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Annwyl Geraint 
 
Diolch ichi am eich llythyr fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni ar gyfer 
cymwysterau 2021.  Fel cynt, rwy'n ddiolchgar iawn am yr ymdrech, yr amser a'r 
ymrwymiad y mae'r Grŵp wedi'u rhoi i ddatblygu syniadau a chynigion polisi sy'n cefnogi 
lles dysgwyr a hyder y cyhoedd ar gyfer haf 2021, gan weithio gyda Chymwysterau Cymru a 
CBAC.  Sylwaf fod y Grŵp wedi’i grynhoi o amrywiaeth o ysgolion a cholegau, wedi’u 
dosbarthu ar draws rhanbarthau, ar draws ardaloedd gwledig a threfol, yn cynnwys 
gwahaniaethau o ran maint, ac, yn bwysig, yn gynnwys sefydliadau cyfrwng Cymraeg a 
chyfrwng Saesneg.  Rwy'n gwerthfawrogi gallu'r Grŵp i ddod i gonsensws tra'n cydnabod 
amrywiaeth safbwyntiau a barn.   
 
Fel y Gweinidog Addysg, rydw i wedi gweld effaith sylweddol pandemig Covid ar ein 
dysgwyr, ar eu lles a'u cynnydd.  Ar bob cam, mae gwaith y Grŵp Cynghori Dylunio a 
Chyflawni wedi ceisio ymateb i'r heriau hyn ac rwy'n gwerthfawrogi'r ystwythder yr ydych 
wedi'i ddangos dros y pum mis diwethaf.  Mae rhoi’r ddyletswydd i ganolfannau bennu 
graddau yn gyfle i ddangos arfer gorau o ran asesiadau athrawon.  Er enghraifft, mae'n rhoi 
hyblygrwydd i ysgolion a cholegau ddefnyddio amrywiaeth o fathau o dystiolaeth asesu a 
gasglwyd yn ystod cwrs ar gyfer cymhwyster i helpu i benderfynu graddau. Mae hefyd yn 
hyrwyddo trafodaethau rhwng canolfannau drwy amrywiaeth o rwydweithiau presennol a 
newydd i gynorthwyo ysgolion a cholegau i ddatblygu eu teithi meddwl o fewn system sy'n 
gwella ei hun.  Yn ogystal, mae’n ymgorffori pwyntiau allweddol o'r adolygiad annibynnol ar 
sut y pennwyd cymwysterau yn 2020, gan gynnwys rhoi'r cyfle i gael deialog broffesiynol 
ynghylch graddau, rhoi dysgwyr a'u hanghenion wrth galon y cyfan, ymgorffori materion 
cydraddoldeb a sicrhau hawliau apelio ystyrlon.   
 
Roeddwn yn falch o weld arweinyddiaeth glir y proffesiwn addysgu yng ngwaith yr is-
grwpiau a ddisgrifiwyd gennych, ac rwy’n ddiolchgar i'r penaethiaid a phenaethiaid colegau 
am ymgymryd â'r rolau pwysig hyn.  Mae'n ymddangos bod yr is-grwpiau wedi ymgymryd â 
chyfrifoldeb sylweddol mewn meysydd allweddol ac rwy'n rhagweld y bydd ganddynt hwy, 
a'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni yn ehangach, rôl bwysig, barhaus o ran sicrhau bod 
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y dull gweithredu’n dal i ymateb i anghenion dysgwyr ac o ran ymgysylltu ehangach â'r 
proffesiwn a'i gefnogi.   
 
Maes a fydd yn parhau i fod yn berthnasol yw helpu i reoli llwyth gwaith ysgolion a 
cholegau, yn enwedig yng nghyd-destun yr ymdrech ehangach y mae'r proffesiwn yn ei 
wneud i ddod â dysgwyr yn ôl i’r lleoliadau dysgu.  Mae creu cymaint o amser â phosibl i 
hyrwyddo lles dysgwyr ac i addysgu a dysgu wedi parhau i fod yn flaenoriaeth i mi, ac rwy'n 
gwerthfawrogi gwaith y Grŵp i ddarparu cymorth a hyblygrwydd i athrawon a darlithwyr, ac 
ymrwymiad parhaus y proffesiwn i gyflawni hyn. Rwy'n falch fy mod wedi gallu darparu cyllid 
i ysgolion a cholegau i gefnogi’r broses o bennu graddau mewn canolfannau, ac rwy’n 
annog lleoliadau addysg i ddefnyddio'r diwrnod HMS dysgu proffesiynol cenedlaethol yn yr 
haf i helpu athrawon a darlithwyr i ddatblygu eu hyfforddiant proffesiynol mewn perthynas 
â’r rôl hon o bennu graddau. 
 
Yn olaf, rwy’n cydnabod yr effaith y gallai penderfyniadau a wneir mewn awdurdodaethau 
eraill ei chael ar y dull o ymdrin â chymwysterau yng Nghymru.  Mae gwaith y Grŵp 
Cynghori Dylunio a Chyflawni, ynghyd â Chymwysterau Cymru a CBAC, wedi dangos sut y 
gall y system gydweithio i gefnogi dysgwyr a gobeithiaf y byddwn yn gallu darparu rhai 
enghreifftiau o arfer gorau i lywodraeth yn y dyfodol adeiladu arnynt.  
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