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 Y Dystysgrif Her Sgiliau;

 TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith, a Mathemateg neu Fathemateg-
Rhifedd;

 3 TGAU pellach a gall 2 ohonynt fod yn gymwysterau cyfatebol galwedigaethol.

Yn y cyfnod ôl-16 / Cyfnod Allweddol 5 (CA5) mae tair lefel; Ôl-16 Cenedlaethol, Ôl-
16 Sylfaenol a lefel Uwch. Mae THS lefel Uwch yn cyfateb i bwyntiau tariff UCAS ac 
yn cyfateb i safon Uwch. Fel gyda CA4, er mwyn ennill Bagloriaeth Cymru Ôl-16 neu 
lefel Uwch, rhaid i ddysgwyr lwyddo mewn:  

 Tystysgrif Her Sgiliau;
 TGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith, a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd

(neu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif Lefel 1 neu 2);
 Dewis o lefel 1, 2 neu 3 neu safon Uwch (yn dibynnu ar lefel y Fagloriaeth)

Mae Bagloriaeth Cymru, fel cymhwyster diwygiedig yn weddol ifanc a bydd yn 
parhau i ddatblygu gydag amser. Ar hyn o bryd dim ond dwy gyfres o ganlyniadau a 
gafwyd ers ei gweithredu ym Medi 2015.  

I ba raddau mae dysgwyr, rhieni, gweithwyr addysg proffesiynol mewn 
ysgolion a cholegau, sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr wedi deall a 
gwerthfawrogi Cymhwyster Bagloriaeth Cymru  

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster eang ei chwmpas sy’n cofleidio’r broses o 
addysgu sgiliau dysgu sylfaenol. Mae’n galluogi disgyblion i ddod yn fwy annibynnol, 
yn fwy beirniadol wrth bwyso a mesur ac yn fwy hyblyg yn eu dulliau gweithio.  

Pan ddatblygwyd Bagloriaeth Cymru i ddechrau, cafwyd cyfraniad gan sefydliadau 
addysg uwch (SAU), cyflogwyr ac arbenigwyr o bob cwr o’r DU, ac mae cynnwys y 
fanyleb yn rhoi dewis i ysgolion o fodelau cyflawni, felly gellir defnyddio dull creadigol 
o gyflawni gofynion y cwricwlwm.

CYPE(5)-36-18 - Papur 1 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Oddi wrth: Llywodraeth Cymru
Dyddiad: 10 Hydref 2018 
Lleoliad: Senedd Bae Caerdydd
Teitl:  Papur tystiolaeth ar yr ymchwiliad i statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Ym Medi 2015, cyflwynwyd Bagloriaeth Cymru newydd sy’n fwy trwyadl i’w 
haddysgu ar lefel Sylfaenol, Cenedlaethol ac Uwch, yn seiliedig ar argymhellion gan 
yr Arolwg o Gymwysterau i bobl 14 i 19 oed yng Nghymru.  

Mae Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd yn gymhwyster cyfansawdd ac mae’n cynnwys 
Tystysgrif Her Sgiliau (THS), sef cymhwyster graddedig sy’n ategu cymwysterau. Mae’r THS 
yn gymhwyster unigol a gellir ei ennill a’i ddyfarnu heb y cymwysterau eraill sy’n rhan o 
Fagloriaeth Cymru.  

Dyfernir Bagloriaeth Cymru i fyfyriwr ar ôl iddo gyflawni cyfuniad penodol o 
gymwysterau.  

Yng Nghyfnod Allweddol 4 (CA4) mae dwy lefel; Sylfaenol a Chenedlaethol. Mae’r 
THS yn cyfateb i TGAU. I ennill Bagloriaeth Cymru yng CA4, rhaid i ddysgwyr 
gyflawni: 
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Mae Bagloriaeth Cymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u 
dealltwriaeth o gymdeithas, y gymuned lle maen nhw’n byw ac ymwybyddiaeth o 
faterion byd-eang, digwyddiadau a safbwyntiau. Mae pwyslais Bagloriaeth Cymru ar 
ddysgu cymhwysol h.y. meithrin a defnyddio amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy. 
Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau yng nghyd-destun tasgau bwriadus a gwybodaeth 
a dealltwriaeth briodol. 
 
Darganfu’r adolygiad diweddar o Fagloriaeth Cymru, a gomisiynwyd gan 
Cymwysterau Cymru, fod “dysgwyr ac athrawon yn adrodd am lawer o elfennau 
gwerth chweil y THS. Roedd llawer o enghreifftiau lle’r oedd dysgwyr wedi dweud eu 
bod wedi mwynhau agweddau penodol ar y THS, megis mynd allan i’r gymuned neu 
ddysgu sgiliau busnes.” Serch hynny, “dywedodd athrawon nad yw’r ddogfennaeth i 
gefnogi’r gwaith o gyflawni’r THS bob amser yn glir a chyson, a bod hyn yn arwain at 
anawsterau wrth ei rhoi ar waith. Hefyd, nododd llawer o ddysgwyr fod diffyg o ran 
darparu gwybodaeth a negeseuon cyson am y THS.”  
 
Argymhellodd yr adolygiad y dylai Cymwysterau Cymru, CBAC a Llywodraeth Cymru 
adolygu’r wybodaeth sydd ar gael am y THS a Bagloriaeth Cymru er mwyn sicrhau 
ei bod yn glir, yn gyson ac yn hygyrch. Mae’r gwaith hwn ar y gweill. 
 
 
I ba raddau mae dysgwyr, gweithwyr proffesiynol addysg mewn ysgolion a 
cholegau, cyflogwyr ac addysg uwch yn ystyried bod Bagloriaeth Cymru yn 
gymhwyster cyfwerth a thrwyadl 
 
Mae gan y Fagloriaeth ddiwygiedig ffocws newydd ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu 
hangen ar bob dysgwr ac mae materion sy’n gysylltiedig â thrylwyredd gwaith 
asesu’r Fagloriaeth flaenorol wedi’u datrys. Mae’r asesiad diwygiedig yn 
canolbwyntio ar gyd-destunau bywyd go iawn a fydd yn ennyn diddordeb dysgwyr.  
 
Fodd bynnag, canfu adolygiad Cymwysterau Cymru o’r THS fod cyfanswm y gwaith 
asesu yn rhy fawr a bod rhai athrawon yn treulio swm anghymesur o amser yn asesu 
a safoni gwaith dysgwyr. Bydd y Grŵp Dylunio sydd wedi’i sefydlu i fynd i’r afael ag 
argymhellion yr adolygiad yn rhoi ystyriaeth briodol i’r model asesu yn ogystal â 
materion eraill. 
 
Mae adroddiad UCAS 2018 yn rhoi canfyddiadau ar yr hyn a gynigir gan sefydliadau 
a’u dealltwriaeth o Fagloriaeth Cymru1: 
  

 Mae 85% o ymatebwyr yn ymgeisio am y THS Uwch. O’r ymatebwyr hyn, 
mae 69% yn gwneud dau bwnc safon U yn ogystal, a 24% yn gwneud tri phwnc. 
 

 Teimlai 69% fod gan brifysgolion a cholegau ddealltwriaeth dda neu resymol o 
Fagloriaeth Cymru, gyda 3% yn teimlo nad oedd ganddyn nhw unrhyw 
ddealltwriaeth o gwbl. 

 

                                                             
1 UCAS (2018) - arolwg o ddarpariaeth cymwysterau 
https://www.ucas.com/file/171231/download?token=Bhu10d_s  

https://www.ucas.com/file/171231/download?token=Bhu10d_s
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Mae gwefan CBAC yn cynnwys gwybodaeth am Brifysgolion sy’n derbyn y THS. Ar 
hyn o bryd mae holl Brifysgolion Cymru yn cynnwys y THS Uwch yn eu cynigion. 
Mae mwyafrif y prifysgolion a mwyafrif y cyrsiau mewn prifysgolion eraill hefyd yn 
derbyn y THS Uwch. Mae hyd yn oed y cyrsiau mwyaf cystadleuol megis 
Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddorau Milfeddygaeth yn ei dderbyn fel 
cymhwyster amgen i radd safon U: 
e.e. Meddygaeth – Caerdydd, Caerwysg, Caerlŷr, Manceinion, Plymouth, 

Southampton 
Meddygaeth/Gwyddorau Milfeddygaeth – Bryste, Lerpwl, Nottingham 
Deintyddiaeth – Bryste, Caerdydd 

 
Gall cynigion ar gyfer cyrsiau eraill ddilyn fformat fel a ganlyn: 

 Caiff ei dderbyn mewn cynnig 3 gradd fel cymhwyster amgen i safon U neu 
gymhwyster galwedigaethol. e.e. Birmingham, Bryste, Caeredin, Caerwysg, 
Caerhirfryn, Leeds, Caerlŷr, Lerpwl, LSE, Loughborough, Manceinion, 
Newcastle, Nottingham, Sheffield, Southampton, UCL, Efrog  

 Caiff ei dderbyn fel y bedwaredd radd (B neu C) ynghyd â chynnig 3 gradd 
sy’n is. e.e. Caerfaddon, Warwick  

 Caiff ei dderbyn yn y cynnig pwyntiau tariff. e.e. Brighton, Caer, Edge Hill, 
Harper Adams, Hull, John Moores Lerpwl, Met Manceinion, Brookes 
Rhydychen, Plymouth, UWE.  

 
Bydd Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt yn defnyddio dull gwahanol. Wrth 
asesu ar gyfer derbyn, caiff myfyrwyr eu hasesu yn holistaidd. Anogir myfyrwyr i 
ystyried y profiadau THS perthnasol wrth ysgrifennu eu datganiad personol a mynd 
ati i’w trafod mewn cyfweliad, a hyd yn oed mynd â chopi o’u Prosiect Unigol gyda 
nhw. Yn gyffredinol, nid yw’r THS yn cael ei gynnwys yn eu cynigion 3 gradd safon 
U, ond gellir ei ddefnyddio fel rhan o gynnig. 
 
 
Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion a cholegau, yn 
cynnwys targed Llywodraeth Cymru i’r Fagloriaeth gael ei mabwysiadu’n 
gyffredinol ac effaith bosibl agwedd o’r fath 
 

Fel yr amlinellais yn fy llythyr i’r pwyllgor ym mis Ionawr eleni, disgwyliwn i 
Fagloriaeth Cymru fod ar gynnig yn y rhaglenni dysgu i bob dysgwr 16-19 oed, 
gyda’r nod o gael pawb i’w mabwysiadu erbyn 2019/20. 
 
Disgwylir i benaethiaid a phrifathrawon ddefnyddio’u barn broffesiynol wrth bennu pa 
raglen ddysgu sy’n iawn i’w dysgwyr, a bydd hyn yn cynnwys ystyried lles y person 
ifanc a’i allu i gyrraedd ei botensial. Nid oes meini prawf sy’n gallu pennu’n fanwl 
gywir pwy sy’n berthnasol i ba raglen ac eithrio’r eithriadau a welir yn y cyfarwyddyd, 
felly arweinwyr yr ysgolion a’r colegau sydd yn y sefyllfa orau i wneud y cyfryw 
benderfyniadau. 
 
O ran anogaeth yn y dyfodol, fel rhan o gyfres newydd o fesurau perfformiad ôl-16, 
byddwn yn cynnwys mesurau ar gyfer Bagloriaeth Cymru, er nad oes eto 
benderfyniad terfynol wedi’i wneud ar y dyddiad y cyhoeddir y rheiny ar gyfer 
colegau ac ysgolion unigol. 
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Effaith ehangach astudio Bagloriaeth Cymru ar bynciau eraill y cwricwlwm ac 
ar ddarpariaeth addysg 
 

Ysgolion sydd yn y lle gorau i gynllunio’r cynnig cwricwlwm lleol sy’n bodloni eu 
gofynion penodol, ac ysgolion unigol sy’n penderfynu ar y dewis o gyrsiau a gynigir i 
ddysgwyr ar gyfer eu hopsiynau TGAU, gan weithio mewn partneriaeth â’r awdurdod 
lleol, nid Llywodraeth Cymru.  
 
Mae Mesur Dysgu a Sgiliau Cymru 2009 yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion gynnig i 
ddysgwyr leiafswm o 25 cwrs gydag o leiaf 3 cymhwyster galwedigaethol yn eu 
cynigion cwricwlwm CA4 lleol. Gall dysgwyr 16-18 oed ddewis o 30 cwrs, gyda 5 yn 
gorfod bod yn alwedigaethol. Mae hyn yn sicrhau bod gan bob dysgwr gwricwlwm 
eang a chytbwys.  

 
Dylai ysgolion a cholegau fod yn darparu cyfleoedd sydd er lles gorau’r dysgwr a 
byddem yn disgwyl iddyn nhw ddefnyddio eu barn broffesiynol wrth bennu pa 
ddysgwyr ddylai ymgymryd â Bagloriaeth Cymru. 

 
Yn ei hanfod, mae gan Fagloriaeth Cymru saith sgil cyflogadwyedd hanfodol i’w 
datblygu: 

 llythrennedd 

 rhifedd 

 llythrennedd digidol 

 meddwl beirniadol a datrys problemau  

 cynllunio a threfnu 

 creadigrwydd ac arloesedd  

 effeithiolrwydd personol. 
 

Yn Dyfodol Llwyddiannus, nododd yr Athro Donaldson y dylid sefydlu’r sgiliau hyn yn 
y Meysydd Dysgu a Phrofiad a’u cyflwyno ar ddechrau addysg y plentyn a’u datblygu 
trwy gydol ei amser yn yr ysgol, gan ddarparu llwybrau clir ar gyfer meithrin sgiliau 
o’r Cyfnod Sylfaen nes cyrraedd Bagloriaeth Cymru. Felly mae Bagloriaeth Cymru yn 
gyfle i asesu cynnydd dysgwyr o ran datblygu a defnyddio’r sgiliau hyn. 
 
 
Manteision ac anfanteision Cymhwyster Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr, 
ysgolion a cholegau, sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr. 
 
Mae’r manteision o wneud y THS i’w gweld yn yr astudiaethau achos sydd ar gael ar 
wefan CBAC ac yn eu cylchlythyrau. Dyma rai enghreifftiau: 
 

 Dysgwr a oedd am astudio Hanes ym Mhrifysgol Rhydychen. Y cynnig oedd 
A* mewn Hanes ac A* ac A mewn dau bwnc arall. Enillwyd A* mewn Hanes, 
darparodd y Dystysgrif Her Sgiliau yr ail A*. Hefyd, roedd y gwaith a 
gyflawnwyd ar Ddinasyddiaeth Fyd-eang wedi helpu yn ei astudiaethau 
Daearyddiaeth safon U. Roedd y prosiect unigol yn seiliedig ar hanes Cymru 
a’r Gymraeg a oedd yn bynciau a drafodwyd yn y cyfweliad.  
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 Llwyddodd dysgwr a ymgeisiodd am le i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol 
Caerdydd i ennill A* yn y Dystysgrif Her Sgiliau a chyfrannodd hyn at y 
gofynion ar gyfer cael lle ar y cwrs. Trafodwyd y prosiect unigol yn y cyfweliad 
gan ei fod yn brosiect yn ymwneud â’r gyfraith. 
 

 Dywedodd dysgwr a gafodd le fel prentis gyda chyflogwr fod y THS wedi 
dysgu sgiliau cyflogadwyedd a rheoli amser iddo, a oedd yn werthfawr iawn 
yn y gweithle. 

 
Mae’n amlwg bod y cymhwyster wedi helpu dysgwyr i gamu ymlaen i addysg uwch a 
chyflogaeth, ond gwelodd adolygiad Cymwysterau Cymru o’r THS y gellid beirniadu’r 
cymhwyster yn y ffaith y gallai fod yn ailadrodd ac yn gorgyffwrdd. Mae’r tair Her yn 
cynnwys datblygu sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd, waeth a yw sgiliau ar wahân 
yn ffocws asesu penodol. Mae’n aneglur beth yw manteision dilyn y tair Her fel 
tasgau ar wahân yn hytrach na llai o heriau mewn modd gyda mwy o ffocws a 
sylfaen. Mae hyn yn waeth i’r sawl sy’n dilyn y THS ar lefel Sylfaenol, Cenedlaethol 
neu Uwch Ôl-16 ar ôl cwblhau’r THS yng Nghyfnod Allweddol 4. Felly maen nhw’n 
cwblhau tair Her sy’n debyg iawn, er ar lefelau gwahanol o bosibl gyda brîff newydd 
ddylai fod yn briodol ar gyfer dysgwyr Ôl-16. Mae cynllun Bagloriaeth Cymru yn cael 
ei adolygu ar sail argymhellion yr adroddiad, gyda golwg ar fynd i’r afael â rhai o’r 
materion hyn. 
 
 
Rhwydwaith Seren a Bagloriaeth Cymru 
 
Ceisia Rhwydwaith Seren ymgysylltu â phobl ifanc sydd â’r dyhead a’r rhagoriaeth 
academaidd angenrheidiol i ddilyn cyrsiau addysg uwch cystadleuol dros ben. Mae 
Seren yn darparu dosbarthiadau meistr a chyfleoedd gwerthfawr eraill ar gyfer 
ysgogi astudiaeth bellach bersonol cyfranogwyr a’u hymdrechion y tu hwnt i safon U 
a Bagloriaeth Cymru. Hefyd, ceisia Seren ddarparu gwybodaeth, cyngor a 
chefnogaeth i bobl ifanc a phobl broffesiynol yn yr ysgolion a’r colegau, gan eu 
harfogi i lywio’u ffordd drwy weithdrefn ymgeisio a all fod yn gymhleth ac anodd.  
 
Mae Prifysgolion Caergrawnt a Rhydychen yn cydnabod bod Uwch Fagloriaeth 
Cymru yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddatblygu eu sgiliau ymchwil a’u sgiliau 
academaidd, yn enwedig trwy’r prosiect ymchwil annibynnol. Mae’r ddwy brifysgol yn 
annog eu hymgeiswyr i wneud eu prosiect ymchwil yn berthnasol i’r cwrs astudio 
maen nhw wedi’i ddewis ac i ddefnyddio profiadau perthnasol o Fagloriaeth Cymru 
wrth ysgrifennu eu datganiad personol ac yn ystod eu cyfweliad.  




