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Cyflwyniad
Mae Cymru yn wlad ddwyieithog a chanddi uchelgais
gref i gynyddu’r defnydd a wneir o’r Gymraeg. I ategu
hyn, ac i sicrhau y gall dysgwyr ddilyn cymwysterau
yn eu dewis iaith, rydym eisiau cynyddu’r ystod o
gymwysterau cyfrwng Cymraeg. Mae’r strategaeth hon
yn nodi sut rydym yn anelu at gyflawni hyn dros y pum
mlynedd nesaf.

Ein Nod
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Cynyddu
argaeledd
cymwysterau
cyfrwng
Cymraeg,
fel y gall
dysgwyr ddilyn
cymwysterau yn
eu dewis iaith.

Rydym yn cefnogi ac wedi ymrwymo’n llwyr i
strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y
Gymraeg, sef Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr.
Mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod ar gynnydd
ers degawdau, ac mae wedi bod yn allweddol o ran
cynyddu nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg. Yn ôl
Cyfrifiad 2011, gall 40% o blant a phobl ifanc siarad
Cymraeg, a rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu i 70%
erbyn 2050.
Rydym yn cydnabod bod gan gymwysterau a’r system
gymwysterau ran bwysig i’w chwarae. Bydd angen
i gyrff dyfarnu fod yn fwyfwy rhagweithiol o ran
darparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol,
a byddwn yn eu cynorthwyo i gynyddu eu capasiti
a’u gallu i wneud hyn. Yn yr un modd, bydd angen i
ganolfannau ymgysylltu mwy â chyrff dyfarnu i drafod
eu hanghenion, a byddwn yn eu cynorthwyo trwy
ddarparu gwybodaeth fwy penodol.

Yn y strategaeth hon, rydym yn pennu pedwar maes
strategol. Y maes cyntaf yw canfod a blaenoriaethu
cymwysterau i fod ar gael yn y Gymraeg. Yn ail,
gwella’r cymorth a’r capasiti o fewn y system. Yn
drydydd, diwygio ein grant cymorth i’r Gymraeg. Ac yn
olaf, gwella’r wybodaeth a’r data sydd ar gael.
Sylweddolwn fod yna heriau o ran cyflawni ein nod,
ac y bydd angen cydweithio’n agos a chydlynu polisïau
ar draws amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn
i ni allu cyflawni ein meysydd ffocws strategol. I’r
perwyl hwn, rydym wedi ymrwymo i gydweithio gyda
phob corff dyfarnu a rhanddeiliaid, gan gynnwys
Llywodraeth Cymru, Estyn, CYDAG, y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol, ColegauCymru a’r Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol.
At ddibenion y strategaeth hon, mae cymwysterau
cyfrwng Cymraeg yn golygu cymwysterau sydd ar
gael trwy gyfrwng y Gymraeg. O fewn y diffiniad hwn,
rydym hefyd yn cynnwys cymwysterau dwyieithog
lle caiff rhai elfennau o’r cymhwyster eu hasesu
trwy gyfrwng y Gymraeg a rhai eraill trwy gyfrwng y
Saesneg.

David Jones, OBE DL,
Cadeirydd,
Cymwysterau Cymru

Philip Blaker,
Prif Swyddog Gweithredol,
Cymwysterau Cymru

Ein Meysydd Ffocws Strategol
Er mwyn cyflawni ein nod, rydym wedi pennu pedwar maes strategol y dylai ein gwaith ganolbwyntio arnynt
yn ystod oes y strategaeth hon.

Maes Ffocws 1:
Canfod a blaenoriaethu cymwysterau i fod ar gael yn y Gymraeg

Maes Ffocws 2:
Gwella capasiti’r system gymwysterau
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Maes Ffocws 3:
Diwygio ein grant cymorth i’r Gymraeg

Maes Ffocws 4:
Gwella’r wybodaeth a’r data sydd ar gael ar gymwysterau cyfrwng Cymraeg

Maes Ffocws 1:
Canfod a blaenoriaethu cymwysterau i fod ar gael yn y Gymraeg
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Er mwyn cynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng
Cymraeg ac esgor ar yr effaith fwyaf dros oes y
strategaeth hon, bydd yn rhaid i ni roi dull wedi’i
dargedu ar waith a chanolbwyntio ein gweithgareddau
ar rai pynciau/meysydd sector. Yn ymarferol, mae
hyn yn golygu ffocysu ar flaenoriaethau a nodwn
ar gyfer dysgwyr mewn addysg amser llawn mewn
ysgolion, darpariaeth ôl-16, a phrentisiaethau. Bydd
y blaenoriaethau hyn yn cael eu pennu ar y cyd
â phartneriaid, a byddant yn cael eu hadolygu’n
rheolaidd. Byddwn yn adlewyrchu’r blaenoriaethau hyn
yn ein dogfennau rheoleiddio a’n cynllun grant.
Rydym yn annog dull lle y mae cyrff dyfarnu yn
adnabod bylchau yn y ddarpariaeth ac yn ymhél â
chynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg.
I’r perwyl hwn, disgwyliwn i gyrff dyfarnu chwilio am
gyfleoedd i gynyddu eu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
dros y pum mlynedd nesaf, a byddwn yn eu hannog, a’u
cefnogi, i wneud hynny.
Os na ellir bodloni’r disgwyliadau hyn, ac os deuwn o
hyd i fylchau yn y ddarpariaeth, byddwn yn ystyried
y pwerau rheoleiddio sydd ar gael i ni eu defnyddio i
sicrhau’r ddarpariaeth hon.

Dros oes y strategaeth hon, byddwn yn gwneud y
canlynol:

parhau i fynnu bod yr holl gymwysterau a
ddatblygir yn benodol ar gyfer Cymru (cymwysterau
Cymeradwy) ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r
Saesneg;

ei gwneud yn ofynnol i gymwysterau a ariennir yn
gyhoeddus, a gaiff eu sefyll gan ddysgwyr 16 oed,
fod ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg;

nodi meysydd blaenoriaeth ar y cyd â phartneriaid
allweddol, a pharhau i’w hadolygu;

cryfhau ein disgwyliadau mewn perthynas â
chymwysterau ar gyfer dysgwyr ôl-16 mewn
meysydd sydd wedi eu clustnodi yn flaenoriaeth; ac

ystyried y pwerau rheoleiddio sydd ar gael i ni i
fynd i’r afael â bylchau a nodir yn y ddarpariaeth,
pan ymddengys nad yw’r farchnad yn ystwyth neu’n
ymatebol i anghenion dysgwyr.

Maes Ffocws 2:
Cryfhau capasiti’r system gymwysterau
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi cyrff dyfarnu gyda’r
gwaith o ddatblygu cymwysterau cyfrwng Cymraeg,
tra’n gwella capasiti a gwytnwch y system yr un pryd.
Mae rhai cyrff dyfarnu sy’n cynnig ystod o
gymwysterau cyfrwng Cymraeg, ac sy’n hollol
ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael. Fodd bynnag,
mae angen i ni godi ymwybyddiaeth ymhlith rhai
cyrff dyfarnu o’r farchnad am gymwysterau cyfrwng
Cymraeg. Yn yr un modd, mae angen i ni annog
canolfannau i ymgysylltu â chyrff dyfarnu a defnyddio’r
wybodaeth sydd ar gael iddynt i wneud dewisiadau
amserol a gwybodus.
Bydd ein gweithgareddau’n cefnogi gwaith partneriaid
i gynyddu’r gronfa o aseswyr allanol a dilyswyr
sydd ar gael i asesu trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd
hyn yn galluogi cyrff dyfarnu’n well i ymwreiddio
ystyriaethau’n ymwneud â sgiliau Cymraeg yn eu
gweithgareddau ehangach ar gyfer cynllunio’r
gweithlu.

Dros oes y strategaeth hon, byddwn yn gwneud y
canlynol:

llunio canllawiau ar gyfer cyrff dyfarnu yn ymwneud
â datblygu a darparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg;

parhau i hwyluso a chryfhau ein Grŵp Cefnogi Cyrff
Dyfarnu i fynd i’r afael â heriau a rhwystrau posibl,
rhannu arferion gorau a gwybodaeth, a cheisio
cyfleoedd pellach i gydweithio;

archwilio ffyrdd o gynorthwyo cyrff dyfarnu i ganfod
sgiliau Cymraeg ymhlith aseswyr a dilyswyr, gan
gynnwys gweithio gyda phartneriaid fel y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg
Genedlaethol er mwyn adnabod capasiti presennol a
datblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol; a

chyflwyno gwybodaeth reolaidd i ysgolion, colegau
a darparwyr prentisiaethau am y cymwysterau sydd
ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a’r cymwysterau a
fydd ar gael yn fuan.
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Maes Ffocws 3:
Diwygio ein Grant Cymorth i’r Gymraeg
Mae ein Grant Cymorth i’r Gymraeg yn cynnig cymorth
ariannol i gyrff dyfarnu pan fônt yn dylunio a darparu
cymwysterau cyfrwng Cymraeg. Mae’n ffordd bwysig o
gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg ac
annog cyrff dyfarnu i ganolbwyntio ar y cymwysterau
yr ydym ni wedi eu clustnodi yn flaenoriaeth.
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Er mwyn sicrhau bod y grantiau’n cael eu defnyddio
mewn ffordd gynaliadwy, a’u bod yn ffocysu ar ein
meysydd blaenoriaeth ni, bydd yn rhaid i ni a chyrff
dyfarnu weithio mewn modd mwy strategol o ran y
defnydd a wneir o’r grant.

Dros oes y strategaeth hon, byddwn yn gwneud y
canlynol:

newid ffocws ein grant cymorth i’r Gymraeg i
gynnwys meysydd blaenoriaeth, ac annog ceisiadau
ar gyfer cymwysterau newydd a rhai sy’n cael eu
diweddaru;

ystyried ceisiadau gan gyrff dyfarnu ar gyfer
REPORT
rhaglenni gwaith tymor
canoligCOVER
a thymor hwy a allai
gynnwys datblygiadau cynyddrannol a fyddai’n
mynd y tu hwnt i gylch blwyddyn;

hyrwyddo ceisiadau arloesol a chynaliadwy am
grantiau; a

monitro argaeledd y cymwysterau hynny sydd wedi
cael cyllid grant, yn ogystal ag effeithiolrwydd
cyffredinol y grant.

Maes Ffocws 4:
Gwella’r wybodaeth a’r data ar gymwysterau cyfrwng Cymraeg
Er mwyn grymuso ac annog canolfannau a dysgwyr
i gofrestru ar gyfer cymwysterau cyfrwng Gymraeg,
rhaid sicrhau bod gwybodaeth hygyrch ar gael, a’i
bod yn cael ei lledaenu’n rhagweithiol. Felly, rhaid i ni
ddatblygu a gwella cywirdeb yr wybodaeth a gyflwynir
gan gyrff dyfarnu ar gronfa ddata Cymwysterau
yng Nghymru (QiW)1 a’n gofynion data ni ynghylch
cymwysterau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a
chyflwyno gwybodaeth reolaidd i ddefnyddwyr am y
system gymwysterau.
Bydd y gwaith hwn yn cynnig darlun cywirach o’r modd
y caiff cymwysterau eu defnyddio yn y system, gan ein
galluogi i greu darlun llawnach o’r defnydd a wneir o
gymwysterau – a’r galw amdanynt – yn ôl iaith, a’n
galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch
meysydd y dylid eu blaenoriaethu (gweler Maes Ffocws
1) dros oes y strategaeth hon.
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Dros oes y strategaeth hon, byddwn yn gwneud y
canlynol:

dilysu’r data a gyflwynir gan gyrff dyfarnu ar ein
cronfa ddata QiW lle nodir ym mha iaith/ieithoedd y
mae’r cymwysterau ar gael;

gweithio gyda chyrff dyfarnu sy’n cynnig
cymwysterau cyfrwng Cymraeg i wella’r modd y
maent yn cofnodi dewis iaith dysgwyr wrth iddynt
gofrestru, er mwyn eu galluogi i flaengynllunio ar
gyfer darparu’r cymhwyster; ac

archwilio’r ffordd orau o gryfhau ein gofynion data
cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys ym mha iaith y
cwblhawyd y cymhwyster.

Mae QiW (cronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru) yn cynnwys manylion am yr holl gymwysterau a reoleiddiwn.
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Y cyd-destun cenedlaethol a’r
dirwedd cymwysterau
40%

o blant yn gallu
siarad Cymraeg yng
Nghyfrifiad 2011

Y Cyd-destun Cenedlaethol

Twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg

Mae’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg yng
Nghymru, ynghyd â statws cyfreithiol uwch yr iaith a
gyflwynodd hawliau i siaradwyr Cymraeg, wedi bod yn
gerrig milltir pwysig dros y degawdau diwethaf.

Mae cynnydd wedi bod yng Nghymru o ran nifer y plant
a phobl ifanc sy’n dilyn addysg cyfrwng Cymraeg, a
gwelwyd cynnydd cyson o 3% dros y pedair blynedd
diwethaf. Ymhellach, ers 1999, mae dysgu Cymraeg
fel pwnc hyd at 16 oed wedi bod yn orfodol. Dengys
Cyfrifiad 2011 fod 40% o blant rhwng 5-15 oed yn gallu
siarad Cymraeg.2

Yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg
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70%

o blant a phobl ifanc
yn gallu siarad Cymraeg
erbyn 2050

2
3

Mae gan y Gymraeg statws swyddogol, a ddaeth yn
sgil Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Golyga hyn na
ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, a
golyga hefyd fod gan siaradwyr Cymraeg yr hawl i
ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd. Mae hyn
yn cynnwys addysg a hyfforddiant.
Ers mis Medi 2017, mae wedi bod yn ofynnol
i sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch
gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Mae hyn yn
cynnwys yr angen i ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno
gwaith ysgrifenedig, sy’n rhan o asesiad neu arholiad,
yn y Gymraeg.

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/Census-Welsh-Language
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/cymraeg-2050-welsh-language-strategy.pdf

Cymraeg 2050
Mae strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cael
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn cydnabod
y rôl bwysig sydd gan addysg cyfrwng Cymraeg. Yr
amcanestyniad yw y bydd 70% o blant a phobl ifanc yn
gallu siarad Cymraeg erbyn 2050.
Mae’r system gymwysterau yn allweddol o ran
gwireddu’r uchelgais hon ac mae Llywodraeth
Cymru yn disgwyl ‘i’n system gymwysterau ar gyfer
dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru sicrhau bod dewis
o gymwysterau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a
llwybrau dilyniant clir.’ 3
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Dysgu Cymraeg
fel pwnc hyd at
16 oed yn dod
yn ofynnol.

2015
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1 000 000

Cyflwyno Mesur
y Gymraeg
(Cymru) 2011,
sy’n rhoi statws
swyddogol i’r
iaith Gymraeg
yng Nghymru.

Mae
Llywodraeth
Cymru yn
lansio Cymraeg
2050: miliwn o
siaradwyr.

2050

Mae’n ofyniad
i sefydliadau
addysg bellach
ac uwch i
gydymffurfio â’r
Safonau Iaith.

Mae miliwn
o siaradwyr
Cymraeg, ac mae
70% o’r holl
ddysgwyr yn
siarad Cymraeg
erbyn iddynt
adael yr ysgol.
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Ein rôl reoleiddio

Y dirwedd bresennol o ran cymwysterau

Caiff y gofynion rheoleiddiol a osodwn ar gyrff
cyhoeddus eu pennu mewn dogfennau rheoleiddio.4

Mae oddeutu un o bob pump o’r cyrff dyfarnu rydym yn
eu rheoleiddio yn cynnig cymwysterau trwy gyfrwng
y Gymraeg.5 O blith yr holl gymwysterau sydd ar gael
o fewn y system ac sy’n gymwys i gael eu hariannu’n
gyhoeddus, mae oddeutu 21% ar gael trwy gyfrwng
y Gymraeg. Mae cyfran y cyrff dyfarnu gweithredol,
ynghyd â’r dewis cyffredinol o gymwysterau, wedi aros
yn sefydlog ers peth amser.

Rydym yn cynnig cefnogaeth barhaus i gyrff dyfarnu
i gynnal a gwella argaeledd cymwysterau cyfrwng
Cymraeg, yn cynnwys canllawiau, ein Grŵp Cefnogi
Cyrff Dyfarnu, a’n grant cymorth i’r Gymraeg.

Ar y cyfan, mae’r cymwysterau sydd ar gael trwy
gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd yn gymwysterau
Lefel Mynediad a Lefelau 1 a 2. Mae cyfran helaeth
o’r ddarpariaeth TGAU (Lefelau 1 a 2) ar gael mewn
ysgolion trwy gyfrwng y Gymraeg.
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21%

ar gael trwy gyfrwng y
Gymraeg

I gloi, er bod addysg
cyfrwng Cymraeg
yn cynyddu, a bod
canran y siaradwyr
Cymraeg o oedran
ysgol ac astudio
yn cynyddu, nid
yw hyn yn cael ei
adlewyrchu yn nifer y
cymwysterau cyfrwng
Cymraeg.

Cymwysterau
sydd ar gael
trwy gyfrwng y
Gymraeg ar hyn o
bryd yn gymwysterau
Lefel Mynediad a
Lefelau 1 a 2

 olisi rheoleiddio cymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog P
https://www.qualificationswales.org/english/publications/regulatory-welsh-medium-and-bilingual-qualifications-policy/
5
Mae’r data hyn yn seiliedig ar wybodaeth a gyflwynwyd gan gyrff dyfarnu ar gronfa ddata QiW. Maent yn cynnig cipolwg o’r ddarpariaeth ar unrhyw
adeg a chânt eu diweddaru’n rheolaidd a’u glanhau’n gyfnodol.
4

Heriau
Er mwyn hwyluso ac annog mwy o gymwysterau
cyfrwng Cymraeg, mae angen i ni fynd i’r afael â
sawl her.
Dyma’r pedair prif her:

Yn ogystal â’r heriau hyn sy’n ymwneud yn
uniongyrchol â chymwysterau, mae yna nifer o
ffactorau eraill sy’n effeithio ar allu’r system i sicrhau
cydbwysedd teg o ran darpariaeth i ddysgwyr yng
Nghymru.
Mae’r rhain yn cynnwys:

1.
Canfod cyfleoedd
i gynyddu’r
ddarpariaeth

3.
Capasiti’r
system
gymwysterau

2.
Ymgysylltu
â ‘Chynnig
Gweithredol’

4.
Cywirdeb,
argaeledd
gwybodaeth ac
ymwybyddiaeth
ohoni


argaeledd athrawon, darlithwyr ac ymarferwyr sy’n
gallu paratoi dysgwyr ar gyfer cael eu hasesu trwy
gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod o gymwysterau;

darpariaeth amserol adnoddau trwy gyfrwng y
Gymraeg i gynorthwyo dysgwyr;

creu amserlenni i sicrhau bod opsiynau iaith ar
gael i ddysgwyr ddilyn cymwysterau cyfrwng
Cymraeg mewn ysgolion, colegau a darparwyr
prentisiaethau; ac

argaeledd seilwaith a systemau cymorth ehangach
i hyrwyddo a hwyluso addysgu, dysgu ac asesu yn
y Gymraeg.
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HER 1:
Canfod cyfleoedd i gynyddu’r
ddarpariaeth
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O blith y 96 corff dyfarnu a gydnabyddir gennym ar
hyn o bryd,6 mae un o bob pump ohonynt yn cynnig
cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhai
ohonynt yn cydnabod nad ydynt yn ymwybodol o
gyfleoedd yn y system gymwysterau a’u bod yn ansicr
sut i ddod o hyd iddynt. Ymhellach, mae mentrau polisi
mewn mannau eraill wedi cael y lle blaenaf yn achos
rhai cyrff dyfarnu, ac felly mae’r ffocws ar ymestyn eu
darpariaeth Gymraeg wedi bod yn gyfyngedig.
Rydym yn cydnabod hefyd y gall dichonoldeb
cymwysterau fod yn her i gyrff dyfarnu, gan fod
modd i nifer y dysgwyr sy’n dilyn cymwysterau trwy
gyfrwng y Gymraeg fod yn is o dro i dro, neu amrywio
dros amser. Ymhellach, mewn achosion pan fo galw
ymhlith dysgwyr wedi’i bennu, gall fod yn her ymateb
mewn modd amserol i’r dysgwyr hynny, a bydd y
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei rhoi ar waith
ymhell ar ôl iddynt symud yn eu blaen drwy’r system.
O gofio targed amcanol Llywodraeth Cymru y bydd
70% o ddysgwyr Cymru, ar ddiwedd eu cyfnod mewn
addysg statudol, yn gallu siarad Cymraeg – sy’n cyfateb
i oddeutu 25,000 erbyn 2050 – mae’n debygol y
bydd nifer y dysgwyr sy’n dymuno dilyn cymwysterau
cyfrwng Cymraeg yn cynyddu, a go brin y bydd y
cyflenwad presennol o gymwysterau yn ddigon i gwrdd
â’r galw.

HER 2:
Ymgysylltu â ‘Chynnig Gweithredol’
Gwyddom fod yna ffactorau lu sy’n effeithio ar ddewis
iaith dysgwr – ffactorau sydd oddi mewn ac oddi allan
i reolaeth dysgwr. Er enghraifft, gall diffyg athrawon,
darlithwyr neu ymarferwyr mewn pwnc arbennig – neu,
yn syml, pa gymwysterau sydd ar gael trwy gyfrwng y
Gymraeg mewn ysgol neu goleg – effeithio ar y dewis
sydd ar gael i ddysgwyr.
Fodd bynnag, hyd yn oed pan fydd dewis iaith ar gael,
mae ymchwil7 wedi dangos y gall nifer o ffactorau
REPORT
COVER
effeithio ar ddewis dysgwyr,
yn cynnwys:
diffyg hyder o ran defnyddio’r iaith fel cyfrwng

astudio wrth i ddysgwyr symud yn eu blaen i lefel
uwch;
diffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn

eu maes i’w cynorthwyo gyda’u hastudiaethau;
diffyg darpariaeth yn hanesyddol, sy’n arwain at

ddisgwyliadau isel;
ansicrwydd ynghylch cydraddoldeb ac ansawdd

yr asesiad oherwydd canfyddiadau neu brofiadau
gwael yn y gorffennol;
nerfusrwydd o ran cael asesiad mewn iaith wahanol

i’r iaith y cawsant eu dysgu ynddi;

 oedd Cymwysterau Cymru yn cydnabod 96 o gyrff dyfarnu ar adeg cyhoeddi’r
R
ddogfen hon.
7
Y Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd: Ehangder, Natur a Digonolrwydd Darpariaeth Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru (Misell, Andrew)
Cyngor Defnyddwyr Cymru (2000)
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amharodrwydd i astudio trwy gyfrwng gwahanol i’r

rhan fwyaf o’u cyfoedion a phwysau gan gyfoedion;
a
diffyg ymwybyddiaeth o’r manteision o barhau i gael

eu haddysgu yn y Gymraeg.

Gwyddom nad yw’r rhan fwyaf o gyrff dyfarnu ar hyn
o bryd yn annog dysgwyr yn rhagweithiol i ofyn am,
neu ddilyn cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg.
Caiff hwyluso ac annog y defnydd o’r Gymraeg ei alw’n
‘Gynnig Gweithredol’. Mae hyn yn golygu darparu
gwasanaeth heb i rywun orfod gofyn amdano. Mae’r
dull hwn yn sicrhau bod angen o ran iaith yn cael ei
bennu yn ystod y cam cynharaf posibl, a hefyd mae’n
creu amgylchedd ffafriol lle bydd unigolion yn teimlo’n
hyderus y bydd modd i’w hanghenion gael eu bodloni,
heb iddynt orfod gofyn.
Gwyddom nad yw’r rhan fwyaf o gyrff dyfarnu ar hyn
o bryd yn ceisio gwybodaeth yn rhagweithiol gan eu
canolfannau am y galw yn y dyfodol neu’r bylchau yn y
ddarpariaeth bresennol. Ychwaith, nid yw’r rhan fwyaf
yn cynnwys opsiwn i ddysgwyr fynegi dewis iaith wrth
iddynt gofrestru ar gyfer cymhwyster. Mae nifer yn
tueddu i ymateb i geisiadau a phenderfynu wedyn a
yw’r ceisiadau hynny’n ddichonadwy.

Rydym yn cael mwy a mwy o ymholiadau gan
ganolfannau yn tynnu sylw at feysydd lle mae yna
alw ymhlith eu dysgwyr, a bylchau yn y ddarpariaeth.
Hefyd, o dro i dro nid yw dysgwyr a chanolfannau’n
siŵr pa gymwysterau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael,
ac nid ydynt yn gyfarwydd â chronfa ddata QiW
lle nodir ym mha iaith y mae cymwysterau ar gael.
Fodd bynnag, pan gaiff y gronfa ddata ei defnyddio,
mae rhai canolfannau wedi dweud wrthym nad yw’r
wybodaeth bob amser yn adlewyrchu’r ddarpariaeth.
Mae hyn yn tynnu sylw at yr angen i gyrff dyfarnu fod
yn fwy rhagweithiol yn eu perthynas â chanolfannau er
mwyn gweld a oes galw am eu cymwysterau cyfrwng
Cymraeg. A hefyd, yr angen i ganolfannau ymgysylltu
mwy â chyrff dyfarnu i drafod eu hanghenion.
Mae hyn wedi arwain at ganfyddiad ymhlith
canolfannau na fydd eu hanghenion yn cael eu bodloni
o angenrheidrwydd, hyd yn oed pe baent yn gofyn.
Mae yna risg i’r system fynd i ryw fath o gylch lle na
fydd neb yn gofyn, ac o’r herwydd na fydd unrhyw
ddarpariaeth yn cael ei chynnig.

8 https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Bilingual%20Teaching%20in%20FE%20cy_0.pdf

Mae mwyafrif y
dysgwyr sy’n dilyn eu
cyrsiau trwy gyfrwng
y Gymraeg neu’n
ddwyieithog yn cwblhau
eu haseiniadau a’u
hasesiadau terfynol trwy
gyfrwng y Saesneg.
Fe allai’r diffyg
arholiadau ac asesiadau 13
terfynol trwy gyfrwng
y Gymraeg gael effaith
niweidiol ar statws y
ddarpariaeth cyfrwng
Cymraeg.
Adroddiad Estyn, Prif Arolygydd
Ei Mawrhydi dros Addysg a
Hyfforddiant yng Nghymru –
Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg
a dwyieithog mewn addysg bellach
(Mehefin 2017)8

HER 3:
Capasiti’r system gymwysterau
Mae Cymraeg 2050 yn nodi y bydd cynnydd yn nifer
yr aseswyr, y cymedrolwyr a’r dilyswyr sy’n gallu
gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hollbwysig o ran
sicrhau y bydd ystod o gymwysterau cyfrwng Cymraeg
â llwybrau dilyniant clir ar gael i ddysgwyr.
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Er bod rhai cyrff dyfarnu yn ceisio mynd i’r afael â’r her
hon, yn aml caiff argaeledd aseswyr a dilyswyr cyfrwng
Cymraeg ei grybwyll fel rhwystr mawr i gyrff dyfarnu
wrth gynyddu nifer eu cymwysterau cyfrwng Cymraeg.9
Yn aml, mae’r diffyg gwirioneddol neu ymddangosiadol
hwn mewn perthynas ag aseswyr a dilyswyr priodol
a hyfedrus wedi peri i gyrff dyfarnu ddewis peidio â
chynnig eu cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg.
Awgryma tystiolaeth nad yw nifer o gyrff dyfarnu wedi
cynnal archwiliad sgiliau Cymraeg o fewn eu sefydliad.
Golyga hyn nad ydynt yn gwybod yn iawn i ba raddau
y mae eu gweithlu presennol yn meddu ar sgiliau
digonol yn y Gymraeg – yn cynnwys ym mha adrannau
o’r busnes ac ym mha leoliadau daearyddol – er mwyn
gwasanaethu canolfannau a dysgwyr yng Nghymru.
Mae hyn yn golygu na allant sicrhau y bydd trefniadau
o ran asesu, a neilltuo aseswyr addas yn llwyddiannus,
yn cael eu cyflawni i hwyluso cymwysterau trwy
gyfrwng y Gymraeg.

9

Strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru (2010)

Y cymedrolwyr
a’r dilyswyr sy’n gallu
gweithio trwy gyfrwng y
Gymraeg yn hollbwysig o
REPORT COVER
ran sicrhau y bydd ystod o
gymwysterau cyfrwng Cymraeg
â llwybrau dilyniant clir ar
gael i ddysgwyr

HER 4:
Cywirdeb, argaeledd gwybodaeth ac
ymwybyddiaeth ohoni
Y prif ffynonellau data a ddefnyddiwn mewn perthynas
â gweithgareddau dysgu i lywio’r dasg o ddatblygu ein
polisïau yw Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
a’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion
(PLASC). Hefyd, rydym yn gyfrifol am gyhoeddi
ystadegau’n ymwneud â chymwysterau cyffredinol
a galwedigaethol yng Nghymru, ac am gasglu data i
gyflawni hyn. Fodd bynnag, nid yw’r ffynonellau data
hyn yn cynnig darlun cyflawn ar hyn o bryd.
Nid yw’n ofynnol i gyrff dyfarnu gasglu data am ddewis
iaith dysgwyr na’r iaith y bydd y dysgwyr yn cwblhau
eu cymwysterau ynddi. Er y byddai hyn yn gofyn am
newid systemau cyrff dyfarnu, heb y data hwn, ni allwn
gael darlun cyflawn o ddewis iaith dysgwyr nac ym
mha iaith y gwnaethant eu cymwysterau.

Mae ein cronfa ddata QiW yn cynnwys manylion
am gyfrwng iaith y cymwysterau sydd ar gael. Fodd
bynnag, nid yw’r data am argaeledd y cymwysterau
hyn bob amser yn adlewyrchiad gwirioneddol o’r
hyn a ddarperir neu’r hyn sydd ar gael mewn
gwirionedd i ganolfannau. Ymhellach, nid yw
canolfannau’n ymwybodol iawn o allu QiW i chwilio
am gymwysterau yn ôl cyfrwng iaith. Golyga’r diffyg
ymwybyddiaeth hwn nad yw cronfa ddata QiW yn cael
ei defnyddio i’w llawn botensial gan bob canolfan ar
hyn o bryd. Trwy sicrhau bod y data a gyflwynir i QiW
yn fwy dibynadwy a chyfredol, bydd modd sicrhau y
gall dysgwyr a chanolfannau ddefnyddio QiW mewn
modd effeithiol i gael gwybod pa gymwysterau
cyfrwng Cymraeg, a ariennir yn gyhoeddus, sydd
ar gael.
I grynhoi, er ein bod wedi dod o hyd i rai heriau mawr,
credwn y gellir mynd i’r afael â nhw trwy gael yr holl
randdeiliaid i weithio gyda’i gilydd. Rydym wedi
ymrwymo i oresgyn yr heriau hyn a chyflawni ein nod
o gynyddu’r ystod o gymwysterau sydd ar gael trwy
gyfrwng y Gymraeg.
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Mesur ein cynnydd
Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gyflawni ein nod o
gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg,
a bydd gweithio gyda’n partneriaid a’n rhanddeiliaid
ehangach yn hollbwysig er mwyn i ni allu gwireddu
uchelgeisiau’r strategaeth hon.
Byddwn yn mynd ati’n rheolaidd i fonitro’r cynnydd
a wneir yn erbyn pob un o’r meysydd ffocws yn y
strategaeth hon. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno
adroddiad cynnydd blynyddol i Fwrdd Cymwysterau
Cymru ar weithredu’r strategaeth hon.

Dangosyddion Allweddol
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Dyma’r dangosyddion allweddol y byddwn yn eu
defnyddio i fonitro ein cynnydd yn erbyn ein nod o
gynyddu cymwysterau cyfrwng Cymraeg:

cyfran y cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau trwy
gyfrwng y Gymraeg;

canran y cymwysterau sydd ar gael trwy gyfrwng y
Gymraeg;

canran y cymwysterau lle mae rhan o’r cymwysterau
ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg;

canran y cymwysterau ôl-16 sydd ar gael yn rhannol
neu’n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg;

nifer y cymwysterau cyfrwng Cymraeg a ddefnyddir
ar fframweithiau prentisiaeth; a

chanran y cyllid grant cystadleuol a ddyrennir
i gymwysterau mewn meysydd strategol â
blaenoriaeth.

Ymhellach, byddwn yn adolygu’r dangosyddion hyn
dros y pum mlynedd ac yn ystyried dangosyddion
pellach wrth i’n gwaith datblygu symud ymlaen.
Rydym yn croesawu adborth ynglŷn â’r strategaeth
hon gan unrhyw rai o’n rhanddeiliaid, ynghyd ag
awgrymiadau pellach ar gyfer gwella’r gwaith a
wnawn.

