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8 Mehefin 2021

HYSBYSIAD PENDERFYNU I GYFYNGU AR GYMHWYSTER
BLAENORIAETHOL A WNAED O DAN ADRAN 14 O DDEDDF
CYMWYSTERAU CYMRU 2015 (“Y DDEDDF”)
Mae'r hysbysiad hwn yn golygu cyhoeddi'n ffurfiol o dan Adran 14 (5) o'r Ddeddf
penderfyniad a wnaed o dan Adran 14 (1) o'r Ddeddf o ran y cymwysterau
blaenoriaethol a nodir isod (“y cymhwyster cyfyngedig”).
Cyn gwneud y penderfyniad hwn, roedd Cymwysterau Cymru, yn unol ag adran 14
(7) o'r Ddeddf, wedi hysbysu'r cyfryw bersonau sy'n ofynnol o dan yr adran honno ac
wedi ystyried unrhyw sylwadau a wnaed gan y personau hynny.
Cyhoeddwyd Hysbysiad o Fwriad i Gyfyngu Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)
ar 23 Chwefror 2021. Ystyriodd Cymwysterau Cymru sylwadau ar y cynnig hwn a
dderbyniwyd erbyn 6 Ebrill 2021 cyn cyhoeddi'r penderfyniad hwn i gyfyngu.
PENDERFYNIAD
O ran y cymhwyster cyfyngedig newydd a nodir isod, mae Cymwysterau Cymru yn
fodlon, o roi sylw i brif nodau Cymwysterau Cymru, ac i'r amcanion yn isadran 14 (4)
o'r Ddeddf, ei bod yn ddymunol cyfyngu ar nifer y ffurfiau ar y cymhwyster a
Gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru i'r nifer mwyaf a bennir yn y penderfyniad
hwn.
Mae Cymhwyster Cymru trwy hyn yn penderfynu mai'r nifer uchaf o ffurfiau ar y
cymhwyster cyfyngedig newydd y gellir ei Gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru o
dan ran 4 o'r Ddeddf ar unrhyw un adeg yw un.

Cymwysterau Bydd Cymru yn mabwysiadu'r llwybr Comisiynu ar gyfer y cymhwyster
cyfyngedig newydd.
Rydym yn bwriadu cyflwyno'r cymhwyster hwn i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis
Medi 2023. Os bydd yr amserlen hon yn newid, byddwn yn hysbysu pob corff
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cydnabyddedig, ac unrhyw bartïon eraill y credwn y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt fod â
diddordeb mewn newid o'r fath.

Bydd y cyfyngiad ar gyfer 7 mlynedd o'r adeg honno.

Y cymhwyster cyfyngedig newydd yw:
Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru (lefel 3)

Dyma’r rhesymau dros y penderfyniad:
Mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu y dylid cyfyngu'r cymhwyster cyfyngedig
newydd i un ffurf.
Cynigir y cyfyngiad i hyrwyddo ein Prif Nodau, ac i:
•

Ein galluogi i arfer dewis rhwng gwahanol gyrff dyfarnu drwy broses o
gystadlu teg ac agored, i nodi corff dyfarnu i ddatblygu'r cymhwyster hwn;

•

Osgoi anghysondeb rhwng gwahanol fathau o'r un cymhwyster, gan alluogi
pob dysgwr i gael ei asesu gan ddefnyddio'r un fethodoleg asesu, gan sicrhau
mwy o gysondeb; ac i

•

Gefnogi hyfywedd economaidd cyrff dyfarnu i ddatblygu cymwysterau o'r fath
ar gyfer Cymru.

Mae'r broses hon o gyfyngu a chomisiynu hefyd yn ein galluogi i:
•

Ragnodi gofynion gan gynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg a datblygiad
proffesiynol.

•

Sicrhau bod cyfathrebu ynglŷn â’r cymhwyster, a chodi ymwybyddiaeth mewn
perthynas ag ef, yn haws i ddysgwyr, cyflogwyr a chanolfannau ei ddeall.
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