant neu ddisgybl sy'n oedolyn. Byddai angen dirymu'r gofyniad i adroddiadau 
gynnwys canlyniadau asesiadau athrawon mewn perthynas â disgwylion ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 ar gyfer blwyddyn ysgol 2021-22 ymlaen. 
 
Wrth i'r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno i flwyddyn ysgol, bydd data asesu sy'n seiliedig 
ar y trefniadau presennol yn peidio â bod. Ar ôl i'r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno'n llawn 
i bob grŵp blwyddyn, caiff Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion 
(Cymru) 2011 eu dirymu. Rhoddir set newydd o drefniadau i benaethiaid ar waith ar gyfer 
grwpiau blwyddyn y mae'r Cwricwlwm i Gymru wedi'i gyflwyno iddynt ac mae'r rhain wedi bod 
yn destun ymgynghoriad ar wahân. 
 
Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn 
ofynnol i gyrff llywodraethu hysbysu awdurdodau lleol am ganlyniadau asesiadau, profion 
cenedlaethol ac arholiadau. Maent hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 
ddarparu'r un wybodaeth i Weinidogion Cymru. Byddai angen dirymu'r gofyniad i gyrff 
llywodraethu hysbysu awdurdodau lleol am ganlyniadau asesiadau athrawon ar gyfer 
disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. At hynny, byddai hefyd angen 
dirymu'r gofyniad i awdurdodau lleol hysbysu Llywodraeth Cymru am ganlyniadau asesiadau 
athrawon ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Wrth i'r Cwricwlwm i Gymru 
gael ei gyflwyno i flwyddyn ysgol, ni chaiff y data asesu sy'n ymwneud â'r flwyddyn ysgol 
honno eu cofnodi. Bydd unrhyw drefniadau adrodd newydd sydd wedi'u cynnwys yn y 
rheoliadau hyn yn destun ymgynghoriad ar wahân. 
 

Dileu’r trefniadau cymedroli ar gyfer asesiadau athrawon ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 2 

Mae Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail 

Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015 yn nodi'r gofynion ar gyfer 

cymedroli asesiadau athrawon yn ystod blwyddyn olaf Cyfnodau Allweddol 2 a 3. Mae'r 

Gorchymyn yn ymdrin â'r canlynol: 

 

 Y ddyletswydd i ymuno â grŵp clwstwr cymedroli ysgolion 

 Y ddyletswydd i roi dyfarniadau a phenderfyniadau'r grŵp clwstwr cymedroli 

ysgolion ar waith 

 Presenoldeb mewn cyfarfodydd o grŵp clwstwr cymedroli ysgolion 

 Gweithdrefn cyfarfodydd grŵp clwstwr cymedroli ysgolion 

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-10/trefniadau-asesu-dogfen-ymgynghori.pdf
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Cymedroli asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 
O ganlyniad i ddileu asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 o 2021-22, byddai angen 
datgymhwyso'r gofyniad i gymedroli'r asesiadau athrawon hyn hefyd.  
 
Cymedroli asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 3 
Rydym yn ymwybodol bod ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo yn dod at 
ei gilydd i ffurfio grwpiau clwstwr i gymedroli asesiadau athrawon ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 a diwedd Cyfnod Allweddol 3. Felly, os caiff y gofyniad i ysgolion ddod at ei gilydd 
i gymedroli asesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 ei datgymhwyso, byddai'n rhaid i ysgolion 
uwchradd wneud trefniadau newydd gydag ysgolion uwchradd eraill i gymedroli asesiadau 
diwedd Cyfnod Allweddol 3 yn ystod y cyfnod interim hyd nes y bydd y broses o gyflwyno’r 
Cwricwlwm i Gymru’n cyrraedd Blwyddyn 9. Gan fod y lefelau cyrhaeddiad a gynhwysir yn 
Rhaglenni Astudio'r Cwricwlwm Cenedlaethol wedi’u hen sefydlu ac wedi cael eu defnyddio 
gan ymarferwyr ers blynyddoedd lawer, nid ydym am ychwanegu at lwyth gwaith ysgolion 
uwchradd drwy ofyn am hyn.  
 
Rydym hefyd yn ymwybodol, wrth i’r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno, y bydd yn ofynnol 
i ysgolion roi trefniadau ar waith i alluogi eu hymarferwyr i gymryd rhan mewn deialog 
broffesiynol yn yr ysgol a chydag ysgolion a lleoliadau eraill i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin 
o gynnydd mewn perthynas â'r cwricwlwm newydd. Mae'r broses hon wedi bod yn destun 
ymgynghoriad ar wahân. Yn ystod y cyfnod interim wrth i’r Cwricwlwm i Gymru gael ei 
gyflwyno mewn ysgolion sydd â charfanau o ddysgwyr blwyddyn 9, nid ydym yn teimlo ei bod 
yn briodol ei gwneud yn ofynnol iddynt gefnogi'r broses gymedroli a'r broses o ddatblygu 
dealltwriaeth gyffredin o gynnydd ar yr un pryd. Hoffem greu lle i ymarferwyr baratoi ar gyfer 
y trefniadau newydd. 
 
Felly, rydym yn bwriadu dirymu Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli 
Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a'r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 
2015 yn ei gyfanrwydd o flwyddyn academaidd 2021/22. Bydd asesiadau diwedd Cyfnod 
Allweddol 3 yn parhau i fod ar waith hyd nes y bydd y broses o gyflwyno’r Cwricwlwm i 
Gymru’n cyrraedd blwyddyn 9 yn 2024-25. Felly, rydym hefyd yn cynnig amlinellu mewn 
canllawiau ein disgwyliad bod ysgolion yn parhau i sicrhau cysondeb i'w dysgwyr yn y modd 
y maent yn cael eu hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3. Ni ddylai hyn arwain at broses 
fiwrocrataidd ar wahân.   
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Diwygiadau arfaethedig i Reoliadau Gwybodaeth Ysgolion 
(Cymru) 2011 sy'n ymwneud â phrosbectws yr awdurdod lleol 

 

Cefndir 

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau 
lleol i gyhoeddi prosbectws cyfansawdd blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth benodedig ar 
gyfer pob ysgol a gynhelir yn ardal yr awdurdod lleol. Mae Atodlen 2 i Reoliadau 2011 yn 
nodi'r wybodaeth gyffredinol y mae'n rhaid ei chynnwys yn y prosbectws. Diben y ddyletswydd 
yw sicrhau bod gan rieni fynediad at ystod o wybodaeth berthnasol i'w galluogi i wneud 
penderfyniad gwybodus am yr ysgol yr hoffent i'w plentyn ei mynychu. 
 
Rhaid cyhoeddi'r prosbectws erbyn 1 Hydref fan bellaf yn y flwyddyn ysgol gyhoeddi a heb 
fod yn hwyrach na chwe wythnos cyn y dyddiad olaf pan gaiff rhieni ddweud pa ysgol fyddai 
orau ganddynt ar gyfer y flwyddyn derbyn i ysgolion. Mae rheoliad 5(2) yn ei gwneud yn 
ofynnol i brosbectws cyfansawdd gael ei gyhoeddi: 

(a) drwy sicrhau bod copïau ar gael i'w dosbarthu'n ddi-dâl i rieni ar gais yn swyddfeydd 
yr awdurdod lleol sy'n ei gyhoeddi, ac ym mhob ysgol a gynhelir gan yr awdurdod 
hwnnw; a 
 

(b) drwy ddarparu copïau i gyfeirio atynt gan rieni a phersonau eraill yn y llyfrgelloedd 
cyhoeddus yn ardal yr awdurdod lleol hwnnw; a 

 
(c) drwy ddosbarthu copïau yn ddi-dâl i rieni a disgyblion mewn ysgolion a gynhelir gan yr 

awdurdod lleol, ac eithrio ysgolion arbennig neu Unedau Cyfeirio Disgyblion, sydd yn 
y flwyddyn olaf mewn ysgolion o'r fath ac a allai drosglwyddo i ysgolion eraill o'r fath a 
gynhelir; a 

 
(d) drwy arddangos copi ar wefan yr awdurdod lleol. 

 

Pam ydym yn cynnig newidiadau? 

Mae mwy a mwy o bobl yn cael gafael ar wybodaeth ar-lein drwy'r rhyngrwyd. Mae hyn yn 
cynnwys ystod o wybodaeth am ysgolion, er enghraifft adroddiadau arolygu Estyn a data 
amrywiol ysgolion ar wefan Fy Ysgol Leol.   
 
Gall rhieni a phobl ifanc sydd â mynediad i'r rhyngrwyd gael gafael ar gopi o brosbectws yr 
awdurdod lleol ar-lein. Gall y rhai nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd gael copi ar gais 
gan swyddfeydd yr awdurdod lleol neu gan unrhyw ysgol yn ardal yr awdurdod lleol neu i 
gyfeirio atynt mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.   
 

Pa newidiadau ydym yn eu cynnig a'r effaith a ragwelir? 

Felly, rydym yn cynnig diwygio Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 i ddileu 
rheoliad 5(2)(c) - y gofyniad ar awdurdodau lleol i ddosbarthu copïau papur o'u prosbectws i 
rieni a disgyblion yn eu blwyddyn drosglwyddo, p'un a ydynt am gael un ai peidio. Bydd y 
newid yn dileu baich gweinyddol ac ariannol diangen ar awdurdodau lleol, gan leihau’r amser 
a’r costau sy'n gysylltiedig ag argraffu, dosbarthu a storio y byddai’n well eu defnyddio ar godi 
safonau ysgolion. Bydd y newid hefyd yn sicrhau nad yw rhieni a disgyblion yn eu blwyddyn 
drosglwyddo nad ydynt am dderbyn copi o'r prosbectws yn cael un ac yn helpu i sicrhau bod 
prosesau awdurdodau lleol yn fwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar.   


