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Amdano’r Comisiwn  

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (y 

Comisiwn) yn gorff statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2006. Mae’n gweithredu’n annibynnol i annog 

cydraddoldeb ac amrywiaeth, dileu gwahaniaethu 

anghyfreithlon, ac amddiffyn a hybu hawliau dynol. Mae’r 

Comisiwn yn gorfodi deddfwriaeth gydraddoldeb ar oed, 

anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, 

beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw a 

chyfeiriadedd rhywiol. Anoga cydymffurfiaeth â Deddf 

Hawliau Dynol 1998 ac mae wedi’i achredu gan y CU fel 

Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol ‘statws A’ wrth 

gydnabod ei annibyniaeth, pwerau a pherfformiad. 
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Y Fframwaith Cyfreithiol  

Mae awdurdodau cyhoeddus yn y DU yn rhwym i Ddeddf 

Hawliau Dynol 1998 (HRA) sydd yn ymgorffori yng 

nghyfraith ddomestig yr hawliau a gynhwysir yng 

Nghonfensiwn Hawliau Dynol Ewrop (ECHR). O ran addysg 

a chynigion Cymwysterau Cymru ar gyfer asesu perfformiad 

disgyblion heb arholiadau, mae Erthygl 2 Protocol Cyntaf 

Deddf Hawliau Dynol 1998 yn amddiffyn hawl pob plentyn i 

addysg. Rhaid amddiffyn yr hawl hon, fel yr hawliau eraill 

sydd wedi’u cynnwys o fewn y Ddeddf Hawliau Dynol, rhag 

gwahaniaethu (Erthygl 14, Deddf Hawliau Dynol).  

 

Darpara Deddf Cydraddoldeb 2010 (‘y Ddeddf’) fframwaith 

cyfreithiol sydd yn diogelu unigolion rhag triniaeth annheg, 

gan hybu cymdeithas deg a mwy cyfartal. Er bod yr heriau 

iechyd cyhoeddus yn ddigynsail yn sgil yr argyfwng hwn, 

mae’n hanfodol bod pob unigolyn a sefydliad yn parhau i 

weithredu’n gyfreithlon. Mae gan Gymwysterau Cymru rôl 

allweddol bwysig wrth sicrhau bod pob disgybl yn cael 

asesiad a chymhwyster teg. 

 

Mae’r Ddeddf yn gwahardd gwahaniaethu yn erbyn rhywun 

oherwydd oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a 
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phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd 

neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.1 

Amlinella Adran 20 y Ddeddf y ddyletswydd addasiadau 

rhesymol. Mae’n gofyn i sefydliadau gymryd camau positif i 

ddileu rhwystrau y mae pobl anabl yn eu hwynebu yn sgil eu 

hanabledd. 

Mae Adran 149 y Ddeddf yn cynnwys Dyletswydd 

Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (y ‘PSED’). Mae’r 

Ddyletswydd Gyffredinol yn gofyn i bob awdurdod cyhoeddus 

a’r rheiny sydd yn ymarfer swyddogaeth gyhoeddus i roi sylw 

dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, 

hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng y 

rheiny sydd yn rhannu nodweddion gwarchodedig a’r rheiny 

nad ydynt.2  

 

                                      

 

1 Adran 4, Deddf Cydraddoldeb 2010  

2 Adran 149, Deddf Cydraddoldeb 2010 
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Mae’r Dyletswyddau Penodol i Gymru yn gosod camau mae 

rhaid i Gymwysterau Cymru, fel corff rhestredig, eu cymryd er 

mwyn arddangos eu bod yn rhoi sylw dyledus i’r Ddyletswydd 

Gyffredinol. Amlinellir y Dyletswyddau Penodol yng Nghymru 

yn Rheoliadau 2010 (Cymru) (Dyletswyddau Penodol) Deddf 

Cydraddoldeb 2010. 

Un o’r Dyletswyddau Penodol yng Nghymru yw asesu effaith 

a ffordd allweddol y gall awdurdodau cyhoeddus drwyddi 

asesu effaith ddisgwyliedig eu polisïau wrth iddynt gael eu 

llunio, monitro eu heffaith wirioneddol yn ystod eu gweithredu 

ac atal neu addasu eu polisïau pan fydd tystiolaeth yn dangos 

y gallant arwain at wahaniaethu anghyfreithlon neu effeithio’n 

anghymesur ar bobl â nodweddion gwarchodedig penodol.  

Cafodd asesiad effaith ei rannu fel rhan o’r ymgynghoriad hwn 

ond rhaid i Gymwysterau Cymru ddefnyddio prosesau 

monitro, gwerthuso ac adolygu i sicrhau bod yr effaith 

wirioneddol yn cyd-fynd â’r effaith a ddisgwyliwyd, a bod y 

camau perthnasol wedi’u rhoi ar waith. 
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O ystyried effaith tlodi a gwahardd cymdeithasol ar 

gyrhaeddiad addysgol rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru 

wedi parhau i flaenoriaethu cychwyniad y ddyletswydd 

gymdeithasol-economaidd yng Nghymru. Byddwn yn parhau 

i weithio’n glos gyda swyddogion i baratoi canllaw a 

gwybodaeth i sicrhau gweithrediad llwyddiannus y 

ddyletswydd. 
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Cyflwyniad  

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 

croesawu’r cyfle i ymateb i ymgynghoriad Cymwysterau 

Cymru ynglŷn â newidiadau i’w rheoliadau i allu darparu 

graddau arholiad i fyfyrwyr  i hwyluso eu cynnydd yng 

ngoleuni’r ffaith na fydd arholiadau'r haf hwn yn sgil yr achos 

Coronafeirws. 

 

Gallai graddau rhagfynegol effeithio’n barhaus ar bobl ifanc 

o rai cefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a disgyblion anabl a’r 

rheiny ag anghenion dysgu ychwanegol, sydd eisoes o dan 

anfantais anghymesur.  

 

Cyfyngom ein hymateb i roi sylwadau ar gynigion 

Cymwysterau Cymru sydd yn berthnasol i gylch gwaith y 

Comisiwn. Mae’r rhain yn canolbwyntio’n bennaf ynghylch:  

 Y cynigion i nodi a lliniaru tuedd ymwybodol ac 

anymwybodol gan ganolfannau arholi wrth ddarparu 

graddau rhagfynegol i fyfyrwyr i fyrddau arholi.  
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 Dysgwyr na fyddai efallai yn gallu cael gradd canolfan 

asesu a safle wedi’i restru.  

 Y broses apelio ar gyfer graddau a ddarparwyd i 

fyfyrwyr.  

 

O ystyried ein statws unigryw, a’n harbenigedd sylweddol 

wrth ddadansoddi materion cydraddoldeb a hawliau dynol, 

rydym yn awyddus i gynnig ein cefnogaeth a chyngor. po 

Yn y cyfnod hwn o argyfwng gwladol, mae perygl 

gwirioneddol y bydd anghydraddoldebau sydd eisoes yn 

bodoli ym myd addysg yn dwysau.  Mae’n hanfodol bwysig 

felly bod y sector addysg, gan gynnwys Cymwysterau 

Cymru yn bodloni gofynion y PSED, ac yn ystyried yr 

anghenion a’r anfanteision penodol sy’n wynebu myfyrwyr â 

nodweddion gwarchodedig gwahanol. 
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Fel y dywedwyd o fewn eich ymgynghoriad, mae 

anghydraddoldeb ym maes cyrhaeddiad addysgol yng 

Nghymru yn bodoli, yn arbennig y rheiny a gysylltir â rhyw, 

ethnigrwydd a chefndir economaidd-gymdeithasol. Cafodd 

hyn ei gynnwys o fewn canfyddiadau allweddol ein 

hadroddiad cyflwr y genedl, ‘A yw Cymru’n Decach? 2018’ 

ac yn faes yr ydym wedi gwneud argymhellion ar gyfer 

newid iddo. 

 

Mae’n bositif iawn bod Cymwysterau Cymru yn weithredol yn 

cymryd camau i ystyried sut y gellir gwneud y broses asesu 

mor deg â phosib. Gwerthfawrogwn fod yr wybodaeth a 

gyhoeddodd Cymwysterau Cymru ar 3 Ebrill 2020 ar gyfer 

canolfannau arholi ar gyflwyno graddau rhagfynegol yn 

datgan, ‘Centre assessment grades submitted to exam 

boards must reflect a fair, reasonable and carefully 

considered judgement of the most likely grade a student 

would have achieved’. 3 

                                      

 
3 ‘Graddau Haf 2020 ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch, a ‘Skills 
Challenge Certificate (SCC)’. Gwybodaeth i Ganolfannau ar gyflwyno Graddau 
Canolfan Asesu. Cymwysterau Cymru, 3 Ebrill 2020 
https://www.qualificationswales.org/english/publications/information-for-centres-
on-the-submission-of-centre-assessment-grades/ 
 

https://www.qualificationswales.org/english/publications/information-for-centres-on-the-submission-of-centre-assessment-grades/
https://www.qualificationswales.org/english/publications/information-for-centres-on-the-submission-of-centre-assessment-grades/
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Fodd bynnag ein safbwynt yw na fydd yr wybodaeth hon 

wrth ei hunan yn mynd i’r afael â’r risg o duedd 

anymwybodol neu ymwybodol gan ganolfannau arholi yn 

rhagfynegi graddau i fyfyrwyr. Gan hynny rydym yn 

croesawu penderfyniad Cymwysterau Cymru i sicrhau, cyn 

belled â phosib o dan yr amgylchiadau presennol, y gall y 

broses gyffredinol ar gyfer darparu graddau arholiad i 

fyfyrwyr nodi a lliniaru tuedd yn y graddau rhagfynegol a 

ddarperir gan ganolfannau arholi.  
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O ganlyniad byddwn yn gwneud argymhelliad i Lywodraeth 

Cymru y dylai gyhoeddi canllaw i ysgolion ar yr ymagwedd y 

dylai athrawon ei chymryd i rhagfynegi graddau a rhestru 

disgyblion yn ôl eu trefn er mwyn lleihau i’r eithaf y risg o 

duedd ymwybodol neu anymwybodol. Dylai’r canllaw 

gynnwys gofyniad i ysgolion i ddarparu data digonol i CBAC 

a Chymwysterau Cymru ar gefndir economaidd-

gymdeithasol a nodweddion gwarchodedig disgyblion sydd 

wedi’u hasesu, gan gynnwys yn ôl grŵp ethnig, i gefnogi 

dadansoddiad i wirio am fanteision neu anfanteision 

systematig. Efallai bod angen i’r data hyn gynnwys myfyrwyr 

y maent yn darparu graddau asesu iddynt yn 2020 a 

myfyrwyr y flwyddyn flaenorol fel ei gilydd, pan na fo’r data 

ar gael o ffynonellau eraill. Byddem yn gofyn i Gymwysterau 

Cymru gefnogi’r argymhelliad hwn i Lywodraeth Cymru.  

 

Croesawn y defnydd o lenyddiaeth adolygu Ofqual i 

dystiolaeth o duedd ym maes graddau rhagfynegol athrawon 

a chydnabod bod y dystiolaeth sydd ar gael yn gyfyngedig i 

graddau rhagfynegol athrawon ar gyfer ceisiadau i 

brifysgolion a graddau tybiedig ar gyfer gosod safon. 

 



Trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020 

 

 

11 

Gobeithio bydd proses ymgynghori Cymwysterau Cymru yn 

helpu cynhyrchu tystiolaeth bellach o effaith bosib ar 

gydraddoldeb i’w gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau. 

  

Os caiff ein hargymhelliad i Lywodraeth Cymru ei dderbyn 

bydd yn helpu cynhyrchu llif cyfoethog o wybodaeth 

cydraddoldeb a fydd yn caniatau dadansoddiad dyfnach o 

ba grwpiau sydd efallai o dan anfantais drwy’r broses asesu 

a natur a maint y camau lliniaru a fydd yn ofynnol. 

 

Dylai Cymwysterau Cymru ofyn i CBAC ddefnyddio’r data 

hwn fel rhan o’r broses safoni ystadegol sydd yn cael ei 

datblygu i fynd i’r afael ag anghysondebau yn y graddau, 

gan gynnwys unrhyw rhai a ddaeth efallai yn sgil tuedd 

ymwybodol neu anymwybodol. 

 

Yn dilyn y broses hon, dylai Cymwysterau Cymru gyhoeddi 

adroddiad yn gwerthuso’r broses rhagfynegi graddau a 

deilliannau i ddisgyblion. Os bydd y gwerthuso yn datgelu 

gwahaniaethau uwch na’r cyfartaledd i ddisgyblion â 

nodweddion gwarchodedig, dylid archwilio’r rhain yn 

drwyadl, gyda chamau unioni priodol. Bydd hyn i gefnogi 

disgyblion sydd wedi’u heffeithio’n andwyol a hefyd 

cynorthwyo dysgu yn y dyfodol. 
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Rydym yn gofidio na all rhai dysgwyr, am amryw o resymau, 

gael gradd a ranc canolfan asesu. Mae’r sector addysg 

gartref yn amrywiol a gall y rhesymau am ei wneud gynnwys 

anghenion dysgu ychwanegol a chredodau crefyddol. 

Byddem yn croesawu diweddariad ar sut fyddwch yn 

ystyried lliniaru anfantais ar gyfer y dysgwyr hyn. 

 

Rydym o’r farn bod y mater apelio yn elfen arall sydd yn 

gofyn am ystyriaeth bellach o safbwynt cydraddoldeb. Pan 

fydd disgyblion yn anhapus ar ddeilliant eu hasesiad a’r 

graddau a ddyfarnwyd iddynt, rhaid bod ganddynt lwybr 

ystyrlon a phrydlon o apelio. Cydnabyddwn fod hyn yn gofyn 

am gydbwysedd anodd a bydd yn bwysig monitro’r broses 

apelio yn ôl nodweddion gwarchodedig i sicrhau ei fod yn 

gweithredu’n deg ac yn bodloni gofynion y PSED. 

 

Croesawn y cyfle ar gyfer trafodaeth bellach, cael ein hysbu 

o’r newyddion diweddaraf ac i gefnogi datblygiad y manylion 

technegol y tu ôl i’r model ystadegol a dadansoddiad 

cydraddoldeb. 


