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Trosolwg a phrif bwyntiau
Lluniwyd y canllawiau hyn ar gyfer cyrff dyfarnu yng nghyd-destun
strategaeth Cymwysterau Cymru, Dewis i Bawb. Mae’n ganllaw
cynhwysfawr wedi’i lunio ar gyfer pob corff dyfarnu, ac mewn
ffordd sy’n annog a chefnogi arfer da yn y system. Os ydych yn
dechrau datblygu cymwysterau cyfrwng Cymraeg, neu eisiau dysgu
o enghreifftiau o arfer da gan eraill, neu eisiau gwella sut yr ydych
yn darparu a dyfarnu’ch cymwysterau, fe fydd y canllawiau hyn yn
ddefnyddiol. Gallwch ddarllen y ddogfen ar unwaith neu gyfeirio
at adrannau penodol dros amser. Mae’r canllawiau hyn hefyd yn
ddogfen gyfeirio ddefnyddiol, gyda nifer o ddolenni a chyfeiriadau at
adnoddau, strategaethau, canllawiau a dogfennau defnyddiol eraill i’r
rheiny sydd eisiau dysgu mwy.
Mae’r adran agoriadol hon yn rhoi trosolwg o’r ddogfen a’r prif
bwyntiau i’w cofio pan yr ydych yn datblygu, darparu a dyfarnu
cymwysterau yng Nghymru drwy’r Gymraeg. Mae prif rannau’r
ddogfen yn eich tywys trwy bywyd cymhwyster, o ddatblygu i
ddyfarnu, ac wedyn yn trafod anghenion addysgol ychwanegol a
thechnoleg mewn asesu.
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Trosolwg
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.
Rydym yn cefnogi ac wedi ymrwymo’n llwyr i strategaeth
genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, sef Cymraeg
2050: miliwn o siaradwyr a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, sy’n
gosod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru.
Canllawiau i’r holl gyrff dyfarnu yr ydym yn eu cydnabod yw’r
ddogfen hon, a’i bwriad yw annog a chefnogi yn hytrach na bod yn
rhagnodol, ac felly mae’n cynnig arweiniad, syniadau, a mewnweliad
i arfer da, gyda’r nod o gefnogi ac ysbrydoli cyrff dyfarnu i gynyddu’r
nifer o gymwysterau a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhaid
i gyrff dyfarnu cydnabyddedig dalu sylw i unrhyw ganllawiau yr
ydym wedi’u cyhoeddi yn unol â’r Amodau Cydnabod Safonol.
Ymgynghorwyd â nifer helaeth o bartneriaid a chyrff dyfarnu wrth
lunio’r canllawiau, a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y
gwaith. Diolch yn benodol i’r cyrff dyfarnu hynny oedd yn rhan o’r
grwpiau ffocws a chyfweliadau, ac sydd wedi darparu astudiaethau
achos ac enghreifftiau sydd wedi’u cynnwys yn y ddogfen. Mawr yw
ein diolch i’r arbenigwyr pwnc ac oedd wedi cynorthwyo gyda llunio’r
testun a holl aelodau’r Grŵp Tasg a Gorffen - Swyddfa Comisiynydd
y Gymraeg, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Estyn, Sgiliaith, Canolfan
Bedwyr, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Uned Gyfieithu
Llywodraeth Cymru a Cambridge International.
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Pigion
Gan ystyried y prif negeseuon yn y ddogfen, dyma rai o’r prif bwyntiau i chi eu cofio:

Datblygu, darparu a dyfarnu’r
cymwysterau – mae’r canllawiau yn

Y Cynnig Gweithredol –

mae hi’n hollbwysig creu awyrgylch lle nad
oes rhaid i’r dysgwyr ofyn am gymhwyster
yn y Gymraeg, ond yn hytrach, eich bod yn
darparu Cynnig Gweithredol. Dechreuodd
y Cynnig Gweithredol yn y Gwasanaeth
Iechyd fel arfer sy’n rhoi’r claf yn gyntaf
ac wrth wraidd y gwasanaeth, ac mae hyn
ar waith mewn nifer o sefydliadau erbyn
hyn. Mae’r canllawiau hyn yn cynnig camau
ymarferol ar sut i roi hyn ar waith.

cynnwys arweiniad ar bob cam o’r broses
– o ddatblygu, i ddarparu, ac i ddyfarnu
cymwysterau. Mae angen ystyried y
Gymraeg ym mhob cam o’r broses wrth
ddatblygu cymhwyster newydd, llunio
manyleb, cynllun marcio ac asesiadau,
darparu’r cymhwyster, marcio gwaith
dysgwyr, ardystio a thystysgrifo. Mae’r
canllawiau yma yn cynnig enghreifftiau
o sut mae mynd ati i sicrhau ansawdd
asesiadau cyfrwng Cymraeg mewn meysydd
megis: dylunio asesiadau; sicrhau cysondeb
o ran termau; sut i bwrcasu gwasanaethau
cyfieithu ac ystyriaeth briodol i fyfyrwyr ag
anghenion addysgol ychwanegol.

Blaengynllunio a thrafod gyda
chanolfannau –

mae’n hollbwysig eich bod yn gweithio’n
agos gyda’ch canolfannau a’ch bod yn
ymwybodol o broffil ieithyddol eu dysgwyr
nawr ac i’r dyfodol, yn ogystal â thrafod
eu cynlluniau ar gyfer eu darpariaeth yn
y tymor byr a hir. Mae nifer o gyfleooedd
ar gael a bylchau yn y ddarpariaeth ar
hyn o bryd, ac felly mae cyfle i chi fod yn
rhagweithiol drwy edrych am gyfleoedd i
gynyddu nifer a defnydd eich cymwysterau
cyfrwng Cymraeg. Mae’r canllawiau yn
cynnig arweiniad ar adnabod sectorau, gan
gynnwys rhestri sectorau blaenoriaeth ar
hyn o bryd, ac mae’r ddogfen yn cynnig
enghreifftiau ar sut i flaengynllunio eich
darpariaeth a thrafod cyfleoedd ar hyn o
bryd ac i’r tymor hir gyda’ch canolfannau.

Arfer da –

cynigir amryw o enghreifftiau defnyddiol o
arferion sydd ar waith yn ein cyrff dyfarnu.
Bydd yr enghreifftiau sydd yn y blychau
drwy’r ddogfen yn gymorth i gyrff dyfarnu
wrth fynd i’r afael â datblygu’r ddarpariaeth
am y tro cyntaf, neu wrth edrych i efelychu
arferion a syniadau da gan eraill.
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Pigion (Parhad)

Adnoddau a chefnogaeth –

Atodiadau –

mae’r canllawiau hyn yn cynnwys nifer o
gyfeiriadau at adnoddau, gan gynnwys
cyfeiriad at y banc terminoleg ar gyfer y
sector addysg o dan ofal Prifysgol Bangor,
a’r banc o adnoddau y mae’r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol wedi’u llunio fesul sector,
ac at waith Cangen Adnoddau’r Gymraeg
mewn Addysg, Llywodraeth Cymru sy’n
cyllido paratoi adnoddau yn ddwyieithog.
Yn ogystal, ceir enghreifftiau o adnoddau
dwyieithog gan gyrff dyfarnu a mwy o
wybodaeth ar ein grant sy’n cynnig cymorth
ariannol.

mae chwe atodiad y canllawiau’n hynod
ddefnyddiol, gan eu bod yn cynnig cymorth
a gwybodaeth bellach am agweddau pwysig
megis terminoleg, cywirdeb iaith, dylunio
dwyieithog, partneriaid a chefnogaeth yn
y system, cymdeithasau a chyrff cyfieithu
a gwybodaeth ar hyfforddiant iaith gan y
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,
‘Cymraeg Gwaith’.

Cysylltiadau defnyddiol a
dolenni cyswllt i wefannau –

mae llawer o ddolenni cyswllt defnyddiol
yn y pecyn sy’n cynnig cyfle i ddefnyddwyr
gyrchu dogfennau, canllawiau a pholisïau
ychwanegol gan sefydliadau eraill a
chysylltu â nhw e.e. Llywodraeth Cymru, Y
Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Comisiynydd
y Gymraeg a Chanolfan Bedwyr. Mae dolen
ddefnyddiol at restr o ganolfannau yng
Nghymru yn ôl categori iaith eu darpariaeth
a dolenni at gronfeydd terminoleg e.e. Y
Termiadur Addysg.

Adborth a chymorth ychwanegol
Byddwn yn parhau i gynnal a chadw’r canllawiau hyn ac yr ydym yn croesawu sylwadau ac adborth
ar unrhyw bryd. Cysylltwch â polisi@cymwysteraucymru.org
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1. Cyflwyniad
Pwrpas y canllawiau hyn yw cynnig arweiniad i gyrff dyfarnu ar ddatblygu, darparu a dyfarnu
cymwysterau yn yr iaith Gymraeg. Nod y canllawiau yw ysgogi, annog ac enghreifftio arfer da yn
y maes. Wrth lunio’r canllawiau, ymgysylltwyd â chyrff dyfarnu a thynnwyd ar eich profiad chi a
detholiad o ganolfannau ar draws Cymru sy’n darparu cyrsiau yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog, yn
ogystal â’u holi am eu gweledigaeth am ddarpariaeth yn y dyfodol. Rydym hefyd wedi ymgynghori
â rhanddeiliaid allweddol eraill ac wedi elwa o brofiad y Grŵ p Cefnogi Cyrff Dyfarnu gyda’r
Gymraeg a Grŵ p Tasg a Gorffen (gweler Atodiad 7).
Canllawiau arfer da yw’r rhain ac felly’n gynghorol eu natur, ond lle bo’n briodol, nodir ein gofynion
ac unrhyw ddisgwyliadau penodol (gweler Adran 2). Rydym yn eich annog i wneud yn fawr o’r
ddogfen, gan ymgorffori’r agweddau a nodir yma’n raddol wrth ddatblygu a chryfhau eich cynnig
presennol neu wrth fentro i’r maes am y tro cyntaf. Gan ddibynnu ar adnoddau ac arbenigedd, bydd
modd blaenoriaethu agweddau i’w datblygu, gan ehangu eich darpariaeth yn gynyddol ac yn unol
â’r arfer da a nodir yma.

1. Y cyd-destun polisi addysg cenedlaethol
Mae cynyddu nifer y siaradwyr a’r defnydd o’r Gymraeg yn flaenoriaeth genedlaethol i Lywodraeth
Cymru. Yn 2017, lansiwyd Cymraeg 2050 Miliwn o Siaradwyr, sef ei strategaeth ar gyfer sicrhau
y bydd y Gymraeg ‘yn elfen annatod o bob agwedd ar fywyd bob dydd’ yng Nghymru. Y nod ydy
dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050. Ers hynny cyhoeddir cynllun gweithredu
blynyddol yn nodi’r camau i’w cymryd i gyrraedd y nod.
Mae’r maes addysg a hyfforddiant yn allweddol i’r perwyl hwn, ac mae strategaeth addysg cyfrwng
Cymraeg Llywodraeth Cymru yn cynnwys amcanion am gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan
gynnwys asesu drwy’r Gymraeg.
Egwyddor sylfaenol polisi addysg Llywodraeth Cymru yw bod hawl gan unigolion i addysg drwy
gyfrwng y Gymraeg a gwelir darpariaeth cyfrwng Cymraeg cynyddol ym mhob sector o’r meithrin i
addysg uwch, ond mae’n wir dweud bod y twf mwyaf hyd yma wedi bod mewn ysgolion.
Ceir amrywiaeth yn y ddarpariaeth ieithyddol ar draws ysgolion a cholegau addysg bellach
yng Nghymru. Ceir carfan o ddysgwyr sy’n astudio’n bennaf neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y
Gymraeg, o’r ysgol gynradd i ddiwedd cyfnod addysg gorfodol ac ymhellach. Ar y pegwn arall,
ceir ysgolion lle mae’r addysg yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Saesneg. Yn yr ysgolion Saesneg
hynny, mae’n orfodol i ddysgwyr astudio’r Gymraeg fel pwnc, ond nid astudio pynciau eraill drwy’r
Gymraeg. Hefyd, ceir ysgolion dwyieithog penodedig sy’n darparu cyfran o’r addysg drwy gyfrwng
y Gymraeg, a bydd dysgwyr yn dilyn llwybr ieithyddol cymysg, yn unol â dymuniad rhieni a/neu
bolisi ysgol neu awdurdod lleol. Bydd dysgwyr mewn ysgolion felly’n astudio’n ddwyieithog, naill ai
fesul uned neu fodiwl neu drwy dasgau penodol yn y naill iaith neu’r llall. Mae gwybodaeth bellach
ar gael ar gategori ieithyddol holl ysgolion Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.
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Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod rhwymedigaeth statudol ar awdurdodau addysg lleol i baratoi
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESPs). Yn eu cynlluniau 10 mlynedd, mae’n ofynnol i
awdurdodau lleol ddangos sut maen nhw'n cynyddu nifer y dysgwyr cyfrwng Cymraeg sy'n symud o
un cam addysg i’r nesaf.
Bydd Cwricwlwm i Gymru ar waith mewn ysgolion o 2022 hefyd. Ynddo ceir pwyslais penodol ar
wella sgiliau iaith holl ddisgyblion Cymru, drwy sefydlu continwwm iaith a fydd yn arwain at godi
disgwyliadau i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, gan gynyddu nifer
y bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd. Y bwriad yw gwneud hyn drwy gyswllt rheolaidd
a chynyddol â’r iaith o’r blynyddoedd cynnar hyd at 16 oed.
Wrth i’r newidiadau hyn wreiddio, bydd yn allweddol i ddarpariaeth a chymwysterau cyn ac ôl-16
gynnig dilyniant a pharhad ieithyddol wrth i ddysgwyr barhau â’u taith addysgol drwy’r Gymraeg.
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a
dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Nod y Coleg yw cydweithio â phrifysgolion,
sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant
cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf. Mae Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr
Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg yn gynllun sy’n amlinellu’r
camau y mae partneriaid yn eu cymryd er mwyn cynyddu’r niferoedd sy’n fedrus o ran eu defnydd
o’r Gymraeg. Yn ddiau, mae cwblhau cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog yn
greiddiol i’r strategaeth ac mae Llywodraeth Cymru wedi gosod y targedau canlynol ar sefydliadau
ôl-16:
• o leiaf 50% o'r holl ddysgwyr sydd â chymhwyster TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf i ddilyn
cymwysterau yn ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn meysydd blaenoriaeth (gweler
Adran 3.2); a
• phob dysgwr sydd â chymhwyster TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith i dderbyn elfennau
wedi'u cynllunio o weithgarwch cyfrwng Cymraeg yn eu dysgu, er mwyn eu galluogi i arddangos
yr hyder a'r hyfedredd yn yr iaith sy'n briodol ar gyfer eu lefel, gan gynnal a datblygu eu sgiliau ar
gyfer y gweithle.
Wrth i fwy o ddysgwyr drosglwyddo i addysg a hyfforddiant ôl-16, a derbyn darpariaeth
gynyddol drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd cyrff dyfarnu yn derbyn ceisiadau cynyddol am ragor
o gymwysterau ac asesiadau yn y Gymraeg - gan gynnwys asesiadau ar-lein. Bydd canolfannau’n
disgwyl y bydd cymwysterau ac asesiadau Cymraeg ar gael ar yr un pryd â'r cymwysterau cyfrwng
Saesneg. O ganlyniad mae angen i ni sicrhau parhad ieithyddol i ddysgwyr ôl-16 oed sy’n cwblhau
cymwysterau.

1

Categorïau ieithyddol Llywodraeth Cymru o ysgolion - https://llyw.cymru/diffinio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg
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1.2 Cyd-destun polisi deddfwriaethol
Mae’r Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru drwy Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Un o brif
egwyddorion pwysicaf y Mesur yw na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Crëodd y Mesur y gyfundrefn Safonau sy’n gosod dyletswyddau ar gyrff a sefydliadau mewn
cysylltiad â chyflenwi gwasanaethau, llunio polisïau, ac arfer swyddogaethau drwy gyfrwng y
Gymraeg.
Mae colegau addysg bellach yn ddarostyngedig i’r Safonau, a cheir copïau o’r rhain ar wefan
Comisiynydd y Gymraeg. Er enghraifft, mae Safon 90 yn gosod dyletswydd statudol ar golegau
addysg bellach a phrifysgolion i hysbysu myfyrwyr y caniateir i unrhyw waith ysgrifenedig sydd
yn cael ei gyflwyno fel rhan o asesiad neu arholiad gael ei gyflwyno yn Gymraeg, ac i beidio â
thrin unrhyw waith a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae Safon 104 hefyd yn ei
gwneud yn ofynnol ar golegau a phrifysgolion, pan yn datblygu neu’n addasu cwrs, i asesu effaith
ar y Gymraeg ac i ystyried sut gall y datblygiadau hynny gael effeithiau positif neu negyddol ar
gyfleodd i ddefnyddio’r Gymraeg.
Mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am oruchwylio cydymffurfiaeth â’r Safonau hyn
gan ymchwilio i achosion o fethiant i gydymffurfio â’r Safonau.
Mae Cynllun Iaith gennym, ac rydym hefyd yn gweithio tuag at y Safonau newydd. Yn yr un modd,
dyma enghreifftiau o gyrff dyfarnu sy’n meddu ar bolisïau iaith ac sydd wedi mabwysiadu’r
Safonau yn wirfoddol.
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2. Ein gofynion a’n disgwyliadau
2.1 Gofynion
Mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu gydymffurfio ag unrhyw Ddogfen Reoleiddio berthnasol, ac yn yr
achos hwn, y polisi perthnasol yw Polisi Rheoleiddio Cymwysterau cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog.
Mae’r polisi yn nodi’r gofyniad bod yr holl gymwysterau a ddatblygir yn benodol ar gyfer Cymru
(cymwysterau Cymeradwy) ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym hefyd yn nodi
ein gofynion ar gyfer cymwysterau dynodedig. Mae’r ddogfen yn dynodi ein disgwyliadau o weld
cynnydd yn argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg i’r dyfodol. Ceir diffiniad yn y ddogfen hefyd
ar beth a olygir gan ‘cyfrwng Cymraeg’.
I’r dyfodol, mae disgwyl y bydd angen i’r holl gymwysterau cymeradwyedig a dynodedig sydd
yn benodol ar gyfer dysgwyr 16 oed fod ar gael yn y Gymraeg, yn barod ar gyfer dyfodiad y
cwricwlwm newydd i Gymru o oddeutu 2027 ymlaen.
Mae sawl cymal yn yr Amodau Cydnabod Safonol sydd hefyd yn berthnasol i gyfrwng iaith
cymwysterau sy’n berthnasol:

Amodau Cydnabod Safonol
G
 2.1 Rhaid sicrhau y caiff dysgwyr sy'n astudio ar gyfer eu cymwysterau yng Nghymru eu
hasesu yn Gymraeg a/neu Saesneg.
G
 2.4 Os bydd corff dyfarnu yn darparu cymhwyster mewn mwy nag un iaith, rhaid i'r corff
dyfarnu gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod asesiadau mewn ieithoedd gwahanol yn
sicrhau Lefel Gofynion cyson i Ddysgwyr.
G
 3 Rhaid sicrhau iaith briodol, clir a dealladwy sy’n galluogi’r dysgwyr i ddangos eu lefel o
gyrhaeddiad.
E
 6 Rhaid cynnwys gwybodaeth gywir a chyfredol am eich cymwysterau ar gronfa ddata
QiW – gan gynnwys manylion am gyfrwng iaith y cymwysterau.

Felly, wrth gynllunio ar gyfer ymestyn eich darpariaeth cyfrwng Cymraeg, dylech sicrhau eich bod
yn cydymffurfio â gofynion yr Amodau a’r polisïau perthnasol, a bydd y canllawiau hyn yn cynnig
cyngor ymarferol wrth wneud hynny.
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2. Ystyr cymwysterau cyfrwng Cymraeg
Cofiwch, mae cymhwyster cyfrwng Cymraeg yn golygu bod 100% o’r asesiadau y mae’r dysgwyr yn
gorfod eu cwblhau ar gael yn y Gymraeg, ac nid uned neu elfennau yn unig. Mae cymwyster sydd
wedi’i nodi ar QiW fel cymhwyster cyfrwng Cymraeg yn golygu bod 100% o’r asesiadau y mae’r
dysgwyr yn eu cwblhau ar gael yn y Gymraeg ac o leiaf fod y canlynol ar gael yn yr iaith honno:
• yr holl asesiadau, boed ar bapur neu’n ddigidol/ electronig;
• y fanyleb, gan gynnwys unrhyw derminoleg hanfodol;
• deunyddiau asesu enghreifftiol (lle bo hynny’n berthnasol i’r cymhwyster); ac
• unrhyw ddeunyddiau eraill sy’n hanfodol yn ôl y corff dyfarnu, er mwyn i’r dysgwr gael y cyfle i
ennill y cymhwyster.
Nid ydym wedi cynnwys adnoddau ehangach yn y rhestr uchod, achos bod nifer helaeth o
adnoddau yn gallu bod ar gael i ddysgwyr, gan gynnwys y rheiny y mae ysgolion a phartneriaid
eraill yn y system addysg yn eu darparu, neu adnoddau sy’n fasnachol â chost yn perthyn iddynt,
megis llyfrau. At bwrpas y canllawiau hyn, rydym eisiau ffocysu ar yr adnoddau hynny y mae
cyrff dyfarnu yn darparu i gefnogi dysgwyr sy’n paratoi ar gyfer eu hasesiadau. Hyd yn oed yn
yr amgylchiadau hynny, fe fydd modelau gwahanol gan gyrff dyfarnu unigol, gan ddibynnu ar
y cymwysterau maent yn eu cynnig, e.e. os yw adnoddau yn hanfodol ac y maent yn codi tâl
amdanynt, ac felly mae canllawiau pellach ar gael yn Adran 8.2 i’ch cynorthwyo chi wrth ystyried
eich ffordd ymlaen.
Lle byddwch yn cynnig yr asesiad cyfan drwy’r Gymraeg, mae’n bosibl y bydd canolfannau a/neu
ddysgwyr unigol yn dymuno cwblhau cydrannau o’r asesiad yn y naill iaith neu’r llall, sef cael eu
hasesu’n ddwyieithog. Er mwyn ymateb i anghenion unigol dysgwyr, fe fydd angen i chi fod yn
ymwybodol o natur darpariaeth eich canolfannau a chasglu gwybodaeth cyn darparu’r cymhwyster,
er mwyn adnabod pa gydrannau y mae dysgwyr eisiau eu cwblhau ym mha iaith, er mwyn sicrhau
bod y deunydd asesu perthnasol ar gael yn y niferoedd cywir a bod yr aseswyr/ marcwyr allanol
hefyd gennych.
Rydym yn annog cyrff dyfarnu i ddatblygu argaeledd cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg,
ac wrth ehangu’ch darpariaeth, mae’n bosibl gwneud hynny’n raddol. Lle na fydd modd cynnig
y cymhwyster cyfan yn y Gymraeg o’r dechrau, rydym yn eich annog i ddatblygu cydrannau neu
unedau drwy gyfrwng y Gymraeg; trafodir dulliau o wneud hynny yn ddiweddarach yn y canllawiau.
Mewn achosion felly ni ddylech gofrestru’r cymhwyster ar gronfa ddata QiW fel un sydd ar gael yn
y Gymraeg yn llwyr. Er hyn, fe fydd modd i chi eu disgrifio fel cymwysterau sy’n rhannol ar gael yn
y Gymraeg ac fe allech eu cynnwys nhw yn ein bwletinau at ganolfannau er mwyn eu hysbysu o
ddarpariaeth rannol a datblygol (h.y. cymwysterau cyfrwng Cymraeg sydd ar y gweill). Gallwch chi
hefyd hybu’r ddarpariaeth ymysg eich canolfannau, ac mae’n bwysig wrth wneud hynny, eich bod
yn hollol glir am ba rannau o’r cymhwyster sydd ar gael yn y Gymraeg er mwyn osgoi cam arwain
defnyddwyr eich cymwysterau.
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2.3 Ein Strategaeth

ASTUDIAETH ACHOS
Profiad o ddefnyddio’r Grant
Cymorth Iaith Gymraeg

Ym mis Gorffennaf 2020, lansiwyd Dewis i
Bawb, ein strategaeth i gynyddu argaeledd
cymwysterau cyfrwng Cymraeg. Mae’r
strategaeth yn nodi’n glir ein hymrwymiad
i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng
Cymraeg, gan bwysleisio ein bod yn awyddus
i gefnogi cyrff dyfarnu a gweithio gyda’n
partneriaid, ac yn y tymor hwy, i gyfrannu at
flaenoriaethau Cymraeg 2050 Llywodraeth
Cymru.

“Rydyn ni wedi bod drwy’r cylch ddwywaith ac
yn teimlo bod y broses ymgeisio erbyn hyn yn
un llyfn a chydweithredol. Roedd dyddiadau
pendant ar gyfer cynnyrch angenrheidiol a’r
disgwyliadau o ran ansawdd yn gwbl glir.
Bu cyfle i holi cwestiynau o dîm grantiau CC
ar hyd y daith, sy’n golygu nad oedd unrhyw
rwystrau annisgwyl yn codi ar y funud olaf.
Yn ein profiad ni, mae pennu cyd-lynydd sy’n
gyrru’r gwaith o fewn ein sefydliad wedi bod yn
allweddol. Mae’r cydlynydd yn bwynt cyswllt â
CC, ond hefyd yn sicrhau bod pawb ar ein hochr
ni yn deall yr anghenion ac yn cyflawni eu
rhannau nhw o’r cytundeb yn foddhaol.”
RSL

Mae'r strategaeth yn cydnabod bod heriau o ran
cyflawni'r ymrwymiadau hyn - un ohonynt yw
capasiti cyrff dyfarnu i ddarparu cymwysterau
cyfrwng Cymraeg. Mae ein strategaeth yn
nodi'n glir ddulliau o’ch cefnogi chi wrth gynnig
cymwysterau cyfrwng Cymraeg. Nodir hefyd sut
rydym yn disgwyl i chi weithio'n agos gyda‘ch
canolfannau i adnabod bylchau i’w llenwi ac
adnabod y galw am gymwysterau. Byddwn yn
helpu trwy ddarparu gwybodaeth reolaidd i
ganolfannau ar ba gymwysterau sydd ar gael a
byddwn yn parhau i’ch cefnogi trwy ein Grŵ p
Cefnogi Cyrff Dyfarnu a'n Grant Cymorth Iaith
Gymraeg.
Yn sgil rhaglen o adolygiadau sector, rydym
wedi adnabod meysydd ffocws penodol, ac
mae cymwysterau cyfrwng Cymraeg yn un
ohonyn nhw. Felly, mewn cydweithrediad
â chyrff dyfarnu, rydym wedi datblygu
nifer o gymwysterau newydd sydd ar gael
yn y Gymraeg e.e. ym maes iechyd, gofal
cymdeithasol a gofal plant. Mae hefyd yn
fwriad gennym i gryfhau disgwyliadau ar gyfer
cymwysterau ôl-16 fel rhan o’n rhaglen datblygu
cymwysterau fesul adolygiad sector.
Bwriad y ddogfen hon yw eich cefnogi chi i
ymateb i strategaeth Dewis i Bawb i gryfhau a
chynyddu eich darpariaeth cyfrwng Cymraeg.
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3. Hyrwyddo cymwysterau a diwallu anghenion
dysgwyr a chanolfannau
3.1 Blaengynllunio a’r cynnig gweithredol
Egwyddor bwysig iawn o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd â lle blaenllaw yn Dewis i Bawb
yw’r ‘Cynnig Gweithredol’. Mae hyn yn golygu darparu gwasanaeth heb i rywun orfod gofyn
amdano. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod anghenion ieithyddol dysgwyr yn cael eu pennu yn ystod
y cam cynharaf posibl, ac mae hefyd yn creu amgylchedd ffafriol lle bydd unigolion yn teimlo’n
hyderus y bydd modd i’w hanghenion gael eu bodloni, heb iddynt orfod gofyn. Mae’n gysyniad
sydd ar waith ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Yn wir, ceir enghreifftiau diddorol o’r
maes iechyd gallwch eu mabwysiadau yn y maes addysg a’r system gymwysterau ac sydd ar gael
yn Mwy na Geiriau (Llywodraeth Cymru, 2012) yn ogystal ag adnoddau fideo fel y fideo byr hwn o
safbwynt rhiant sy’n egluro pwysigrwydd derbyn gwasanaethau yn newis iaith y defnyddiwr.
Rydym yn eich annog i fod yn rhagweithiol wrth ddatblygu a darparu cymwysterau cyfrwng
Cymraeg. Yn hanesyddol, mae’r gwrthwyneb wedi bod yn wir, gyda chymwysterau weithiau yn
cael eu cynnig mewn ffordd ymatebol. O ganlyniad, mae risg nad oes digon o amser ar gael i
gyrff dyfarnu ymateb i’r galw funud olaf ac o ganlyniad nid yw dysgwyr yn cael eu dewis iaith,
na’r profiad gorau pan fyddant yn gofyn yn y ffordd hon. Mae’n llawer mwy effeithlon i gynnig
cymwysterau mewn ffordd weithredol a chynllunio darpariaeth o flaen llaw. I’r perwyl hwn, rydym
yn argymell eich bod yn rhagweithiol ac yn hyrwyddo’r dewis sydd ar gael a nodi dewis iaith
dysgwyr wrth iddynt ymrestru.
Er enghraifft, gall pobl ifanc sy’n awyddus i barhau â’u haddysg drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog
wrth drosglwyddo i’r sector addysg bellach fod yn gyndyn i fynnu eu hawliau mewn perthynas
â’u dewis iaith astudio. Serch hynny, os yw’r cynnig gan gyrff dyfarnu’n glir ac yn ddeniadol a’r
prosesau ar gyfer asesu yn y naill iaith a’r llall yn dryloyw, bydd dysgwyr yn teimlo’n fwy hyderus i
barhau â’u haddysg gyfrwng Cymraeg/dwyieithog yn y sector addysg bellach ac uwch. Yn wir, gall
cynnig gweithredol effeithiol ysgogi canolfannau i gynnig darpariaeth sy’n galluogi ac yn annog
dysgwyr i astudio ac ennill cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.
Er mwyn trefnu eu darpariaeth, mae ysgolion a darparwyr addysg bellach a phrentisiaethau, a
gweithleoedd, yn casglu gwybodaeth am gefndir ieithyddol dysgwyr, cyn neu wrth iddynt ymrestru
yn eu sefydliadau, gan adnabod unigolion sydd wedi dilyn cyrsiau yn rhannol neu’n gyfan gwbl
drwy gyfrwng y Gymraeg cyn trosglwyddo i’r sector addysg bellach. Ar sail y data hwn, bydd
canolfannau yn blaengynllunio eu darpariaeth. Rydym yn eich annog i drafod gyda’ch canolfannau
a blaengynllunio eich darpariaeth Gymraeg ar y cyd gyda nhw. Yn hyn o beth, bydd amser gennych
i ddatblygu darpariaeth o flaen llaw i ymateb i’r data a’r anghenion yn eich canolfannau. Ac ar sail
y trafodaethau hynny, bydd modd i chi drefnu arholwyr a dilyswyr â’r gallu i asesu yn y Gymraeg lle
bo angen o flaen llaw. Felly, mae sefydlu systemau cadarn ar gyfer adnabod dewis iaith dysgwyr
mewn ffordd ragweithiol yn fanteisiol i chi, yn hwyluso’r broses, ac yn cyfrannu at sicrhau dilyniant
a pharhad ieithyddol i ddysgwyr yng Nghymru.
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Elfen bwysig arall o’r cynnig gweithredol yw i
chi gyfathrebu a chydweithio â chanolfannau i
adnabod cyfleoedd i’r dyfodol. Rhan allweddol
o hynny fydd cyswllt effeithiol, cyson a thrylwyr
â chanolfannau yn genedlaethol. Mewn
canolfannau cyfrwng-Cymraeg a dwyieithog,
mae’r dysgu ac addysgu ar gael i ddysgwyr
astudio drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog ac
wrth i’r ddarpariaeth hon dyfu, fe fydd mwy
o alw a disgwyliadau ar gyfer cymwysterau
e.e. cymwysterau Lefel 1 a Mynediad, TGAU,
Safon Uwch, prentisiaethau a chymwysterau
galwedigaethol.

Nodir isod enghreifftiau o gamau ymarferol y gallech eu cymryd i gynyddu eich ‘cynnig gweithredol’.
• Nodi’n glir pa gymwysterau sydd ar gael yn Gymraeg ar ein systemau ni, eich gwefan chi, a’ch holl
ddeunyddiau marchnata (e.e. QiW, gwefan, catalogau).
• Codi ymwybyddiaeth o'r cymwysterau cyfrwng Cymraeg rydych chi'n eu cynnig ac annog dysgwyr a
chanolfannau i'w sefyll.
• Mabwysiadu dull sy'n ddysgwr-ganolog o ran anghenion Cymraeg, gan sicrhau tegwch a
chydraddoldeb i ddysgwyr.
• Nodi anghenion iaith dysgwyr yn gynnar a chynllunio'r gwasanaeth gyda hyn mewn golwg o'r
dechrau e.e. iaith wedi'i nodi adeg ymrestru.
• Codi lefel ymwybyddiaeth ymhlith eich holl staff o Gymru, yr iaith Gymraeg ac anghenion dysgwyr
a’r cymwysterau cyfrwng Cymraeg a gynigir.
• Ymgysylltu'n rheolaidd â'ch canolfannau i ddeall eu cynlluniau a'u hanghenion cwricwlwm ar gyfer
y dyfodol, gan gynnwys nodi unrhyw fylchau a/neu gyfleoedd yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd ond
hefyd yn y tymor hir.
• Blaengynllunio gyda bwriad i gynyddu darpariaeth yn y tymor hirach.
• Monitro niferoedd sy’n cwblhau asesiadau yn y Gymraeg a gosod targedau ar gyfer cynyddu’r
niferoedd dros amser.
• Gwneud y defnydd gorau o systemau technoleg gwybodaeth i ymgorffori data Cymraeg i helpu i
gynllunio gwasanaethau yn fwy effeithiol.
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3.2 Adnabod sectorau blaenoriaeth
Wrth ystyried ym mha feysydd i ddatblygu cymwysterau cyfrwng Cymraeg newydd, mae’n werth
talu sylw i’r gwaith sydd wedi mynd rhagddo yn adnabod sectorau blaenoriaeth, gyda nifer o gyrff,
gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Dyma’r meysydd blaenoriaeth sydd wedi cael eu hadnabod mewn sawl strategaeth genedlaethol
gan gynnwys Tuag at Cymraeg 2050 ac yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru o ran anghenion
cyflogaeth i’r dyfodol:
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Gofal Plant
• Gwasanaethau Cyhoeddus
• Adeiladu
• Amaeth
• Busnes
• Chwaraeon a Hamdden
• Diwydiannau Creadigol
Mae ein grant cefnogi cyrff dyfarnu gyda’r Gymraeg wedi’i alinio â’r sectorau blaenoriaeth (gweler
Atodiad 1).
Er mwyn i chi adnabod bylchau a blaenoriaethu cymwysterau eich corff dyfarnu, ystyriwch yr
awgrymiadau canlynol:
• cymwysterau sy’n fwy tebygol o arwain at swyddi neu gyrfaoedd lle mae defnydd o’r Gymraeg
(h.y. mewn sectorau blaenoriaeth, lle mae niferoedd y siaradwyr yn uwch neu ddefnyddwyr y
gwasanaeth / cynnyrch yn defnyddio’r Gymraeg);
• cyrsiau lle mae’r dysgwyr yn dysgu trwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog ac yn cael eu paratoi ar
gyfer eich cymwysterau chi;
• sefyllfaoedd lle mae’r dysgwyr wedi dysgu trwy’r Gymraeg yn flaenorol a/ neu yn meddu ar
sgiliau iaith Gymraeg y maen nhw eisiau cynnal neu datblygu ymhellach (e.e. wedi astudio mewn
ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, a/neu wedi cwblhau TGAU yn y Gymraeg); a
• chymwysterau sydd ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd, ond sy’n arwain at gymwysterau/ llwybrau
dilyniant lle mae’r ddarparieth ar gael yn y Gymraeg, ac felly yn sicrhau parhad mewn dilyniant.
Trwy lunio cymwysterau sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau cenedlaethol cyfredol, gallwch fod yn fwy
ffyddiog y bydd diddordeb gan nifer o’ch canolfannau.

ASTUDIAETH ACHOS
Profiad un corff dyfarnu wrth ddatblygu ac ehangu darpariaeth yn y
Gymraeg
Er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gwaith yng Nghymru,
mae’r corff dyfarnu yma yn blaenoriaethu sectorau ac yn cyfieithu’r cymwysterau mwyaf
poblogaidd, sydd hefyd yn dilyn blaenoriaethau Cymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru.
Mae blaenoriaethu o’r fath wedi ei alluogi i sicrhau bod holl adnoddau cymwysterau penodol ar
gael yn y ddwy iaith, e.e. llawlyfrau, pecynnau asesu, llyfryn log y dysgwr, ac ati.
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Mae’n bwysig hefyd ystyried y galw tebygol
ar draws Cymru, yn hytrach na chanolbwyntio
ar niferoedd mewn canolfannau unigol. Pe bai
achos o niferoedd bach mewn un ganolfan,
gallwch chi fod yn rhagweithiol a gofyn i
ganolfannau eraill a oes diddordeb gyda nhw.
Bydd monitro cyson ac adnabod a hybu’r galw
ar lefel cenedlaethol yn hwyluso cynllunio a
sicrhau ymateb da i’ch cynnig gweithredol
arfaethedig.

Yn olaf, wrth ymateb i’r sectorau blaenoriaeth,
bydd angen cyfathrebu â chanolfannau ar lefel
strategol yn gynnar yn y broses o gynllunio
cymhwyster newydd. Bydd cyfathrebu o’r
fath nid yn unig yn codi ymwybyddiaeth y
canolfannau o’ch cynnig arfaethedig, ond
bydd hefyd yn cryfhau eich dealltwriaeth o’u
cynlluniau darpariaeth ar gyfer y dyfodol, er
mwyn i chi adnabod bylchau yn y farchnad a
ffyrdd o’u llenwi.

Bydd gwell dealltwriaeth o’r farchnad sgiliau a
gwaith yng Nghymru, ac unrhyw wahaniaethau
i’r hyn a geir mewn rhannau eraill o’r Deyrnas
Unedig, yn eich cynorthwyo i ymateb yn briodol
i anghenion canolfannau. Mewn ymateb i’r cyddestun polisi cenedlaethol a drafodir uchod,
gwelir galw cynyddol am sgiliau Cymraeg
gan gyflogwyr ym mhob sector, e.e. yn y
sector cyhoeddus, gwasanaethau rheng flaen
a manwerthu, y diwydiannau creadigol, yn
ogystal ag amaeth a thwristiaeth. Mae hyn yn
ei dro yn creu diddordeb mewn cymwysterau
galwedigaethol cyfrwng Cymraeg, a galw
cynyddol amdanynt.

Enghraifft o drafodaeth strategol
gydag uwch reolwyr canolfannau
Er mwyn sicrhau cyfundrefn asesu allanol
addas i’w dysgwyr, cynhaliwyd trafodaethau
rhwng pennaeth cynorthwyol coleg addysg
bellach yng ngogledd Cymru a dau gorff
dyfarnu. Trwy drefnu cyswllt ar y lefel briodol
- h.y. aelod o‘r uwch dîm rheoli â chyfrifoldeb
am y cwricwlwm – bu cyfle i drafod
gweledigaeth y coleg ar gyfer darpariaeth
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a’r galw
tebygol. Trwy wneud hynny roedd yn bosibl
i’r cyrff dyfarnu ymateb yn rhagweithiol,
gyda sicrwydd y byddai eu cynigion yn cael
cefnogaeth ac yn diwallu anghenion tymor
hir.

Enghraifft o adnabod
blaenoriaeth sector ac adeiladu
perthynas gyda chanolfan
i gynnyddu defnydd mewn
cymhwyster drwy’r Gymraeg
Mae’r corff dyfarnu hwn wedi datblygu
perthynas adeiladol gyda chanolfan ym maes
trin gwallt a harddwch. Mae cynrychiolydd
o’r corff dyfarnu’n ymweld â’r ganolfan yn
rheolaidd ac yn ymgynghori â hi fel rhan o’r
broses o lunio adnoddau cyfrwng Cymraeg
i gefnogi’r cymhwyster. Mae’r ganolfan yn
gwerthfawrogi’r cydweithio hwn yn fawr
ac yn nodi ei fod yn arwain at gynnydd yn
niferoedd y dysgwyr sy’n dilyn y cwrs trwy
gyfrwng y Gymraeg.
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3.3 Marchnata a hyrwyddo
Mae’n hanfodol bod canolfannau a dysgwyr yn ymwybodol o’r ddarpariaeth yr ydych yn ei chynnig
yn y Gymraeg.
Mae ein cronfa ddata QiW ar gael i’r cyhoedd ac felly mae modd i ganolfannau ei chyrchu er mwyn
dod o hyd i wybodaeth am bob cymhwyster sydd ar gael yn y Gymraeg. Mae’n ofyniad bod eich
gwybodaeth yn gywir a chyfredol ar y gronfa ddata hon, ac o ganlyniad fe fydd canolfannau yn
gweld yn glir yr hyn yr ydych yn ei gynnig drwy’r Gymraeg.
O 2021 ymlaen, fe fyddwn yn darparu bwletin rheolaidd i ganolfannau ar gymwysterau cyfrwng
Cymraeg, yn ogystal â gwybodaeth am gymwysterau sy’n cael eu datblygu neu sydd ar gael yn
rhannol drwy’r Gymraeg. Cofiwch sicrhau felly eich bod yn defnyddio’r ffynonellau hyn yn llawn.
Yn ogystal â chynnwys gwybodaeth gywir a chyfredol ar gronfa ddata QiW, dylech sicrhau bod
eich deunyddiau marchnata chi yn nodi yn glir y cymwysterau neu’r cydrannau o gymwysterau
sydd ar gael yn y ddwy iaith. Gorau oll os yw’r wybodaeth berthnasol ar gael yn y ddwy iaith a bod
modd toglo i’r dudalen Gymraeg ar eich gwefan. Bydd hynny’n ardystio i ymrwymiad eich sefydliad
i gymwysterau cyfrwng Cymraeg, yn ogystal ag arddangos eich ymwybyddiaeth o anghenion
canolfannau yng Nghymru. Ceir arweiniad pellach ar gomisiynu cyfieithu at bwrpasau llunio
asesiadau yn Adran 4.3 a all fod yn berthnasol i ddeunydd marchnata hefyd.
Wrth gynllunio eich rhaglen farchnata, gall adnabod yr unigolion mwyaf priodol i’w targedu mewn
canolfannau wella’r ymateb yn sylweddol. Mewn rhai sefydliadau, bydd aelod o staff â chyfrifoldeb
penodol am hyrwyddo a datblygu addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y sefydliad. Er
enghraifft, mewn colegau addysg bellach, mae hyrwyddwyr y Gymraeg, ac ar lefel genedlaethol,
mae gweithgor o hyrwyddwyr yn cwrdd yn rheolaidd i drafod darpariaeth drwy’r Gymraeg (gweler
Atodiad 4). Ystyriwch sut y gallech chi ymgysylltu â’r hyrwyddwyr yn genedlaethol trwy’r fforymau
hyn ac yn unigol fesul coleg er mwyn magu perthynas a chodi ymwyddiaeth o’ch cynnig yn y
Gymraeg.

Swyddogion Cangen
Yn ddiweddar, mae rhai colegau addysg bellach yng Nghymru wedi defnyddio grant gan y
Coleg Cymraeg Cenedlaethol i benodi swyddogion penodedig i hyrwyddo cyrsiau cyfrwng
Cymraeg. Y gobaith yw y bydd rhoi ffocws ar hybu a datblygu’r agwedd hon yn arwain at
gynnydd sylweddol yn y niferoedd fydd yn dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n
ddwyieithog. Rhan o rôl y swyddogion fydd cydweithio â staff cwricwlaidd a chyrff dyfarnu i
adnabod cyfleoedd newydd ar gyfer asesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy gydweithio agos
rhwng cydlynydd mewn corff dyfarnu a hyrwyddwr y Gymraeg, mae tîm dylunio’r corff
dyfarnu wedi creu adnoddau dwyieithog pwrpasol ar gyfer cyrsiau galwedigaethol mewn
coleg e.e. rhestrau termau a chardiau modrwy allwedd yn cynnwys ymadroddion a
brawddegau syml i’w defnyddio gyda chwsmeriaid yn y gweithle.
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4. Dylunio a datblygu cymwysterau
Rydym yn ymwybodol bod sawl corff dyfarnu wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers blynyddoedd,
ac yn darparu nifer o gymwysterau cyfrwng Cymraeg, ac o ganlyniad, â chyfundrefnau pwrpasol yn
eu lle. Mae gennych chi, o bosibl, dîm/staff penodedig i weithio ar ddeunyddiau cyfrwng Cymraeg
neu mae drafftwyr dwyieithog gyda chi sy’n ysgrifennu asesiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg ochr
yn ochr, neu mae uned gyfieithu o fewn y sefydliad gyda chi. Bydd cyrff dyfarnu eraill yn dibynnu
ar gyfieithwyr allanol i gyflawni’r gwaith hwnnw a/neu yn dechrau datblygu capasiti o fewn y
sefydliad. Yn yr adran hon, rydym yn cynnig arweiniad wedi’i seilio ar arfer da yn y maes hwn a all
fod o gymorth mewn cyd-destunau amrywiol. I’r perwyl hwn, mae’n cynnig cyfeiriad pendant ar sut
mae datblygu yn raddol tuag at yr arfer gorau hwnnw.

4.1 Llunio ochr yn ochr
Mae sawl dull yn bosibl wrth lunio asesiad cyfrwng Cymraeg. Eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu pa
ddull sydd mwyaf addas ar gyfer eich cymwysterau penodol chi ac o ystyried eich strwythur staffio
a sgiliau. Wrth ddatblygu asesiad newydd, mae llunio ochr yn ochr, lle mae’r asesiadau yn cael eu
hysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfochrog, yn arfer i’w chymeradwyo. Yn sicr, mae model
o’r fath yn debygol o arwain at gynnyrch terfynol o ansawdd uwch, gan fod ystyriaethau ieithyddol
sy’n cael eu codi mewn un iaith yn gallu cynorthwyo a chyfoethogi trafodaethau am ddefnydd
iaith yn yr iaith arall. Yn yr un modd, mae gofynion y ddwy iaith yn cael ystyriaeth o’r dechrau, a
bydd modd mynd i’r afael yn gynnar ag unrhyw anghysonderau. Bydd mabwysiadu model o’r fath
yn sicrhau bod modd ystyried y Gymraeg o’r cychwyn cyntaf ac ar yr un pryd â’r Saesneg. Wrth
fabwysiadu methodoleg o’r fath o’r cychwyn cyntaf, rydych yn fwy tebygol o arbed amser ac arian
yn y pen draw, oherwydd eich bod chi wedi rhagweld ac felly wedi datrys materion a all fod wedi
codi. Y nod yw sicrhau cyfatebiaeth rhwng y ddau fersiwn fel na fydd ymgeiswyr o dan anfantais.
Rydym hefyd yn argymell datblygu’r fanyleb yn y ddwy iaith ochr yn ochr, gan gynnwys llunio
amcanion asesu sy’n gweithio yn y ddwy iaith. Mae creu fframwaith ar gyfer yr asesiad yn holl
bwysig er mwyn sicrhau bod yr un sgiliau/ gwybodaeth/ profiad yn cael eu gwobrwyo yn gyfwerth
yn y ddwy iaith. Cofiwch sicrhau bod yr asesiadau yn mapio i’r fanyleb (a’r amcanion asesu) yn y
ddwy iaith, a’u bod yn gyfwerth ac yn asesu’r un pethau.
Mae buddsoddi ar ddechrau’r broses fel hyn hefyd yn berthnasol pan rydych yn llunio’r asesiadau
penodol, fesul cwestiwn ac eitem. Fe fydd drafftwyr dwyieithog yn ymwybodol o’r ddwy iaith wrth
ysgrifennu ac felly fe fyddan nhw’n gallu rhagweld unrhyw heriau posibl a all godi wrth lunio’r
cwestiynau neu eitemau penodol yn yr iaith arall ac felly yn gallu blaengywiro’r rhain o’r cychwyn.
Yn ogystal, mae hi’n arfer da i lunio cynlluniau marcio yn y ddwy iaith ar yr un pryd, ac o’r cychwyn
cyntaf. Un fantais o hynny ydy bod dau gyfle i ragweld heriau ac mae mater sy’n codi mewn un iaith
yn gallu helpu gyda’r iaith arall; o ganlyniad, fe fydd eich deunyddiau asesu a marcio yn debygol o
fod o ansawdd uwch.
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Efallai i bwrpas ymarferol y byddwch yn drafftio mewn un iaith i gychwyn. Serch hynny, mae’n
bwysig eich bod yn drafftio’r ail fersiwn yn syth wedi hynny ac yn cymharu’r ddwy ochr yn ochr.
Un o fanteision hynny yw’r gallu i addasu’r naill fersiwn neu’r llall er mwyn i’r ddau fod mor eglur
ag sy’n bosibl i’r ymgeiswyr ac yn gwbl gyson â’i gilydd. Er enghraifft, gall cwestiwn godi wrth
lunio fersiwn Gymraeg oherwydd amwysedd yn y geiriad Saesneg, ac o ganlyniad, mae cyfle i wella
geiriad y fersiwn Saesneg yn ogystal â sicrhau, o ganlyniad, fod y fersiwn Gymraeg yn gyfwerth ac
yn adlewyrchu bwriad gwreiddiol yr awdur.
I’r perwyl hwn, pan rydych yn trefnu’r timoedd sy’n datblygu’r cymhwyster neu’n llunio’r asesiadau,
rydym ym argymell eich bod yn sefydlu prosesau a dulliau gweithredu er mwyn i’r timoedd
datblygu a drafftio gydweithio â’r cyfieithwyr/ ieithyddion ar greu’r fersiynau ochr yn ochr. Mae’n
ddefnyddiol iawn i chi ddarparu nodiadau i gyfieithwyr er mwyn iddynt fod yn llwyr ymwybodol o
unrhyw ddefnydd pwrpasol a bwriadol y gwnaethoch o derminoleg, geiriau ac ymadroddion wrth
ddrafftio. Er enghraifft, dweder bod asesiad yn cynnwys gwrthdynnwr bwriadol (megis mewn
prawf aml-ddewis), mae’n bwysig felly eich bod yn tynnu sylw’r cyfieithydd at hynny er mwyn
iddynt adlewyrchu’r un bwriad yn y fersiwn Gymraeg.
Wrth weithio mewn mwy nag un iaith, mae’n bwysig bod yn ymwybodol o, ac yn sensitif i’r cyddestun ieithyddol. Mae’r astudiaeth achos isod yn enghraifft lle roedd angen ystyried yn fanwl yr
iaith oedd yn briodol i’w defnyddio mewn cyd-destun rhyngwladol. Wrth ddylunio cymhwyster,
mae’n bwysig eich bod yn rhoi ystyriaeth i gyd-destun Cymru, ac yn dangos sensitifrwydd
diwylliannol, ac i’r cyd-destun hanesyddol.

ASTUDIAETH ACHOS
Addasu deunyddiau galwedigaethol ar gyfer cyd-destun
ieithyddol arall
Gofynnwyd i gwmni ag arbenigedd mewn addasu a darparu cyfieithiadau o asesiadau
gydweithio â chorff dyfarnu ar gymhwyster nyrsio yn Unol Daleithiau America. Roedd nifer o’r
ymgeiswyr o Ynysoedd y Ffilipin, ac o ganlyniad, roedd rhai agweddau o iaith yr asesiad yn
faen tramgwydd iddynt. Yn gyntaf, gweithiodd y cwmni â’r ysgrifenwyr eitemau ar adnabod
y sgiliau nyrsio a’r cysyniadau meddygol hanfodol oedd angen eu hasesu a chreu fframwaith
i’w cofnodi. Yna roedd modd hyfforddi addaswyr i gymhwyso’r fframwaith wrth gynhyrchu
fersiwn iaith llai idiomatig a chyd-destunau cyfarwydd. Y nod oedd creu fersiwn o’r asesiad
oedd o fewn cyrraedd ymgeiswyr o wlad arall a’r Saesneg yn ail iaith iddynt, tra’n sicrhau bod
yr asesiad yn mesur yr un wybodaeth a sgiliau â’r fersiwn gwreiddiol.
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4.2 D
 efnydd o iaith, gan gynnwys terminoleg, mewn asesiadau
cyfrwng Cymraeg
Wrth baratoi asesiadau, mae sicrhau ansawdd yr holl gynnyrch yn y ddwy iaith yn greiddiol. Yr
egwyddor ganolog sylfaenol i’r cyfan yw na ddylai ymgeiswyr fod o dan anfantais o ganlyniad i
iaith yr asesiad. Felly, er tegwch i bob dysgwr, mae’n rhaid i chi sefydlu prosesau mewnol cadarn a
fydd yn arwain at gynhyrchu deunyddiau asesu sy’n defnyddio iaith a thermau priodol a chyfatebol
yn y ddwy iaith. Ystyriwch roi sylw gofalus a thrylwyr i’r canlynol:
• cywirdeb iaith;
• terminoleg briodol;
• addasrwydd a chywair iaith;
• darllenadwyedd; a
• chysondeb iaith a therminoleg ar draws y holl ddeunyddiau.
Yn y lle cyntaf, mae’n hanfodol bod yr iaith a ddefnyddir mewn asesiadau’n ramadegol gywir. Ar yr
un pryd, dylai’r iaith fod yn addas ar gyfer y gynulleidfa darged ac yn ddarllenadwy. Bydd hynny’n
golygu rhoi ystyriaeth i’r angen am raddoli iaith yr asesiad yn unol ag oedran yr ymgeiswyr ac yn
briodol ar gyfer lefel y cymhwyster o dan sylw. Mae cynllun Cymraeg Clir, a luniwyd ar gyfer cyrff
cyhoeddus, yn cynnig arweiniad defnyddiol o safbwynt eglurder iaith.
Elfen allweddol arall yw cynnwys termau cydnabyddedig sy’n briodol i’r pwnc a asesir, a sicrhau
cysondeb o ran iaith a therminoleg ar draws yr holl ddeunyddiau a gynhyrchir i gefnogi’r asesiad.
Wrth lunio’r fanyleb, fe fyddai’n ddefnyddiol gynnwys rhestrau o dermau a geirfa allweddol i gyd
fynd â’r cymhwyster a’u rhannu â chanolfannau. Cofiwch hefyd i rannu’r rhain gyda chyfieithwyr
a’ch aseswyr/marcwyr a dilyswyr. Mae’n bwysig eich bod chi’n sicrhau cysondeb terminoleg. Er
enghraifft, yn y maes iechyd, mae prosiect gan Ganolfan Bedwyr (gweler isod) ar weithio gydag
athrawon, darlithwyr, cyrff dyfarnu a’r gweithlu, drwy’r Gwasanaeth Iechyd, i sicrhau defnydd
cyson o dermau wrth astudio a gweithio yn y sector.
Er mwyn darparu'r wybodaeth am dermau trwy ddull mwy hylaw ar gyfer y canolfannau a’u
dysgwyr, gallech chi ystyried llunio cronfa eirfa (glossary) ar gyfer y cymhwyster, gan gynnwys
ystyron a'r term Saesneg sy'n cyfateb.
Bydd canolfannau hefyd yn defnyddio termau wrth ddysgu
a pharatoi dysgwyr ar gyfer asesiadau. Mae’n bwysig bod yn
ymwybodol o hyn er mwyn lleihau’r risg o ddefnyddio termau
gwahanol. Drwy hyfforddi a chyfathrebu gyda’ch canolfannau
ar y termau rydych chi’n eu defnyddio, bydd y risg hwn yn
lleihau. Os bydd pawb yn defnyddio’r termau o’r
Termiadur Addysg bydd hyn yn cysoni popeth ar draws y
sector addysg/system gymwysterau.
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Canolfan Bedwyr a’r Termiadur Addysg
Mae Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor yn darparu’r Termiadur Addysg o dan gytundeb â
Llywodraeth Cymru at wasanaeth y cyhoedd.
Y Termiadur Addysg yw’r ffynhonnell safonol o dermau Cymraeg i addysg ysgolion a cholegau
addysg bellach. Er cysondeb, y cyngor yw i chi ddefnyddio’r termau Cymraeg sydd yn Y Termiadur
Addysg ar gyfer cymwysterau, manylebau a deunyddiau addysgol eraill, ac fe ddylech ddefnyddio’r
Termiadur hefyd wrth ddatblygu cymwysterau newydd. Sicrhewch fod eich cyfieithwyr hefyd yn
defnyddio’r termau hyn. Gallwch fwydo deunyddiau i’r Ganolfan er mwyn tyfu’r system dros amser
gyda’ch termau chi.
Os nad oes term ar y Termiadur Addysg, ewch at Byd Term Cymru. Mae nifer o dermau ehangach
yma yn y maes polisi, gwleidyddiaeth, amgylchedd, busnes, trafnidiaeth, y gyfraith i’w cael yno.
Ceir rhagor o gyngor ar wneud y defnydd gorau o’r Termiadur Addysg, a sut i gysylltu â Chanolfan
Bedwyr am gymorth, ynghyd â rhestr o wefannau termau safonol defnyddiol eraill, yn Atodiad 2.

4.3 Caffael a threfnu gwaith cyfieithu
Mae cyfieithu yn rhan annatod o baratoi cymwysterau cyfrwng Cymraeg. Gan ddibynnu ar yr
adnoddau dynol o fewn eich sefydliad, swmp y deunyddiau i’w cyfieithu a’r amserlen ddatblygu,
efallai bydd modd trefnu i’r cyfieithiad gael ei wneud yn fewnol. Fel arall, bydd angen i chi drefnu
gwasanaeth cyfieithu allanol. Boed yn gyfieithwyr mewnol neu allanol, mae’n bwysig eich bod yn
magu perthynas agos rhwng y datblygwyr/drafftwyr a’r cyfieithwyr – mae’r ddau yn arbenigwyr –
ac mae gofyn ichi ddod â nhw ynghyd er mwyn creu asesiadau o ansawdd uchel yn y Gymraeg a’r
Saesneg.
Pan fyddwch yn comisiynu cyfieithwyr i lunio offerynnau asesu i chi yn y Gymraeg, mae’n bwysig
sicrhau gwasanaeth cyfieithu o ansawdd uchel sydd yn darparu cyfieithiadau cyson a chywir ac
yn cyfleu’r un ystyr yn y ddwy iaith, fel nad yw ymgeiswyr o dan anfantais o ganlyniad i gyfrwng
yr asesiad. Er mwyn gwneud hynny, bydd angen sicrhau cyflenwr gwasanaeth yn gyntaf, ac wedi
hynny, sicrhau eich bod yn clustnodi amser digonol ar gyfer cyfieithu a phrosesau sicrhau ansawdd
i raglen ddatblygu’r asesiad.
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Os bydd angen i chi ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu allanol, dyma restr o ystyriaethau wrth
bwrcasu a ddatblygom mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr o Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth
Cymru:
Cynigion ar gyfer gofynion wrth bwrcasu cyfieithu
• aelodaeth o gorff proffesiynol a/neu’n meddu ar gymhwyster mewn cyfieithu (gweler Atodiad 5);
• enghreifftiau o waith blaenorol, geirdaon neu dystlythyron;
• ymwybyddiaeth o adnoddau perthnasol a therminoleg, gan gynnwys Y Termiadur Addysg wrth
gyfieithu a/neu unrhyw derminoleg sydd gennych chi, ac ymrwymiad i’w defnyddio;
• tystiolaeth o brofiad o gyfieithu deunydd addysgol a/neu asesiadau ac unrhyw wybodaeth bwnc
berthnasol sy’n ofyniad gennych chi;
• y gallu i gyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg (e.e. er mwyn cyfieithu
gwaith dysgwyr);
• gweithdrefnau priodol ar gyfer diogelu data a pharchu cyfrinachedd;
• yn meddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth a’r gallu i weithio gydag ystod o fathau gwahanol o
ddogfennau a fformatiau (e.e. papur, digidol, yn Word, pdf, a lluniau);
• defnydd priodol o dechnoleg, megis cof cyfieithu, i hybu cysondeb a lleihau costau;
• ymrwymiad i ddiweddaru’r cof cyfieithu’n rheolaidd a sicrhau y bydd ar gael at ddefnydd unrhyw
gyfieithydd dros oes y cymhwyster;
• tystiolaeth o drefniadau sicrhau ansawdd mewnol y cwmni, gan gynnwys prawf ddarllen eu
gwaith;
• gallu i ymateb i’ch gofynion technegol e.e. meddalwedd cysylltiedig angenrheidiol er mwyn cael
mynediad i’r testun i’w gyfieithu; a
• thystiolaeth o’r gallu i gwrdd â ffiniau amser.
Yn achos asesiadau sydd eisoes wedi’u llunio yn y Saesneg ac mae angen eu cyfieithu i’r Gymraeg,
talwch sylw i’r agweddau canlynol:
• gweithio gyda chyfieithwyr sy'n brofiadol mewn cyfieithu asesiadau a/neu hyfforddi cyfieithwyr,
gan ystyried elfennau sy'n benodol i’r asesiad;
• gweithio gyda datblygwyr yr asesiad/ysgrifenwyr eitemau i baratoi nodiadau i gyfieithwyr ar
faterion i’w nodi/wybod wrth gyfieithu eitem-wrth-eitem;
• annog y cyfieithydd i dynnu sylw at unrhyw eiriau/ymadroddion sydd wedi peri anhawster wrth
gyfieithu a darparu nodyn esboniadol i’r arbenigydd pwnc fydd yn adolygu’r cyfieithiad (gweler
4.4); a
• thalu sylw i unhryw ganllawiau ysgrifennu, terminoleg neu raddoli ieithyddol sydd yn briodol
(gwelwch Arddulliadur Llywodraeth Cymru ar gyfer ei gyfieithwyr).
Mae’r gweithdrefnau a ddisgrifir uchod yn hybu’r egwyddor o sicrhau testun eglur a chyson yn y
ddwy iaith, ac yn dangos hefyd sut mae gweithio mewn dwy iaith yn gallu ychwanegu at ansawdd
yr asesiad yn y naill iaith a’r llall.
Ceir rhagor o wybodaeth am gaffael gwasanaeth cyfieithu a gwefannau defnyddiol yn Atodiad 5.

22

 CYNNWYS

4.4 Prosesau sicrhau ansawdd
Unwaith y bydd y cyfieithiad Cymraeg yn barod, mae’n hollbwysig gwirio’r testun a’i gymharu yn
erbyn y fersiwn Saesneg er mwyn sicrhau bod yr asesiadau yn gyfwerth. Mae dau ddull posibl o
wneud hynny:
• penodi unigolyn/ cwmni cymwys allanol i wirio’r ddau fersiwn; neu
• adnabod pobl sydd yn meddu ar sgiliau ieithyddol yn fewnol i wirio’r ddwy iaith.
Mae’n bwysig sicrhau bod y sawl sy’n ymgymryd â’r gwaith gwirio yn meddu ar ddealltwriaeth
pwnc, yn ogystal â’r sgiliau iaith angenrheidiol. Efallai bydd modd adnabod mwy nag un person
i ymgymryd ag agweddau gwahanol, ond mae’n bwysig bod gan bawb sy’n adolygu ac yn gwirio
fersiynau gyd-ddealltwriaeth o’r hyn sydd angen ei wirio. Felly, mae’n arfer da i:
• rannu’r fframwaith asesu neu’r fanyleb, ac o bosibl y cynlluniau marcio, â’r adolygwyr a’u briffio
arnynt;
• darparu rhestr wirio i adolygwyr sy’n cynnwys y prif bethau y mae angen iddynt ei wirio (gan
gynnwys croes gyfeirio at unrhyw nodiadau a gafodd y cyfieithwyr);
• defnyddio fframwaith ar gyfer cofnodi unrhyw newidiadau a wneir a’r rheswm am y newid; a
• sefydlu llinell gyswllt rhwng adolygwyr er mwyn iddynt ddod i gonsensws ar y fersiwn terfynol.
Wrth greu fframwaith ar gyfer adolygwyr, gellid ystyried y materion canlynol, ymysg eraill, fel rhai
fydd angen sylw:
• cywirdeb - unrhyw destun sydd ar goll neu ychwanegiadau, cam-gyfieithu a rhannau heb eu
cyfieithu;
• rhuglder - gan gynnwys gramadeg, cywair, anghysondebau, sillafu, diffyg eglurder a
theipograffeg;
• llif – bod y testun yn darllen yn rhwydd a ddim yn darllen fel cyfieithiad;
• arddull - gan gofio’r gynulleidfa darged; a
• therminoleg - (gweler 4.2)
Hefyd, mae cwmnïau sy’n arbenigo mewn addasu asesiadau yn gallu cynnig arweiniad pellach a
darparu hyfforddiant wedi’i deilwra ar hynny os bydd angen.
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Yn olaf, yn yr un modd ag yr ydych yn profi a threialu asesiadau yn y Saesneg, dylech chi drefnu
prawf-wneud ar y fersiwn Cymraeg er mwyn cadarnhau bod pob elfen o’r asesiad yn glir ac yn
gweithio’n gywir ac yn gyfartal yn y ddwy iaith. Mae’r cam o brofi’r asesiad yn rhan allweddol o’r
broses oherwydd hyd yn oed gyda chyfundrefnau cynhwysfawr dros ben, dim ond wrth dreialu a
phrawf-wneud y mae rhai materion yn dod i’r amlwg.

Drafttio

Nodiadau i'r
cyfieithwyr

Cyfieithu a
phrawf
ddarllen

Adolygiad
o'r
cyfieithiad

Profi/
Treialu

Enghraifft o brosesau sicrhau ansawdd ar waith wrth gynhyrchu
asesiadau mewn sawl iaith
Cyflwynodd corff dyfarnu sy’n cynhyrchu asesiadau academaidd allanol mewn mwy nag un
iaith sawl cam ychwanegol yn y broses cynhyrchu a gweinyddu asesu i sicrhau lefel dderbyniol
o gywerthedd rhwng y gwahanol fersiynau iaith. Er enghraifft, ar ddiwedd y cam cynhyrchu
papur cwestiynau, cynhyrchwyd rhestr wirio benodol ar gyfer gwneud gwiriad cyfochrog
ychwanegol ar draws copïau caled o'r ddwy fersiwn iaith. Roedd un person yn gyfrifol am
sicrhau bod y gwahanol fersiynau iaith mor debyg â phosibl, ac nad oeddynt yn cynnwys
unrhyw beth a allai ddrysu neu anfanteisio un grŵp iaith penodol, e.e. cynnwys yr iaith
wreiddiol yn anfwriadol neu wahaniaethau yn y fformatio a / neu'r diagramau / delweddau yn y
papurau.

4.5 Diogelu cyfrinachedd
Wrth gyflawni’r prosesau cyfieithu a sicrhau ansawdd uchod bydd angen gofalu rhag oblygiadau
cyfrinachedd. Cofiwch gynnwys mewn cytundebau gyda chyflenwyr gwasanaeth, megis cyfieithu
a/neu sicrhau ansawdd, cymalau cyfrinachedd, a bydd angen monitro effeithiolrwydd y rheiny.
Os ydych yn defnyddio cwmni/unigolion allanol, ystyriwch pa gyfran o asesiad y mae’n briodol i
unrhyw unigolyn ei weld, yn unol â’ch prosesau diogelu cyfrinachedd arferol.
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5. Darparu a dyfarnu cymwysterau
Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar y cyfnod darparu a dyfarnu, gan gynnwys dosbarthu asesiadau
yn ôl dewis iaith dysgwyr, trefnu aseswyr/marcwyr/swyddogion sicrhau ansawdd, addasiadau
rhesymol, marcio, dyfarnu a thystysgrifo.

5.1 Profiad dysgwyr o gwblhau asesiadau
Wrth drafod gyda chanolfannau a chynllunio ar gyfer darparu, byddwch o bosibl yn dod ar draws
amrywiaeth o batrymau dewis iaith dysgwyr, gan gynnwys y canlynol:
• dysgu ac addysgu ac asesu i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg;
• dysgu ac addysgu yn Saesneg, ag unigolion yn dymuno cael eu hasesu yn y Gymraeg;
• unedau penodol yn cael eu cyflwyno a’u hasesu yn y Gymraeg; ac
• asesiadau llafar yn cael eu cynnal yn y Gymraeg a’r gwaith ysgrifenedig yn Saesneg.
Mae’n bwysig eich bod yn sefydlu systemau cadarn i’ch galluogi i adnabod anghenion iaith yn
ddigon cynnar o flaen llaw er mwyn i chi allu ddarparu’n briodol ar gyfer carfannau gwahanol o
ddysgwyr ac osgoi unrhyw anawsterau all godi fel arall.
Yn ystod yr asesiad, mae’n bwysig bod modd gan ddysgwyr gyfeirio at fersiwn yr iaith arall
(boed ar bapur neu ar sgrin) at bwrpas croesgyfeirio os dymunir. Mae’n arfer da felly drefnu bod
cyflenwad digonol o gopïau caled yn cael ei darparu er mwyn hwyluso hynny ac, yn achos asesiad
digidol, bod y system electronig yn caniatáu toglo (gweler Adran 7 isod).

5.2 Ystyried anghenion addysgol ychwanegol
Bydd canolfannau’n hysbysu cyrff dyfarnu o unrhyw anghenion addysgol ychwanegol dysgwyr
unigol. Wrth ystyried addasiadau rhesymol a mynediad cyfartal i asesiadau mewnol ac allanol,
mae angen i chi roi sylw i gyfrwng iaith ac unrhyw oblygiadau yn sgil hynny. Cyfeiriwch at ein
canllawiau Mynediad Teg drwy Ddylunio, sydd ar addasu asesiadau a chofiwch fod popeth yn y
canllawiau hynny’n ddilys ar gyfer y Gymraeg a’r Saesneg.
Fe fydd yn fanteisiol i chi ystyried anghenion ieithyddol mor gynnar â phosibl, er mwyn hysbysu
unrhyw dîm neu gwmni addasu mewn da bryd os bydd angen darparu yn y ddwy iaith. Efallai
bydd angen dod o hyd i addaswr ychwanegol â’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol neu gellir mynd
at gwmni addasu arbenigol â’r sgiliau angenrheidiol. Darparwch gynlluniau marcio i gynorthwyo
addaswyr er mwyn iddynt ddeall y bwriad y tu ôl i’r cwestiynau. Cofiwch gall addasiadau ar gyfer
ymgeiswyr â nam ar y golwg amrywio yn y ddwy iaith, gan ddibynnu ar hyd geiriau, brawddegau
ac, o ganlyniad, y testun cyfan.
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Yn achos cymhwyster sydd ar gael yn y Gymraeg ac wedi’i gofrestru felly ar gronfa ddata QiW,
mewn asesiadau digidol, bydd angen sicrhau trefniadau mynediad pwrpasol a chyfartal yn y ddwy
iaith. Er enghraifft, gall addasiadau priodol ar gyfer ymgeiswyr â nam ar y golwg gynnwys:
• caniatáu i ddysgwyr reoli maint y ffont, lliw cefndirol ac ati; ac
• offer darllen sgrin ar gael yn y ddwy iaith.
Lle nad yw technoleg o’r fath yn ei lle, bydd angen i ganolfannau sicrhau bod person â’r sgiliau
ieithyddol priodol ar gael i gynorthwyo ymgeiswyr er mwyn sicrhau asesiad teg yn ei ddewis iaith.
Yn achos ymgeiswyr â nam ar y clyw, bydd angen i ganolfannau ystyried darpariaeth arwyddo a/
neu is-deitlo yn y ddwy iaith os bydd elfen sain angenrheidiol mewn asesiad e.e. clip fideo.

5.3 Asesu, marcio a dilysu
Mae angen cynllunio’ch gweithlu er mwyn sicrhau bod aseswyr a dilyswyr gennych ar gyfer y
cymwysterau hynny sydd ar gael yn y Gymraeg. Bydd casglu gwybodaeth am ddewis iaith dysgwyr
wrth ymrestru (gweler 3.1) yn hwyluso’ch gwaith o adnabod anghenion eich canolfannau a fesul
ardaloedd daearyddol ac ar ôl gwneud hynny, fe fyddwch yn gallu cynllunio a threfnu eich aseswyr/
marcwyr a swyddogion sicrhau ansawdd mewn da bryd.
Mae amgylchiadau a gofynion iaith yn esblygu, felly bydd angen ymateb i hynny ar sail niferoedd
cyfredol wrth amserlennu asesiadau, yn hytrach nag ar sail y galw a fu. Bydd angen adolygu
trefniadau’n rheolaidd, yn sicr yn flynyddol, ac yn amlach o bosibl yn achos cymwysterau
galwedigaethol, gan glustnodi aseswyr/marcwyr/dilyswyr ychwanegol os bydd angen (gweler
Adran 6 isod).
Mae Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) wedi llunio tudalen we i annog ei aelodau i ddatblygu a
rhannu rhestr o’r sawl sy’n medru gweithio yn y Gymraeg er mwyn hwyluso adnabod staff newydd.
Ewch i’w wefan i weld y rhestr. Ystyriwch sut y gallwch chi weithio gydag eraill i adnabod a denu
aseswyr, marcwyr a swyddogion sicrhau ansawdd sy’n meddu ar sgiliau iaith. Cofiwch hefyd
ddefnyddio safleoedd swyddi Cymraeg i hysbysebu swyddi lle mae’r Gymraeg yn un o’r meini prawf
e.e. SafleSwyddi, swyddle, lleol.cymru, golwg360.
Er mwyn sicrhau marcio ac asesu teg a chyson ym mhob rhan o’r gwaith, ystyriwch y goblygiadau
ar gyfer y canlynol:
a) A
 sesiadau ysgrifenedig allanol i’w marcio o dan eich rheolaeth chi
Bydd angen clustnodi a hyfforddi digon o farcwyr â’r sgiliau iaith priodol ar gyfer y niferoedd
sydd wedi ymrestru i’w hasesu yn y Gymraeg, gan ddefnyddio’ch adnoddau dynol mewn ffordd
effeithlon. Hefyd, cofiwch samplo gwaith ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg at bwrpas safoni.
b) Asesiadau gan ganolfannau
Bydd angen sicrhau dilyswyr allanol â’r sgiliau iaith priodol yn y Gymraeg lle bod angen. Drwy
gydweithio’n agos gyda’ch canolfannau, fe fyddwch yn adnabod ym mha iaith mae eu darpariaeth
o flaen llaw ac felly yn clustnodi dilyswyr Cymraeg i ganolfannau Cymraeg a dwyieithog.
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c) Asesiadau mewn canolfannau neu yn y gweithle
Mewn amgylchiadau lle mae’r asesiadau o dan reolaeth y ganolfan, bydd angen sicrhau bod
tystiolaeth asesu’n cael ei chasglu a’i chofnodi yn yr un modd ac yn deg yn y ddwy iaith. Mewn
achosion lle bydd eich staff yn bresennol, cofiwch sicrhau bod yr unigolion hynny yn meddu ar y
sgiliau iaith a phwnc priodol i ddilysu’r asesiad yn yr iaith a ddefnyddir.
Mewn sefyllfaoedd lle mae’r broses sicrhau ansawdd yn golygu craffu ar dystiolaeth a luniwyd
gan ddysgwr, fe ddylai’r broses ddigwydd yn iaith y dysgwr. Dim ond mewn achosion eithriadol a
phrin lle nad oes dilysydd sy’n medru’r Gymraeg, y dylech roi trefniadau amgen ar waith. Rhaid i
unrhyw drefniadau amgen gydymffurfio a sicrhau tegwch llwyr i’r dysgwyr. Os nad oes swyddog
sicrhau ansawdd ar gael ar gyfer asesiad, bydd angen hysbysu’ch canolfan a thrafod y ffordd
ymlaen gyda nhw. Gellid ystyried cyfieithu gwaith dysgwr, ond nid yw hynny’n arfer i’w hannog.
Nodwch hefyd fod hawl gan ddysgwyr weld y cyfieithiad o’u gwaith. Os ydych yn trefnu asesiad
o waith dysgwyr, mae’n holl bwysig fod ansawdd y gwaith hwn o’r safon uchaf, ac nad yw’n creu
unrhyw anfantais neu fantais i’r dysgwyr. Efallai byddai'n briodol ystyried contractio cydymaith,
h.y. unigolyn sy’n gweithio mewn maes priodol o fewn y ganolfan neu y tu allan iddi o bosibl, neu
mewn corff dyfarnu. Wrth gwrs, bydd angen i chi gefnogi’r unigolyn hwnnw i fod yn gyfarwydd
â'r meini prawf marcio/asesu perthnasol a gallu darparu adroddiad/sylwadau ysgrifenedig yn
Gymraeg (os bydd angen). Mae’n bwysig eich bod yn sicrhau yr un lefel o gydymffurfiaeth gyda’r
Amodau Cydnabod Safonol ar gyfer asesiadau cyfrwng Cymraeg â’r Saesneg.
Wrth drefnu’r marcio a safoni, cofiwch roi’r un sylw i drefniadau yn y Gymraeg, gan sicrhau eu
bod yr un mor drylwyr â’ch trefniadau yn y Saesneg. Os ydych yn trefnu hyfforddiant i farcwyr/
aseswyr, cofiwch gynnwys hyfforddiant ar y cynlluniau marcio Cymraeg a Saesneg – ar gyfer
canolfannau at bwrpas asesu mewnol, a’ch timoedd marcio ar gyfer asesu allanol. Mae’n arfer
da darparu canllawiau marcio ar gyfer y fersiynau iaith ac atebion enghreifftiol yn y ddwy
iaith, hefyd. Cofiwch, bydd aseswyr/marcwyr sy’n edrych ar waith mewn un iaith yn elwa o
gael mewnbwn i waith sydd wedi’i gwblhau yn yr iaith arall, hefyd. Mae arferion felly sy’n hybu
cydweithio ar draws timoedd yn fodd i sicrhau cysondeb yn y marcio/ asesu ac i’w cymeradwyo.
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Enghraifft o arferion sicrhau ansawdd wrth farcio yn y ddwy iaith
Yn yr enghraifft hon, mae’r corff dyfarnu yn cynhyrchu asesiadau academaidd allanol mewn mwy
nag un iaith, a gwnaethant gyflwyno sawl cam ychwanegol yn y broses cynhyrchu a gweinyddu
asesiadau i sicrhau lefel dderbyniol o gywerthedd rhwng y gwahanol fersiynau iaith. Er
enghraifft, lle roedd yn rhaid hyfforddi grwpiau o farcwyr uniaith ar wahân, fe wnaethant sicrhau
bod yr Arweinwyr Tîm yn ddwyieithog, a'u bod wedi safoni gyda'i gilydd cyn y cam hyfforddi
marcwyr, a'u bod yn edrych ar draws y ddau fersiwn iaith o'r cynlluniau marcio, gan sicrhau eu
bod mor debyg â phosibl, a bod unrhyw newidiadau a wnaed ar y pwynt hwn yn cael eu gwneud
i'r cynlluniau marcio yn y ddwy iaith. Yn ystod y marcio roeddent hefyd yn gweithredu system lle
roedd unrhyw newidiadau a wnaed i'r cynllun marcio neu'r dull marcio ar gyfer un fersiwn iaith
yn cael eu cyfleu'n gyflym i'r grwpiau gan nodi'r ymatebion yn yr iaith arall.

5.4 Dyfarnu cymwysterau
Wrth ddyfarnu cymwysterau cyfrwng Cymraeg,
rhaid sicrhau eich bod yn gweithredu’n hollol
deg ac ar sail y dystiolaeth mae’r dysgwyr wedi’i
chyflwyno, a dim byd arall. Felly, mae angen
datblygu systemau cadarn ar gyfer sicrhau
cysondeb yn y canllawiau a’r hyfforddiant yr
ydych yn ei ddarparu i’ch staff/ timoedd er
mwyn iddynt fod yn effro i faterion yn y ddwy
iaith, wrth ddyfarnu.
Yn ddelfrydol, dylai unigolion/timoedd/byrddau
sy’n cymedroli asesiadau fod yn gymwys
i wneud hynny ar draws y ddwy iaith. Gall
hynny fod yn heriol, gan ddibynnu ar gyddestun y corff dyfarnu unigol, ac yn rhywbeth
i’w ddatblygu dros amser wrth gynyddu eich
capasiti yn fewnol (gweler yr adran ddilynol am
gynyddu capasiti). Os nad oes cynrychiolaeth
gennych ar hyn o bryd, ystyriwch pa systemau
y gallech chi eu mabwysiadu e.e. galw ar
gontractwyr allanol, rhannu adnoddau gyda
chyrff dyfarnu eraill, a/neu gomisiynu adroddiad
ar unrhyw faterion ieithyddol sydd wedi codi
yn ystod y broses farcio. Mae’n bwysig eich
bod yn blaengynllunio eich systemau dyfarnu
yn ofalus i sicrhau bod ystyriaethau ieithyddol/
cynrycholiaeth iaith digonol o fewn y tîm
cymedroli a/neu’r bwrdd arholi.
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Mae’r isod yn enghraifft o bolisi gadarn gan
gorff dyfarnu:

Enghraifft o sut mae un
corff dyfarnu yn dyfarnu’n
ddwyieithog
Mae polisi dyfarnu‘r corff hwn yn nodi’r rheol
ganlynol i hybu cysondeb a thegwch rhwng
y ddwy iaith: ‘Pan fydd yr un uned/cydran
yn cael ei hasesu trwy gyfrwng y Saesneg
a’r Gymraeg, rhaid cael un pwyllgor dyfarnu
neu orgyffwrdd aelodaeth (e.e. cadeirydd
arholwyr ac o leiaf un aelod arall) ar y
pwyllgorau sydd â chyfrifoldeb.’
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5.5 Tystysgrifo

Yn rhan o’ch systemau monitro patrymau
cyrhaeddiad arferol, dylech sicrhau eich bod
yn talu sylw i wahaniaethau arwyddocaol
mewn data ar berfformiad dysgwyr sydd wedi
cwblhau asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg
a’r Saesneg. Bydd angen i’ch dadansoddiad
ystyried y ffactorau posibl sydd wedi arwain at
y gwahaniaethau hynny. Mae’n bwysig bod yn
ymwybodol o wahaniaethau posibl sy’n gallu
codi mewn eitemau unigol oherwydd rhesymau
ystadegol. Hefyd, mae gwahaniaethau mewn
perfformiad yn gallu bod yn fach, a ddim yn
arwyddocaol yn addysgiadol nac yn ystadegol.

Mae Cymru yn wlad ddwyieithog, ac mae nifer
cynyddol o ddysgwyr yn derbyn eu haddysg
drwy’r Gynmraeg. Yn yr ysbryd hynny, er nad
yw’n ofynnol i chi ddarparu tystysgrif yn y
Gymraeg, rydym yn eich annog i wneud hynny,
yn enwedig pan fydd y dysgwr wedi cwblhau’r
asesiad drwy gyfrwng y Gymraeg.
Am wybodaeth bellach ar ddefnyddio’r Gymraeg
ar dystysgrifau, gwelwch ein gofynion yma.

Mae hefyd angen i chi ystyried os yw’r dysgwyr
o fewn yr un garfan sy’n cwblhau’r asesiad
yn y naill iaith neu’r llall yn gymharus. Mae
tystiolaeth ystadegol yn gallu eich cynorthwyo
i adnabod gwahaniaethau mawr mewn
perfformiad mewn eitemau unigol neu ble mae
gwahaniaethau systematig mewn perfformiad
ar draws eitemau niferus sy’n galw am
ddadansoddiad ansoddol pellach.

Enghraifft o arfer – tystysgrifo
Yn unol ag ysbryd Cymraeg 2050 Miliwn
o Siaradwyr a’r ymgyrch i normaleiddio
dwyieithrwydd ym myd addysg, hyfforddiant
a gwaith, mae tystysgrifo’n fodd i arddangos
cydraddoldeb rhwng y ddwy iaith. Mae
tystysgrifau dwyieithog yn adlewyrchu’r
gymdeithas ddwyieithog y mae dysgwyr
yn byw ac astudio ynddi, ac felly, mae hyn
yn arfer da, ac yn rhywbeth i’w ystyried i
gyrff dyfarnu sy’n darparu cymwysterau yng
Nghymru.

Lle yr ydych wedi adnabod eitemau neu
dasgau sydd angen dadansoddiad pellach,
ystyriwch a oes unrhyw resymau sy’n deillio
o ddyluniad yr asesiad ei hunan sydd efallai
yn esbonio gwahaniaethau mewn perfformiad
e.e. geiriad cwestiwn penodol, defnydd o
derm anghyfarwydd neu anghysondeb wrth
gymhwyso cynllun marcio. Bydd gweithredu
priodol yn sgil dadansoddiad o’r fath yn sicrhau
tegwch i ymgeiswyr yn y cylch dyfarnu hwnnw
a gwell cyfatebiaeth rhwng y fersiynau iaith i’r
dyfodol.
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6. Sefydlu strategaeth sgiliau dwyieithog
6.1 Cynyddu capasiti ieithyddol corff dyfarnu
Mae’r adran hon yn cynnig gwahanol gamau y
gallwch eu hystyried er mwyn cynyddu capasiti
ac adeiladu gweithlu dwyieithog i ymateb i’r
galw.

Enghraifft o ddarpariaeth i
ganolfannau Cymraeg

Y cam cyntaf fydd adnabod sgiliau ieithyddol
eich gweithlu cyfredol (gan gynnwys y staff sy’n
gweithio ar gytundebau hyblyg, e.e. gwirwyr,
marcwyr ac aseswyr) drwy gynnal archwiliad
syml. Bydd cynnal archwiliad o’r fath yn cynnig
cyfle i gasglu gwybodaeth am sgiliau iaith a
lefel hyder canfyddedig eich staff, yn ogystal ag
adnabod anghenion datblygu proffesiynol.
Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi datblygu
Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg, sy’n offeryn
diagnostig i helpu unigolyn i ddarganfod ei
lefel o gymhwysedd Cymraeg wrth ddarllen,
ysgrifennu, gwrando a siarad. Mae angen
cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, felly awgrymir
eich bod yn clustnodi swyddog ar lefel briodol i
gydlynu hyn gyda’r Ganolfan ar gyfer yr aelodau
staff sydd â diddordeb.
Ar ôl i chi adnabod sgiliau staff, gallwch wedyn
ystyried y ffordd orau o drefnu’r gweithlu i
weithio gyda chanolfannau sy’n darparu eich
cymwysterau yn y Gymraeg.
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Mae gan y corff dyfarnu hwn hanes hir o
weithio ym maes addysg a hyfforddiant
sgiliau yng Nghymru, ac mae’n cynnig
gwasanaeth a chefnogaeth i ganolfannau
cyfrwng Cymraeg drwy gydlynydd penodedig
sy’n medru sicrhau bod pob elfen o
wasanaeth y corff, o ymrestru i ddyfarnu, ar
gael yn y Gymraeg. Mae pob canolfan sy’n
cofrestru dysgwyr ar gyfer cymwysterau
cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn
dod o dan ofal yr un rheolwr canolfan.
Ym marn y corff dyfarnu, mae manteision
amlwg i system felly, gan ei bod yn bosibl
i’r unigolyn hwnnw gyfathrebu’n effeithlon
â’r canolfannau, gan gynnig arweiniad a
chefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion
penodol a hyrwyddo cydweithio rhwng
canolfannau o fewn rhwydwaith gyfrwng
Cymraeg. Gall cefnogaeth o’r fath gynnwys
hybu datblygiad proffesiynol ym maes asesu
drwy gyfrwng Gymraeg i ganolfannau sy’n
datblygu ac yn ehangu eu darpariaeth. Mae’r
corff hefyd yn sicrhau bod dogfennaeth
berthnasol, gan gynnwys canllawiau asesu
a sicrhau ansawdd, ar gael yn y ddwy iaith
ar eu gwefan, sy’n golygu eu bod ar gael i
ganolfannau yn eu dewis iaith heb orfod
gofyn.
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Bydd cynnal yr archwiliad sgiliau hefyd yn adnabod cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ieithyddol eich
staff. Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am ddarparu cyrsiau ar bob lefel i
weithleoedd. Gwelwch Atodiad 6 ar y ddarpariaeth sydd ar gael am ddim i ddysgu a gwella sgiliau
Cymraeg staff.
Mae camau eraill y gallwch chi eu hystyried hefyd, gan gynnwys y canlynol:
• sefydlu a chynnal cronfa ddata fewnol o’r sawl sydd â sgiliau iaith Gymraeg, gan gynnwys
manylion am eu lleoliad a’u harbenigedd pwnc, er mwyn gwneud y defnydd gorau o’ch adnoddau
dynol a sicrhau gwasanaeth o safon uchel yn y Gymraeg i’r holl ganolfannau sy’n ei ddymuno;
• cefnogi staff sy’n dymuno gwella eu sgiliau Cymraeg drwy adnabod cyrsiau addas a hwyluso
eu rhyddhau i’w dilyn lle bo’n ymarferol. Noder: mae’r Canolfan Dysgu Cymraeg yn darparu
hyfforddiant ar-lein am ddim o dan y cynllun Cymraeg Gwaith;
• sefydlu prosesau ar gyfer monitro sgiliau dwyieithog a mapio’r angen a ragwelir wrth gynllunio
darpariaeth i’r dyfodol er mwyn adnabod yr anghenion hyfforddi;
• hysbysebu mewn mannau addas i ddenu siaradwyr Cymraeg i’ch gweithlu (e.e. gwefannau megis
Golwg 360, Lleol, Swyddle), yn ogystal â llwybrau recriwtio arferol eich sefydliad;
• cydweithio â chanolfannau i adnabod unigolion addas a fyddai’n gwerthfawrogi’r cyfle i hyfforddi
ar gyfer rôl asesu allanol fel rhan o raglen datblygiad proffesiynol;
• cefnogi athrawon cyfredol i ymgymryd â gwaith asesu a dilysu drwy gynllunio eu llwyth gwaith yn
briodol a chynnig cefnogaeth wrth iddynt fagu hyder; a
• manteisio ar adnoddau ac arbenigedd Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym maes hybu darpariaeth
addysgol dwyieithog.

Enghraifft o ymgyrch bwrpasol i ddenu staff gyda sgiliau Cymraeg
Wrth ddatblygu cymhwyster cerddoriaeth yn y Gymraeg, roedd angen i gorff dyfarnu a leolir yn
Lloegr recriwtio aseswyr allanol â’r gallu i ymdrin â gwaith ymarferol ymgeiswyr a chynhyrchu
adroddiadau yn y Gymraeg. Aethpwyd ati i greu cynllun ar gyfer denu unigolion addas, gan
adeiladu rhwydwaith o aseswyr cyfrwng Cymraeg. Drwy fanteisio ar y cysylltiadau cryf rhwng
sefydliadau addysgol a’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, llwyddwyd i ddod o hyd i
nifer o ymarferwyr neu awduron ym maes addysg a oedd hefyd yn meddu ar gymwysterau a/
neu gefndir a phrofiad cerddorol priodol. Mae hyn wedi cryfhau gallu’r sefydliad i ddarparu
cymwysterau yn y Gymraeg, gan arwain at gynlluniau i ehangu’r ddarpariaeth ymhellach yn y
dyfodol.
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Enghraifft o godi ymwybyddiaeth am Gymru o fewn sefydliad
Roedd cyrsiau corff dyfarnu sy’n darparu cymwysterau galwedigaethol yn rhyngwladol wedi
ennyn tipyn o ddiddordeb gan ganolfannau yng Nghymru, a phenderfynwyd y dylid cryfhau’r
gwasanaeth a gynigir yno. Aethpwyd ati i benodi unigolyn â chryn brofiad o weithio ar lefel
strategol yng Nghymru a thrwy gyfrwng y Gymraeg i’w Bwrdd. Mae’r corff o’r farn bod y
penodiad hwnnw wedi cryfhau’r pwyllgor ac wedi codi ymwybyddiaeth o anghenion unigryw
Cymru yn ehangach o fewn y sefydliad. Trefnwyd cynhadledd i Gymru hefyd i ymgysylltu â
rhandeiliaid, ac oherwydd llwyddiant y digwyddiad, bwriedir ei gwneud yn un blynyddol. I
gefnogi lansiad eu cymwysterau dwyieithog, crëwyd ardal penodedig i Gymru ar y wefan, a
phenodwyd aelod o staff gweinyddol i ddelio ag ymholiadau a sicrhau gwasanaeth o safon sy’n
ateb anghenion yng Nghymru.

6.2 Cefnogaeth hyfforddiant iaith a datblygu deunyddiau
Mae hyfforddiant iaith Gymraeg ar gael o dan y cynllun Cymraeg Gwaith. Nod y cynllun yw cryfhau
sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig opsiynau ar gyfer dysgu, gwella, a
defnyddio sgiliau Cymraeg at bwrpas gwaith, ac mae’n cynnig cymorth a chefnogaeth i gyflogeion,
ynghyd â'u cyflogwyr. Gweler Atodiad 6 am ragor o fanylion am yr opsiynau sydd ar gael o dan y
cynllun.
Mae cymorth ar gael i ganolfannau ôl-16 a sefydliadau addysg uwch ddatblygu arbenigedd cyfrwng
Cymraeg angenrheidiol. Estynnwyd rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sectorau addysg
bellach a phrentisiaethau a lansiwyd strategaeth genedlaethol newydd yn 2019. Mae rhaglen
datblygu staff a rhaglen fentora genedlaethol ar gyfer y sector ôl-16 yn cael eu darparu ar ran y
Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan Sgiliaith ac yn cynnwys dwy elfen wahanol:
• Mae Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith yn darparu hyfforddiant a chyngor ymarferol
ar adnoddau ac arferion da i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau ac yn cefnogi
ymarferwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid; ac
• Mae’r Cynllun Mentora Staff gan Sgiliaith yn cynnig cefnogaeth i ymarferwyr mewn sefyllfaoedd
dysgu go iawn i fewnosod y Gymraeg/dwyieithrwydd yn y dosbarth neu yn y gweithle.
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7. Defnydd o dechnoleg ac e-asesu
Wrth i gymwysterau symud yn fwyfwy at asesu ar sgrin a/neu’n ddigidol, ystyriwch yr oblygiadau
ar gyfer cymwysterau sy’n cael eu cynnig yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’n
ddwyieithog.
Lansiodd Llywodraeth Cymru Gynllun gweithredu technoleg Cymraeg yn 2018. Yn unol ag ysbryd
y cynnig gwreithredol a Cymraeg 2050, mae’r cynllun yn gosod nod o sicrhau y bydd y Gymraeg yn
cael ei chynnig yn rhagweithiol, er mwyn i sefydliadau, teuluoedd ac unigolion ei defnyddio mewn
nifer cynyddol o gyd-destunau digidol heb orfod gofyn amdani. Nodir tri maes allweddol: technoleg
lleferydd Cymraeg; cyfieithu â chymorth cyfrifiadur; a deallusrwydd artiffisial sgwrsiol, a all fod yn
berthasol i ddatblygu e-asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol.
Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddwyd Fframwaith Digidol 2030, sef ffrwyth cydweithrediad rhwng
Llywodraeth Cymru, JISC a’r colegau addysg bellach yng Nghymru. Mae’r canllaw i’r fframwaith yn
trafod sut y gall technolegau digidol gynorthwyo i sicrhau darpariaeth effeithiol ac yn archwilio
ystod eang o rolau a chyfrifoldebau ar draws y sector ôl-16. Mae’n werth i chi fod yn ymwybodol o
egwyddorion a nodau’r strategaeth a’r Safonau sy’n cyd-fynd â hi wrth ddatblygu cymwysterau sy’n
cynnwys e-asesu.
Os nodir ar QiW bod un o’ch cymwysterau ar gael yn y Gymraeg, mae’n rhaid sicrhau bod unrhyw
asesu digidol ar gael yn yr iaith honno. Hefyd, lle bo’n ymarferol, rhowch ystyriaeth i ddulliau o
ehangu asesu digidol mewn cymwysterau eraill nad ydynt eto ar gael yn llawn drwy’r Gymraeg.
Mae asesiadau digidol efallai yn caniatáu hyblygrwydd o ran mynediad i fersiynau iaith nad yw’n
bosibl mewn asesiadau printiedig. Gan ddibynnu ar natur y sefydliad a’r dulliau dysgu ac addysgu
ar waith yno, bydd rhai canolfannau’n dymuno i’w hymgeiswyr gwblhau pob elfen o gymhwyster
penodol drwy gyfrwng y Gymraeg, tra bydd eraill yn pwysleisio’r angen am fynediad at y ddwy
iaith yn ystod asesiad. Serch hynny, rydyn ni’n disgwyl i chi sicrhau bod modd i ymgeiswyr symud
rhwng y ddwy iaith (toglo) mewn unrhyw asesiad digidol.
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Enghraifft o arfer da
Mae consortiwm o ddau gorff dyfarnu wedi datblygu cyfres o gymwysterau Adeiladu a
Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu i’w harholi ym mis Medi 2021. Bydd gan bob un o’r
cymwysterau newydd lawlyfrau, manylebau ac asesiadau sampl drwy gyfrwng y Gymraeg
a’r Saesneg. Bydd pob asesiad allanol ar gael yn Gymraeg, a bydd canolfannau a darparwyr
hyfforddiant yn cael cefnogaeth i sicrhau bod asesiad mewnol ar gael yn Gymraeg.
Wrth greu asesiadau digidol newydd yn y ddwy iaith, ystyriwch y canlynol:
• sicrhau eich bod yn dewis cwmni technoleg â’r gallu i ddarparu llwyfan asesu sy’n caniatáu asesu
dwyieithog ar gyfer cymwysterau i’w defnyddio yng Nghymru;
• sicrhau bod yr holl feddalwedd a gomisiynir yn gymwys i’w defnyddio yn y Gymraeg e.e. ffontiau
a defnydd o acenion ar ŵ, ŷ, darllenwyr sgrin ayyb;
• sicrhau gwe-lywio hwylus yn y ddwy iaith e.e. llywio rhwng tudalennau, toglo llyfn, botymau
dewis iaith, arwyddo clir ar bob sgrin; ac
• ystyried golwg yr asesiad yn y naill iaith a’r llall, gan gofio y gall nifer y geiriau a’r gofod
angenrheidiol ar y sgrin amrywio yn ôl yr iaith. Bydd yn bwysig bod y profiad i’r dysgwyr yr un
mor hwylus yn y ddwy iaith a dylid lleihau’r angen i sgrolio’n fwy mewn un iaith.
Mae canllaw defnyddiol ar greu meddalwedd ddwyieithog wedi’i llunio gan Swyddfa Comisiynydd
y Gymraeg a Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi arweiniad pellach ar yr agweddau i’w hystyried. Gweler
Atodiad 3 hefyd am gyngor ar ddylunio dwyieithog.
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8. Cefnogaeth i ganolfannau a dysgwyr
8.1 Deunydd asesu angenrheidiol
Fel y nodwyd uchod, wedi i chi ddatgan bod cymhwyster ar gael yn y Gymraeg, bydd yn ofynnol i
chi ddarparu’r ddogfennaeth ganlynol:
• y fanyleb, gan gynnwys rhestri termau/geirfa hanfodol ac amcanion asesu;
• y deunydd asesu ei hun; a
• deunyddiau asesu enghreifftiol (lle bo’n berthnasol).
Gwnewch yn siŵr bod y deunyddiau uchod ar gael yn y Gymraeg ar yr un pryd â’r Saesneg. Ni
ddylid oedi, gan fod rhaid ymdrin â’r ieithoedd yn hafal yn ysbryd y Mesur Iaith a’r ddeddfwriaeth
(gweler Adran 1.2).
Nodwch hefyd fod Safonau NOS (sef safonau cenedlaethol ar gyfer nifer o broffesiynau) ar gael yn y
Gymraeg i chi.

8.2 Adnoddau cysylltiol
Er mwyn darparu cymhwyster drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n arfer da sicrhau bod gan
ymarferwyr mewn canolfannau fynediad at ystod o adnoddau perthnasol yn y Gymraeg er mwyn
paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer eich cymwysterau. Gall adnoddau felly gynnwys y canlynol ymysg
eraill, ond nid yw’n rhestr derfynol o bell ffordd:
• dogfennaeth asesu megis cynlluniau marcio;
• deunydd hyfforddi;
• arweiniad i aseswyr/marcwyr/dilyswyr ar unrhyw faterion ieithyddol i’w hystyried;
• ffurflenni cofnodi asesiadau; a
• thaflenni asesu.
Bydd canolfannau’n cynhyrchu ystod o adnoddau i hwyluso dysgu ac addysgu mewn perthynas
â’ch cymwysterau. Mewn achosion lle rydych chi’n darparu adnoddau atodol yn y Saesneg, mae’n
bwysig i chi ystyried anghenion canolfannau cyfrwng Cymraeg a chynnig cefnogaeth iddynt, lle bo’n
briodol ac yn bosibl i chi wneud hynny. Yn wir, o safbwynt ennyn diddordeb yn eich cymwysterau a
sicrhau ymrwymiad iddynt gan ganolfannau, gall fod yn fanteisiol i chi wneud hynny.
Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru yn comisiynu adnoddau
dysgu ac addysgu Cymraeg a dwyieithog i gefnogi’r cwricwlwm a’i gymwysterau yng Nghymru.
Mae’r gangen yn darparu cyllid i gyhoeddwyr a sefydliadau eraill i sicrhau bod adnoddau print a
digidol safonol ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Cysylltwch â’r tîm i drafod ymhellach drwy ebostio
AdnoddauCymraeg@llyw.cymru
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd wedi datblygu casgliad helaeth o adnoddau i gefnogi dysgu
ac addysgu cyfrwng Cymraeg mewn colegau addysg bellach, ac mae’r rhain ar gael am ddim at
ddefnydd canolfannau ar y porth adnoddau ar y wefan.
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Er mwyn gwneud yn siŵr bod y deunyddiau
Cymraeg sy’n gysylltiedig â’ch cymwysterau’n
hygyrch, ystyriwch wneud y canlynol:

Enghraifft o ddarparu storfa o
adnoddau

• creu lle amlwg neu benodol ar eich gwefan er
mwyn i ganolfannau ddod o hyd i’r adnoddau
yn hawdd;
• cynnwys dolenni at adnoddau o fewn eich
manylebau (yn arwyddbostio at y Gymraeg a’r
Saesneg);
• e-bostio pob canolfan gyda’r cysylltiadau i’r
tudalennau perthnasol ar eich gwefan; a
• chodi ymwybyddiaeth o’r deunyddiau mewn
sesiynau hyfforddiant.

Mae’r consortiwm sydd yn gyfrifol am yr
holl gymwysterau sydd ar gael ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
yng Nghymru ers 2019 wedi datblygu storfa
o adnoddau amlgyfrwng i gyd-fynd â’r
cymwysterau. Mae’r holl gymwysterau ac
asesiadau yn cael eu darparu yn y ddwy iaith
yn gwbl gyfartal. Trefnir y ddogfennaeth o
dan dri phennawd ar wefan ddwyieithog y
consortiwm:

Cliciwch ar y sgrinlun i fynd i’r wefan i weld yr
adnoddau dwyieithog:

• dogfennau allweddol a deunyddiau cwrs;
• hyfforddiant DPP a gweminarau; a
• adnoddau.
Mae darpariaeth ddwyieithog gynhwysfawr
o’r fath yn sicrhau tegwch i ddysgwyr a
chanolfannau yn y ddwy iaith, ac yn hybu
cysondeb a safonau uchel.
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8.3 Hyfforddiant i ganolfannau
Wrth gynllunio eich rhaglen hyfforddiant, cofiwch am iaith y colegau ac ysgolion Cymraeg fydd yn
cofrestru ar gyfer eich hyfforddiant, gan ystyried unrhyw anghenion penodol all fod ganddynt.

I gloi
Os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r canllawiau hyn ymhellach, neu os ydych yn chwilio am
gymorth neu wybodaeth ychwanegol ar fater penodol, cysylltwch â’r Tîm Polisi Rheoleiddio yn:
polisi@cymwysteraucymru.org
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Atodiad 1
Blaenoriaethau sector ar gyfer cymwysterau
cyfrwng Cymraeg
Yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg Gymraeg ac anghenion y gweithlu i’r
dyfodol, rydym wedi pennu blaenoriaethau fel a ganlyn:
1. Cymwysterau mewn meysydd lle mae cyfran y dysgwyr sy'n siarad Cymraeg ar eu huchaf e.e.
• Adeiladu
• Cynllunio a'r Amgylchedd Adeiledig
• Amaethyddiaeth
• Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid
• Technolegau Peirianneg a Gweithgynhyrchu
• Menter Manwerthu a Masnachol a Hamdden
• Teithio a Thwristiaeth
2. C
 ymwysterau mewn meysydd lle mae darpariaeth yn bodoli trwy gyfrwng y Gymraeg ar lefelau
penodol ond nid ar lefelau eraill, ac mae angen hwyluso dilyniant i ddysgwyr drwy’r lefelau
3. Cymwysterau mewn meysydd cyflogaeth lle mae'r defnydd o'r Gymraeg ar ei uchaf e.e.
• Amaethyddiaeth
• Ynni a Dŵr
• Gweinyddiaeth Gyhoeddus
• Addysg ac Iechyd
• Adeiladu
Rhestr Gyfunol
• Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal
• Adeiladu, Cynllunio a'r Amgylchedd Adeiledig
• Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch
• Ynni a'r amgylchedd, ynni a dŵr
• Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
• Busnes
• Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
• Chwaraeon
• Amaethyddiaeth
• Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid
• Diwydiannau Creadigol
• Gweinyddiaeth gyhoeddus
• Gwasanaethau manwerthu a chwsmeriaid
• Addysg a hyfforddiant
• Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
• Gwyddorau bywyd
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Atodiad 2
Gwefannau terminoleg/cywirdeb iaith
Y Termiadur Addysg
Gwefan ar gyfer yr sector addysg yw hon, gan gynnwys addysg oed ysgol ac addysg bellach. Mae’n
cynnwys geiriadur ar-lein chwiliadwy sy’n cynnwys y termau safonol sydd i’w defnyddio mewn
arholiadau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg ac mewn adnoddau o bob math ar gyfer athrawon a
disgyblion.
http://www.termiaduraddysg.org
Canllawiau ar gyfer defnyddio’r Termiadur Addysg
• Mae Y Termiadur Addysg yn tyfu yn gyson, gyda thermau newydd yn cael eu hychwanegu’n
rheolaidd. Mae ar gael ar sawl ffurf electronig, sef:
- Gwefan Y Termiadur Addysg http://www.termiaduraddysg.org/. Ceir gwybodaeth gefndir a
chanllawiau yn http://www.termiaduraddysg.org/canllawiau/.
- Gwefan Y Porth Termau Cenedlaethol http://termau.cymru/, sy’n dangos sawl geiriadur termau
gyda’i gilydd, a Y Termiadur Addysg yn un ohonyn nhw.
- Yr Ap Geiriaduron. Ar gael am ddim ar gyfer iOS ac Android. Mae nifer o eiriaduron termau eraill
ar gael ar Yr Ap Geiriaduron hefyd.
- Cysgeir. Mae hwn ar gael i’w lwytho i lawr am ddim fel rhan o becyn Cysgliad o
https://www.cysgliad.com/cy/trwydded-am-ddim/. Mae nifer o eiriaduron termau eraill a hefyd y
geiriadur cyffredinol Cysgair, yn rhan o’r pecyn hwn yn ogystal ag Y Termiadur Addysg.
• Mae pob fersiwn o Y Termiadur Addysg yn dod o’r un gronfa ddata meistr, ac felly yn gyson â’i
gilydd. Gyda’r fersiynau ar-lein, sef gwefannau http://www.termiaduraddysg.org/ a
http://termau.cymru/ mae termau newydd yn cael eu hychwanegu yn ddyddiol. Gyda’r fersiynau
all-lein (yr Ap Geiriaduron a Cysgeir), mae diweddariadau yn cael eu gyrru allan yn rheolaidd,
fel arfer bob tri mis. Mae’n werth edrych ar y fersiynau ar-lein, felly, os ydych chi yn chwilio am
dermau newydd.
• Os nad yw’r termau rydych chi’n chwilio amdanyn nhw ar gael yn Y Termiadur Addysg, yna
edrychwch yn gyntaf ar y termau sy’n dod o’r geiriaduron termau eraill sydd yn Y Porth Termau
Cenedlaethol ar http://termau.cymru/. Gall y rhai o Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
fod yn arbennig o werthfawr i chi, gan fod y geiriadur termau hwn yn ddilyniant i Y Termiadur
Addysg, sy’n delio ag addysg 5-19 oed (addysg ysgol ac addysg bellach). Mae Geiriadur Termau’r
Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn delio gydag addysg prifysgol, ac weithiau’n rhoi mwy o wybodaeth
e.e. diffiniadau, lluniau a diagramau.
• Os nad yw’r term rydych chi’n chwilio amdano yn un o’r geiriaduron hyn, yna edrychwch ar
BydTermCymru: https://llyw.cymru/bydtermcymru. Dyma’r termau sy’n dod o waith cyfieithwyr
Llywodraeth Cymru, wedi’u trafod a’u dilysu i wahanol raddau yn fewnol ganddyn nhw.
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•Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio geiriaduron cyffredinol i chwilio am dermau. Mae geiriaduron
cyffredinol, e.e. Geiriadur yr Academi, Geiriadur Prifysgol Cymru, Geiriadur Cyffredinol Cysgair, yn
ddefnyddiol iawn i chwilio am eiriau cyffredinol ac idiomau sydd ddim yn dermau arbenigol, ond
dylid dilyn Y Termiadur Addysg o ran termau addysgol.
• Gweler http://www.termiaduraddysg.org/adnoddau/rhestrau-termau/ am restri penodol ar gyfer
pynciau penodol ac isfeysydd fel Rygbi.
Edrychwch ar y fideo cartŵ n bach hwyliog gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio Y Termiadur
Addysg: https://youtu.be/6z8klxzufx8 (CY) a https://youtu.be/BzbrqUr5Hvk (EN). Mwynhewch!
Mae gwasanaeth ymholiadau ar gael gan dîm y Termiadur Addysg i’ch helpu chi os bydd
gennych broblem neu gwestiwn am dermau Cymraeg ar gyfer eich gwaith. Cysylltwch â’r tîm ar
termau@bangor.ac.uk.
Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae’r wefan hon wedi’i bwriadu ar gyfer addysg uwch ac mae hi’n eich caniatáu i chwilio geiriadur
termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n cynnwys llawer o ddiffiniadau ar gyfer cysyniadau sy’n
berthnasol i fyfyrwyr prifysgol.
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y Porth Termau
Porth sy’n dwyn ynghyd nifer o’r adnoddau geiriadurol eraill y tu ôl i un rhyngwyneb chwilio, fel
bod modd chwilio llond silff o eiriaduron electronig gydag un chwiliad. Mae’n cynnwys Y Termiadur
Addysg, Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg a thros 20 o eiriaduron termau eraill o feysydd fel
archaeoleg a iechyd. Ceir mynediad i rai o’r adnoddau hyn drwy Cysgeir (rhan o’r pecyn Cysgliad) ac
Ap Geiriaduron (gweler isod).
http://termau.cymru
Ap Geiriaduron
Casgliad o eiriaduron ar gyfer eich dyfais symudol iOS neu Android yw hwn. Mae’n gweithio heb
gysylltiad gwe er mwyn sicrhau bod y geiriau angenrheidiol wastad ar flaenau eich bysedd.
https://apps.apple.com/gb/app/ap-geiriaduron/id570171569
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cysgliad.android.apGeiriaduron&hl=en_
US&gl=US
Cysgliad
Pecyn meddalwedd ar gyfer cyfrifiaduron Windows yw Cysgliad. Mae’n cynnwys y gwirydd sillafu
a gramadeg Cysill a’r casgliad o eiriaduron Cysgeir. Yn ogystal â’ch helpu i wirio treigladau ac ati,
mae’n sicrhau bod adnoddau geiriadurol a therminolegol ar gael ar eich cyfrifiadur.
https://www.cysgliad.com/cy/
Cysill Ar-lein
Fersiwn ar-lein hwylus o gwirydd sillafu a gramadeg Cysill yw Cysill Ar-lein.
https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/
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TermCymru
Casgliad y gellir ei chwilio a ddefnyddir gan gyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu gwaith bob dydd.
Mae’r casgliad yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd er mwyn darparu bas data cynhwysfawr o dermau
safonol sy’n adlewyrchu defnydd cyfredol. Gellir lawrlwytho’r gronfa ddata gyfan, os dymunir.
https://llyw.cymru/bydtermcymru
Geiriadur yr Academi
Fersiwn ar-lein o’r geiriadur Saesneg i Gymraeg cynhwysfawr o’r 90au.
https://geiriaduracademi.org
Corpws.cymru
Gwefan sy’n eich galluogi i chwilio casgliadau o destunau am enghreifftiau o ddefnydd geiriau.
Mae’r corpora cyfochrog yn arbennig o ddefnyddiol wrth gyfieithu brawddegau anodd!
http://corpws.cymru
Macsen
Ap ar gyfer ffonau symudol sy’n darparu cynorthwyydd digidol tebyg i Alexa i chi, ond yn Gymraeg!
Gallwch ofyn am y newyddion, y tywydd neu am gân gan artist fel Lleuwen gan ddefnyddio eich
llais (fersiwn beta).
https://play.google.com/store/apps/details?id=cymru.techiaith.flutter.macsen&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/gb/app/macsen/id1489915663
Common Voice
Menter ar gyfer casglu recordiadau llais er mwyn hwyluso creu technoleg sy’n gallu deall pobl yn
siarad Cymraeg (fel yn Macsen, uchod).
https://commonvoice.mozilla.org/cy
Cydrannau NLP
Casgliad o gydrannau technolegol sy’n hwyluso gwaith datblygwyr meddalwedd sy’n ceisio creu
darpariaeth ar gyfer y Gymraeg.
https://github.com/techiaith
Porth Technolegau Iaith
Porth yn dwyn ynghyd nifer o gydrannau technoleg iaith gwahanol.
http://techiaith.cymru
Arddulliadur Llywodraeth Cymru
Seilir Yr Arddulliadur ar gyngor a roddir yn Gramadeg y Gymraeg (1996) gan Peter Wynn Thomas,
Orgraff yr Iaith Gymraeg (1987), a Geiriadur Prifysgol Cymru.
https://llyw.cymru/bydtermcymru/style-guide

41

 CYNNWYS

Atodiad 3
Dylunio dwyieithog
Mae dylunio’n dda yn gofyn am gynllunio gofalus, strwythur clir, perthynas dda rhwng y cleient a’r
dylunydd, a llawer o greadigrwydd a dychymyg. Mae’r un egwyddorion yn berthnasol hefyd wrth
ddylunio’n ddwyieithog.
Yn yr un modd ag y byddwch yn ystyried gofynion penodol i sicrhau cydraddoldeb a mynediad,
bydd angen rhoi sylw i anghenion darllenwyr yn y ddwy iaith. Wrth gwrs, mae rhai agweddau
sy’n arbennig o bwysig mewn dylunio dwyieithog da. Felly, mae’n dda rhoi ystyriaeth i hynny
o’r cychwyn cyntaf wrth ddylunio unrhyw ddogfennaeth yn ymwneud â’ch cymwysterau cyfrwng
Cymraeg, boed ar bapur neu’n electronig.
Bydd dylunio dwyieithog llwyddiannus yn rhoi sylw i’r agweddau canlynol ymysg eraill:
• math a maint ffont, gan gynnwys ffontiau Cymraeg;
• teipiau;
• unioni;
• defnydd o acenion a’r collnod;
• lliw print a chefndir;
• dulliau cyfuno’r ddwy iaith;
• defnydd o logos a brandio; a
• darllenadwyedd a phrofiad y defnyddiwr.
Ceir arweiniad penodol a chynhwysfawr mewn canllawiau gan Swyddfa’r Comisiynydd Iaith ar ran
Llywodraeth Cymru. Ceir cyngor ar ddylunio dwyieithog a gwella’r profiad i’r defnyddiwr Cymraeg
ar wefan dechnoleg Cymraeg Busnes Cymru, Helo Blod. Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru
wedi cyhoeddi canllawiau e.e. hwn gan Gyngor Caerffili. Mae arweiniad ar gyfathrebu dwyieithog
yng Nghymru ar gael gan Lywodraeth y DU, hefyd.
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Atodiad 4
Partneriaid a chefnogaeth yn y system
Er hwylustod, rydym wedi crynhoi isod fanylion cyswllt y sefydliadau a gwasnaethau sydd wedi
cael sylw yn y canllawiau.
Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg
Aled Roberts yw Comisiynydd y Gymraeg. Cychwynnodd yn ei swydd yn 2019 am gyfnod o saith
mlynedd. Nod statudol y swydd yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Amcanion strategol
y Comisiynydd yw: dylanwadu ar bolisi, ehangu hawliau, sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn
cydymffurfio â safonau’r Gymraeg a hwyluso defnydd ehangach o’r Gymraeg gyda busnesau ac
elusennau.
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/
Canolfan Bedwyr
Gweler Atodiad 2.
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Gweler Atodiad 5.
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector
ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda
phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg
a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol.
gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk 01267 610400
Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Mae’r Ganolfan yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau dysgu Cymraeg i oedolion yn genedlaethol.
Cyflawnir hyn drwy rwydwaith o 11 o ddarparwyr cyrsiau ledled Cymru. Mae’r ganolfan wedi
cynhyrchu llyfrau cwrs i ddysgu Cymraeg, cyrsiau ar-lein a banc cynhwysfawr o adnoddau sydd ar
gael am ddim ar eu gwefan.
https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/y-ganolfan-dysgu-cymraeg-genedlaethol/
Sgiliaith
Mae uned Sgiliaith wedi’i lleoli ar gampws Coleg Meirion Dwyfor ac yn rhan o Grŵp Llandrillo
Menai. Nod yr uned yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er
mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.
01758 704613
Uned Comisiynu Adnoddau Dysgu ac Addysgu Llywodraeth Cymru
E-bost: AdnoddauCymraeg@llyw.cymru
Busnes Cymru – Helo Blod
Gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n
dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru. Mae gwasanaeth Helo Blod yn
cynnig gwasanaeth a chyngor ar-lein ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn busnes. Mae gwasanaeth
cyfieithu rhad ac am ddim ar gael ar gyfer testunau byr iawn, hefyd.
03000 25 88 88
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Atodiad 5
Cymdeithasau a chyrff cyfieithu proffesiynol
Mae pob un o’r cyrff isod yn cynnig gwasanaeth dod o hyd i gyfieithwyr sydd wedi cofrestru â nhw
ac yn meddu ar gymwysterau cydnabyddedig yn y maes.
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Y corff cenedlaethol sy'n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol. Dyma'r unig
gymdeithas broffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg. Mae’r gymdeithas yn darparu
hyfforddiant a chymwysterau ar gyfer cyfieithwyr testun a chyfieithwyr ar y pryd.
https://www.cyfieithwyr.cymru/
Chartered Institute of Linguists (CIOL)
CIOL yw'r prif gorff aelodaeth yn y DU ar gyfer gweithwyr proffesiynol iaith. Ei nod yw gwella
a hyrwyddo gwerth ieithoedd a sgiliau iaith er budd y cyhoedd ac mae'n darparu cymwysterau
rheoledig trwy Ymddiriedolaeth Addysgol IoL.
https://www.ciol.org.uk/
Institute of Translation and Interpreting (ITI)
ITI yw'r unig gymdeithas aelodaeth broffesiynol annibynnol yn y DU ar gyfer cyfieithwyr,
dehonglwyr a phawb sy'n ymwneud â chyflenwi gwasanaethau iaith. Mae’n hyrwyddo'r safonau
uchaf yn y proffesiwn, gan gefnogi aelodau ac yn cynrychioli’r diwydiant.
https://www.iti.org.uk/

Atodiad 6
Cynllun Cymraeg Gwaith
Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig
opsiynau ar gyfer dysgu, gwella, a defnyddio sgiliau Cymraeg at bwrpas gwaith, ac yn cynnig
cymorth a chefnogaeth i gyflogeion, ynghyd â'u cyflogwyr.
Dyma'r dulliau dysgu sydd ar gael ar gyfer Cynllun 2021-22 (o fis Ebrill 2021 ymlaen):
Cyrsiau Blasu Ar-lein Cymraeg Gwaith
Dyma gwrs blasu i ddechrau dysgu Cymraeg. Cwrs anghydamserol ar-lein yw’r cyrsiau blasu. Maen
nhw’n cyflwyno geirfa ac ymadroddion pob dydd, ac maen nhw ar gael i bawb, yn rhad ac am ddim.
Mae rhai cyrsiau wedi eu teilwra ar gyfer gwahanol sectorau, er enghraifft Iechyd a Gofal. Mae cwrs
hefyd ar gael i ddysgwyr hyderus a siaradwyr Cymraeg ar gyfer gwella a gloywi ei iaith. Mae pob
cwrs yn cynnwys 10 uned yr un (tua 10 awr o ddysgu), ac maent wedi'u rhannu'n ddwy ran.
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Cyrsiau Hunan-astudio Ar-lein Cymraeg Gwaith
Dyma gwrs newydd, arloesol, sy'n cynnig y cyfle i ddysgwyr gwblhau cwrs ar lefel Mynediad unrhyw le, ac unrhyw bryd. Mae’r cwrs yn cynnwys:
• Tua 120 awr o ddysgu anghydamserol drwy ddilyn cwrs hunan-astudio ar-lein;
• Cefnogaeth gan diwtor fydd ar gael i gynnal sesiynau adolygu, ateb cwestiynau, adolygu cynnydd
unigolion ayyb.
Bydd cyflogwr yn derbyn cefnogaeth gan y Ganolfan ar sut i ddatblygu cynlluniau i gefnogi’r
dysgwyr fydd yn dilyn y cyrsiau, sy’n cynnwys cyngor a gwybodaeth am ddefnyddio’r Gymraeg yn y
gweithle.
Cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith
Cyrsiau cyfunol anghydamserol a chydamserol sy’n gyfuniad o wersi rhithiol gyda thiwtor a hunanastudio ar-lein. Mae’r cyrsiau ar gyfer dysgwyr ar lefelau Canolradd a Uwch a’r nod yw codi hyder y
dysgwr i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.
Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg
Mae'r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn declyn diagnostig sy'n darganfod lefel o gymhwysedd
Cymraeg. Ynddo, ceir pedair adran ar gyfer asesu'r bedair sgil iaith - Gwrando, Siarad, Darllen, ac
Ysgrifennu – ac mae’n cael ei gwblhau yn gyfan gwbwl ar-lein.
Mae’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg ar gael i gyflogwyr sydd yn ymrwymo i gyrsiau Cymraeg
Gwaith.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â cymraeggwaith@dysgucymraeg.wales.

Atodiad 7
Aelodaeth y Grŵp Tasg a Gorffen
Hoffem ddiolch o galon i’r canlynol am eu gwaith wrth osod cyfeiriad i’r canllawiau yn ogystal ag
adolygu drafftiau a’u mireinio:
Matthew Dean, Cambridge International
Hywel Iorwerth, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg
Lowri Morgans, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Gwennan Richards, Sgiliaith
Llinos Roberts, Coleg Cambria
Heledd Thomas, Estyn
Rachel Heath-Davies, Cymwysterau Cymru (Cadeirydd)
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