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GAN Y CADEIRYDD
Yn ystod y 12 mis diwethaf mae degau o filoedd o ddysgwyr yng Nghymru wedi gwneud
cynnydd drwy’r system gymwysterau, gan ennill cymwysterau sy’n effeithio’n uniongyrchol
ar eu dyfodol. Mae dysgwyr yng Nghymru wrth wraidd popeth a wna Cymwysterau Cymru.
Yn yr adroddiad hwn, amlinellir ein rhaglen uchelgeisiol a dynamig sy’n anelu at gadw
cymwysterau Cymru mewn cyflwr rhagorol heddiw ac yn y dyfodol.
Eleni cafwyd amrywiaeth o gyflawniadau pwysig ar draws cymwysterau sy’n cyffwrdd â
miloedd o fywydau yng Nghymru. Ymhlith yr uchafbwyntiau oedd cwblhau cam olaf y diwygio
ar draws cymwysterau TGAU a Safon Uwch a lansio cymwysterau newydd wedi’u teilwra
mewn sector mawr a chymhleth, sef iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant.
Rydym hefyd wedi cyflwyno dull radicalaidd o ddiwygio gwasanaethau adeiladu ac adeiladau
a bydd cyhoeddi llwyddiannus Digidol i’r Dyfodol, ein hadolygiad o’r trydydd sector, yn sail i
gymwysterau technoleg ddigidol newydd, blaengar mewn ysgolion.
Yn sail i’r gwaith hwn mae ein hymrwymiad i gynllunio’r cymwysterau gorau posibl i Gymru,
ar gael yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg, er mwyn i’n dysgwyr allu mwynhau’r dewis y
maen nhw’n ei haeddu.
Hwn yw fy Adroddiad Blynyddol olaf cyn imi gamu i lawr o swydd y Cadeirydd ym mis
Medi 2019. Hoffwn dalu teyrnged i waith caled staff a Bwrdd Cymwysterau Cymru. Bu’n
anrhydedd fod yn rhan o sefydliad Cymwysterau Cymru ers ei gychwyn, ac yn fraint clywed
gan y rhanddeiliaid y byddaf yn cwrdd â hwy, sy’n canmol y dull cydweithredol a ddewiswyd
gennym.
Yn y dyfodol, daw newid o’r newydd, gyda’r cwricwlwm newydd i Gymru a datblygiadau
mewn dysgu galwedigaethol.
Gwn y bydd ymrwymiad, ymroddiad a phroffesiynoldeb y staff a’r Bwrdd yn sicrhau yr aiff
Cymwysterau Cymru ymlaen dan arweinyddiaeth arbenigol y Cadeirydd newydd, David Jones.

Ann Evans
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GAN Y PRIF WEITHREDWR
A ninnau’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau, chwaraewn ran bwysig yn system
addysg Cymru – gan sicrhau tegwch i ddysgwyr ddoe, heddiw ac yfory, a magu hyder yn y
system addysg. Drwy ein gwaith, anelwn at wneud y peth cywir am y rhesymau cywir, gan
roi blaenoriaeth i anghenion dysgwyr.
Mae’r adroddiad hwn am waith y flwyddyn academaidd ddiwethaf yn seiliedig ar ein prif
feysydd ffocws. Wrth adolygu cymwysterau, rydym yn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion
dysgwyr, cyflogwyr, addysg bellach ac addysg uwch, a blaenoriaethau polisi yng Nghymru.
Os oes angen, byddwn yn ystyried diwygio cymwysterau.
Mae llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar reoleiddio cyrff dyfarnu drwy greu rheolau
sy’n amddiffyn buddiannau dysgwyr ac yna’n dal cyrff dyfarnu i gyfrif. Rydym hefyd yn
cefnogi’r system mewn nifer o ffyrdd pwysig. Wrth wneud hyn oll, cymerwn ein cyfrifoldeb
corfforaethol o ddifrif, gan sicrhau ein bod yn gorff cyhoeddus trefnus a hyfedr.
Yn ystod y flwyddyn uchelgeisiol hon, rydym wedi:
dechrau gwaith ar ffurfio cymwysterau’r dyfodol ar gyfer y cwricwlwm newydd;
dechrau gwaith ar Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a magu dealltwriaeth ac
ymwybyddiaeth ehangach o’r cymhwyster hwn;
parhau ein hadolygiadau sector, gan gyhoeddi Digidol i’r Dyfodol, ein hadroddiad ar y
sector TGCh, a dechrau gwaith ar ein hadolygiad o’r sectorau peirianneg, gweithgynhyrchu
uwch ac ynni;
gwneud cynnydd da yn ein rhaglenni uchelgeisiol i ddatblygu cyfresi newydd o
gymwysterau ar gyfer y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys gofal plant, ac
adeiladu a’r amgylchedd adeiledig;
ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i’n rheolau i’n cyrff dyfarnu a chyflwyno
rheolaethau ychwanegol i’r rheini sydd efallai am gynnig cymwysterau TGAU neu
Safon Uwch;
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Philip Blaker

GAN Y PRIF WEITHREDWR
dal cyrff dyfarnu i gyfrif drwy ein prosesau a’n harchwiliadau rheoleiddio;
monitro’n agos gyfres arholiadau TGAU a Safon Uwch yr haf;
cynnal adolygiad cynhwysfawr o gymwysterau diogelwch bwyd ac annog cyrff dyfarnu i
wneud gwelliannau bychain ond pwysig o ran eu cyflenwi;
gweithio’n agos gydag eraill yn y sector addysg, gan gynnwys rhoi cymorth i swyddogion
arholiadau mewn ysgolion a cholegau, a chwrdd yn rheolaidd â phrifysgolion;
cyhoeddi ymchwil ar hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau;
datblygu ein galluoedd a diwylliant corfforaethol.
Rydym wedi gweithio’n galed yn ystod y flwyddyn i warchod dysgwyr a magu hyder y
cyhoedd, ac rydym yn barod i groesawu’r rhaglen waith heriol o’n blaenau.
Yn olaf, ar ran y sefydliad cyfan, hoffwn dalu teyrnged i Ann Evans, a fydd yn camu i lawr o’i
swydd yn Gadeirydd Bwrdd Cymwysterau Cymru ar ddiwedd mis Medi. Chwaraeodd Ann rôl
arwain allweddol wrth inni ymsefydlu a bydd colled fawr ar ei hôl hi. Edrychwn ymlaen at
groesawu David Jones, ein Cadeirydd newydd, i’n plith ym mis Hydref 2019.

Drwy ein gwaith, anelwn at wneud
y peth cywir am y rhesymau cywir,
gan roi blaenoriaeth i anghenion
dysgwyr
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CYFLWYNIAD
AMDDIFFYN DYSGWYR A MAGU HYDER Y CYHOEDD
Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio
cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau yng
Nghymru. Rydym yn gorff annibynnol sy’n
canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir
yn gyhoeddus, gan gynnwys cymwysterau
TGAU, Safon Uwch a galwedigaethol.
Gweithiwn gydag eraill i adolygu a diwygio
cymwysterau.

Rydym yn gosod y dysgwr wrth wraidd ein
gweithgareddau.
Rydym hefyd yn gyfrifol am edrych ar draws
y system gymwysterau i sicrhau ei bod yn
gweithio er budd dysgwyr, a gweithredu
neu gynghori eraill i wneud yr un peth, os
oes angen. Un rhan o’n gwaith yw sicrhau
bod cymwysterau yn y system wedi’u
gwerthfawrogi. Mae gennym bwerau a
dyletswyddau i reoleiddio cyrff dyfarnu
a gallwn wneud ymyriadau cadarnhaol i
sicrhau gwelliannau i gymwysterau neu’r
system gymwysterau.

Nid yw graddau’n rhan o’n gwaith, ond
gweithiwn gyda phrifysgolion a cholegau
i sicrhau eu bod yn deall cymwysterau er
mwyn i ddysgwyr allu symud ymlaen i addysg
uwch. Rydym am sicrhau bod y cymwysterau
gorau posibl ar gael i ddysgwyr, athrawon a
chyflogwyr, gan helpu pobl i addasu mewn
byd sy’n cyflym newid. Gweithiwn gyda chyrff
dyfarnu i estyn argaeledd cymwysterau drwy
gyfrwng y Gymraeg.

Yn Cymwysterau Cymru, rydym yn gwarchod
gwerth cymwysterau, yn sicrhau eu bod yn
cael eu dyfarnu’n deg, ac yn eu hadolygu
a’u datblygu wrth i anghenion dysgwyr
newid. A ninnau’n arbenigwyr dibynadwy
mewn cymwysterau, rydym yn cynghori
Llywodraeth Cymru ar faterion perthnasol.
Byddwn hefyd yn ystyried anghenion
cyflogwyr, y sector addysg uwch a
phroffesiynau.

Yn rheoleiddiwr annibynnol, ein prif nodau
yw:
sicrhau bod cymwysterau (a system
gymwysterau Cymru) yn effeithiol i
ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng
Nghymru;
hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn
cymwysterau ac yn system gymwysterau
Cymru.
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CYFLWYNIAD
Mae ein Bwrdd yn cynnwys y Cadeirydd, y
Prif Weithredwr, a rhwng wyth a deg aelod.
Cyfarfu’n ffurfiol bum gwaith eleni, gyda dau
ddiwrnod datblygu ychwanegol. Cyhoeddir
cofnodion yr holl gyfarfodydd ar ein gwefan.

Manylwn ymhellach ar waith ein Bwrdd yn
ein Cyfrifon Blynyddol 2018-19, a gyhoeddir
ar ein gwefan.
Cefnogir ein Prif Weithredwr gan dîm
gweithredol; gyda’i gilydd, nhw sy’n gyfrifol
am weithredu’r sefydliad o ddydd i ddydd.

Mae Bwrdd Cymwysterau Cymru yn
seiliedig ar sgiliau, lle defnyddia’r aelodau
eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth gefndir
i lywio gwaith y sefydliad a gwneud
penderfyniadau.

Ellen
Donovan

Dr
Caroline
Burt

Jayne
Dr
Arun Woods
Midha

Trefnir ein gwaith yn ôl blaenoriaethau
gweithredol, a adlewyrchir yn strwythur yr
adroddiad hwn.

Ann Isabel Philip Angela Robert
Evans Nisbet Blaker Maguire- Lloyd
Lewis
Grifths
OBE

Anne David
Marie Jones
Dufy
OBE

Claire
Morgan

Daeth cyfnod Rheon Tomos yn aelod bwrdd i ben ym mis Rhagfyr 2018.
Ymddeolodd Kate Crabtree, y Cyfarwyddwr Gweithredol, ym mis Mehefn 2019.

Philip Blaker

Jo Richards

Alison Standfast
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Kate Crabtree

ADOLYGU
CYMWYSTERAU I’R
CWRICWLWM NEWYDD

Rydym yn adolygu cymwysterau i weld
pa mor dda maent yn diwallu anghenion
dysgwyr yng Nghymru. Rydym yn creu
trefn flaenoriaeth, ar sail nifer y dysgwyr
sy’n ymgymryd â chymwysterau a sectorau
cyflogaeth a nodwyd mewn cysylltiad â
rhanddeiliaid, gan gynnwys Llywodraeth
Cymru a’r Partneriaethau Sgiliau
Rhanbarthol.

Cyflwynir cwricwlwm newydd i Gymru,
sydd ar ffurf ddrafft ar hyn o bryd, yn
2022. Wrth i’r cwricwlwm drafft ddatblygu,
buom yn ystyried sut y gallwn sicrhau bod
cymwysterau yn parhau i ddiwallu anghenion
pobl 16 oed yn y dyfodol.

I helpu i lunio’r darlun llawnaf o
gymwysterau, gweithiwn gydag amrywiaeth
o randdeiliaid ar draws addysg a diwydiant,
gan ofyn cwestiynau a gwrando ar y farn a
fynegant inni.

Rydym o’r farn fod datblygu cwricwlwm
newydd yn cynnig cyfle pwysig i adolygu a
mireinio’r amrywiaeth o gymwysterau sydd
ar gael i ysgolion.
Ein nod yw bod myfyrwyr yng Nghymru’n
gallu dewis o ystod berthnasol a chydlynol
o gymwysterau diddorol a dibynadwy, y gall
ysgolion eu cyfuno a’u cyflenwi’n effeithiol yn
y Gymraeg neu’r Saesneg.

Hyd yma, rydym wedi cwblhau a chyhoeddi
tri adolygiad sector o gymwysterau yn
sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal
plant, adeiladu a’r amgylchedd adeiledig,
a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu,
ochr yn ochr ag adroddiadau manwl ar
gymwysterau cyffredinol, gan gynnwys y
Dystysgrif Her Sgiliau yn rhan o Fagloriaeth
Cymru.

Drwy gydol y rhaglen o ddiwygio’r
cwricwlwm, buom yn gweithio’n agos gyda
Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol
eraill yn y system addysg er mwyn i’n meddwl
gael ei lywio gan ddealltwriaeth drwyadl o
fwriadau polisi’r dyfodol. Rydym hefyd wedi
cyhoeddi ein gohebiaeth gyda’r Gweinidog
Addysg i helpu i egluro’r dull yr ydym yn ei
fabwysiadu i wneud y gwaith hwn.

Mae datblygu cwricwlwm
newydd yn cynnig cyfe pwysig i
adolygu a mireinio’r amrywiaeth
o gymwysterau sydd ar gael i
ysgolion
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Eleni, rydym wedi sefydlu rhaglen
waith sylweddol, a fydd yn para nifer o
flynyddoedd. Bydd hyn yn fodd inni gytuno
pa gymwysterau y bydd eu hangen yn y
dyfodol, a goruchwylio eu cyflwyniad mewn
da bryd i helpu i lansio’r cwricwlwm newydd.

cefnogi dilyniant i astudiaeth bellach a
chyflogaeth, felly rydym hefyd wedi bod yn
siarad â chyflogwyr, colegau a phrifysgolion
o Gymru a Lloegr.
Ochr yn ochr â’n gwaith ymgysylltu, rydym
wedi ymgymryd â chyfres o brosiectau
ymchwil yn sail i’n meddwl. Rydym hefyd yn
edrych ar ddulliau asesu yn fanylach. Rydym
wedi comisiynu ymchwil ddesg i ddefnydd
technoleg mewn asesu, yn ogystal â chyfweld
ag athrawon a dysgwyr i gasglu eu barn am
y cymwysterau TGAU cyfredol, gan gynnwys
eu profiadau o asesu y tu hwnt i arholiadau,
fel gwaith cwrs. Disgwyliwn gyhoeddi ein
canfyddiadau yn 2020.

Rydym wedi cyfathrebu’n rheolaidd â
rhanddeiliaid am ein hymagwedd at y
cwricwlwm newydd, gan gynnwys sut
byddwn yn ymgynghori ac yn penderfynu
ar newidiadau arfaethedig, yn ogystal â
sut a phryd y byddwn yn cyflwyno unrhyw
newidiadau sydd eu hangen yn ein barn ni.
Bu llawer o’n ffocws eleni ar ymgysylltu’n
gynnar ag ystod eang o randdeiliaid i gasglu
barn gychwynnol ar sut olwg ddylai fod ar yr
ystod o gymwysterau yn y dyfodol. Credwn y
bydd cymwysterau’n dylanwadu ar y ffordd
y bydd ysgolion yn cyflenwi’r cwricwlwm
newydd, ac rydym wedi cymryd yr amser
i siarad ag arweinwyr ysgol ac athrawon
ledled Cymru i’w holi sut gallai cymwysterau
gefnogi’r cwricwlwm newydd.

Mae ein gwaith eleni wedi rhoi sylfaen gref
inni ar gyfer datblygu cynigion am sut y
dylid ffurfio’r cynnig o gymwysterau 14-16 y
dyfodol, yn ein barn ni.
Bydd hyn yn helpu i gefnogi’r cwricwlwm
newydd, ac yn y pen draw diwallu anghenion
dysgwyr yng Nghymru yn y modd gorau.
Bydd y cynigion hynny’n sail i ymgynghoriad
cenedlaethol a fydd yn helpu i osod cyfeiriad
strategol tymor hir i gymwysterau ysgol yng
Nghymru.

Fodd bynnag, mae cymwysterau’n ymwneud
â mwy na’r hyn sy’n digwydd mewn ysgolion.
Maen nhw’n chwarae rhan allweddol mewn
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ADOLYGIAD O FAGLORIAETH
CYMRU / TYSTYSGRIF HER
SGILIAU

GWELLA’R DYSTYSGRIF HER
SGILIAU
Rydym wedi cynnull dau grŵp i’n helpu i
fwrw ymlaen â’r argymhellion. Mae’r cyntaf
o’r grwpiau hyn yn cynnwys amrywiaeth
o randdeiliaid â budd yn y Dystysgrif
Her Sgiliau. Mae’r ail grŵp yn cynnwys
ymarferwyr sy’n cyflenwi’r cymhwyster ar
hyn o bryd ‘ar lawr gwlad’.

Yn 2018, cyhoeddom adroddiad yn dilyn
adolygiad annibynnol o’r Dystysgrif
Her Sgiliau, rhan o Fagloriaeth Cymru.
Cynhaliwyd yr adolygiad gan Wavehill
Ltd a’r Sefydliad Addysg yng Ngholeg y
Brifysgol Llundain (UCL). Daeth i’r casgliad
fod y Dystysgrif Her Sgiliau yn gymhwyster
arloesol a gwerthfawr sy’n helpu myfyrwyr
i ddatblygu sgiliau hollbwysig. Nododd yr
adroddiad hefyd rai meysydd y gellid eu
gwella, gan nodi wyth o argymhellion, a’r
cyfan ohonynt wedi’u derbyn gennym. Yn
gryno, roedd y rhain yn canolbwyntio ar
wella’r Dystysgrif Her Sgiliau, ac ehangu’r
ddealltwriaeth a’r ymwybyddiaeth ohoni a
Bagloriaeth Cymru.

Rydym wedi dechrau ein gwaith diwygio
drwy ganolbwyntio ar gymhwyster y
Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol/Sylfaen
(a gyflenwir yn bennaf yng Nghyfnod
Allweddol 4), er mwyn inni allu dechrau
ystyried cysylltiadau â’r cwricwlwm newydd
drafft. Hyd yma, mae ein gwaith gyda
rhanddeiliaid wedi awgrymu’n gryf fod
diben y Dystysgrif Her Sgiliau, a’r sgiliau
a ddatblygir ac a asesir yn rhan ohoni, yn
ffurfio’r sail gywir i’r cymhwyster. Mae
hyn yn galonogol, am fod y sgiliau hyn yn
cydredeg â ‘sgiliau ehangach’ y cwricwlwm
newydd i Gymru. Ynghyd â rhanddeiliaid,
rydym hefyd wedi nodi rhai newidiadau
posibl i gynllun y cymwysterau i’w gwneud
yn fwy hydrin.

Hefyd, lansiodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc
ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol ei
ymchwiliad ei hun i Fagloriaeth Cymru, a
groesawodd y gwaith a wnaethpwyd eisoes
gennym ni. Roedd adroddiad y pwyllgor,
Bagloriaeth y Dyfodol, a’i argymhellion yn
ategu’r gwaith a ddechreuwyd gennym yn y
maes hwn.
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MAGU DEALLTWRIAETH AC
YMWYBYDDIAETH

Cyn hir, byddwn yn symud ein sylw at y
Dystysgrif Her Sgiliau Uwch. Y flwyddyn
nesaf, byddwn yn ymgynghori ar gynigion yn
nhymor yr haf.

Gallwn gymryd camau i wella ymwybyddiaeth
a dealltwriaeth o gymwysterau, ac rydym
wedi gwneud hynny, er bod hyrwyddo neu
farchnata cymwysterau unigol y tu hwnt i’n
cylch gwaith. Eleni, parhaom ein gwaith i
hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r
Dystysgrif Her Sgiliau, a hynny drwy amryw
ddulliau, ac yn eu plith:

Rydym wedi cytuno â Llywodraeth Cymru a
CBAC na ddylai cymwysterau y Dystysgrif Her
Sgiliau Sylfaen (Ôl-16) a Chenedlaethol (Ôl-16)
(a gynlluniwyd yn bennaf i ddysgwyr mewn
colegau addysg bellach) a’r fframweithiau
Bagloriaeth Cymru perthynol barhau y tu
hwnt i 31 Awst 2020. Rydym wedi ystyried
effaith y penderfyniad hwn yn ofalus, ac nid
ystyriwn fod risg o ran diwallu anghenion
rhesymol dysgwyr ôl-16 yng Nghymru. Yn
2018-19, nid oedd unrhyw ddysgwyr wedi’u
cofrestru ar gyfer cymhwyster y Dystysgrif
Her Sgiliau Sylfaen (Ôl-16), a dim ond 55 a
gofrestrodd ar gyfer cymhwyster y Dystysgrif
Her Sgiliau Genedlaethol (Ôl-16).

gwella’r wybodaeth sydd ar ein gwefan;
chwe wythnos o ymgyrch hysbysebu radio
i hybu ymwybyddiaeth am y Dystysgrif Her
Sgiliau;
cardiau post gwybodaeth yn Gymraeg a
Saesneg i’r holl ysgolion uwchradd yng
Nghymru, wedi’u dosbarthu gan Gyrfa
Cymru a’u rhannu mewn digwyddiadau
cyhoeddus;
cyflwyno mewn amryw ddigwyddiadau,
gan gynnwys digwyddiad y Sefydliad
Datblygiad Personol Siartredig a chyfarfod
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, gyda
digwyddiadau pellach ar y gweill ar gyfer yr
hydref.

Bwriadwn gyfathrebu’r penderfyniad hwn yn
ffurfiol yn nhymor yr hydref 2019 a byddwn
yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr yn
Llywodraeth Cymru a CBAC i sicrhau y gwneir
hyn yn effeithiol.

Yn ddiweddar, buom yn gweithio’n agos gyda
Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol
eraill i sefydlu strategaeth gyfathrebu i wella
ymhellach yr ymwybyddiaeth am Fagloriaeth
Cymru / y Dystysgrif Her Sgiliau. Yn rhan
o’r gwaith hwn, cynhaliwyd archwiliad i
ganfod pa waith a wnaethpwyd hyd yma
gan bob rhanddeiliad a pha adnoddau sy’n
bodoli ar hyn o bryd. Trafodwyd hefyd
ffyrdd o ddarparu gwybodaeth ychwanegol
i ysgolion. Rydym felly’n datblygu pecynnau
gwybodaeth a fydd yn cynnwys dolenni i
bosteri, cyflwyniad PowerPoint ac adnoddau
defnyddiol eraill y gall staff ysgol eu rhannu.

“Roedd aelodau o Brifysgol
Caergrawnt yn falch o gwrdd â
Swyddog Ymgysylltu ag Addysg
Uwch Cymwysterau Cymru i drafod
diwygio’r cwricwlwm cyn-16 ac ôl-16
yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at
sgyrsiau pellach felly yn y misoedd
i ddod ac at waith parhaus gydag
addysgwyr ledled Cymru, fel y gallwn
barhau i ddarparu gyda’n gilydd yr
arweiniad a’r cymorth gorau posibl
i ymgeiswyr prifysgol uchel eu
performiad o Gymru.”
Dr Jonathan Padley, Prifsgol
Caergrawnt

Eleni hefyd dechreuodd ein Swyddog
Ymgysylltu ag Addysg Uwch weithio, gyda
ffocws ar helpu prifysgolion i ddeall y
Dystysgrif Her Sgiliau yn sail i gynigion.
Ledled y DU, rydym wedi siarad â mwy na 60
o brifysgolion, gan flaenoriaethu’r rheini sy’n
fwyaf perthnasol i ddysgwyr Cymru.
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Yn ôl adborth, mae’r Dystysgrif Her Sgiliau yn
fwyfwy’n rhan o feddwl prifysgolion, naill ai’n
rhan o gynnig neu’n fodd o arddangos ystod
ehangach o sgiliau a phrofiad.

ADOLYGIAD SECTOR –
TECHNOLEG GWYBODAETH A
CHYFATHREBU
Cyhoeddom ganfyddiadau ein hadolygiad
trydydd sector o gymwysterau a’r system
gymwysterau mewn technoleg gwybodaeth a
chyfathrebu (TGCh) – Digidol i’r Dyfodol – ym
mis Rhagfyr 2018.

DIGIDOL I’R
DYFODOL

Adolygiad Sector o Gymwysterau
a’r System Gymwysterau ym maes
Technoleg Gwybodaeth
a Chyfathrebu

GWEITHIO GYDA RHANDDEILIAID
Roedd yr adolygiad sector hwn yn helaeth,
gan gynnwys:
cyfweliadau â 150 o randdeiliaid yn y
sector, gan gynnwys bron 60 o gyflogwyr
ledled Cymru;
trafodaethau â ffocws gyda mwy na 700 o
ddysgwyr;
arolwg ar-lein a gafodd dros 700 o
ymatebion;
adolygiad o gynnwys ac asesiad sampl o
gymwysterau o bob rhan o’r sector;
gwerthusiad cymharol bwrdd gwaith
o gymwysterau a ddefnyddir mewn
gwledydd eraill.

RHAGFYR 2018

Argymhellir yn ein hadroddiad Digidol i’r Dyfodol:

Daethpwyd i’r casgliad:
oherwydd cyflymder y newid yn y sector
TGCh, fod rhai cymwysterau cyfredol wedi
dyddio, a rhai ohonynt ddegawd y tu ôl i’r
datblygiadau digidol diweddaraf;
bod asesiadau’n aml yn cael eu hystyried
yn amherthnasol, ac mai tystiolaeth
ysgrifenedig a sgrinluniau yw’r modd
mwyaf cyffredin o asesu sgiliau digidol pobl
ifanc;
bod llawer o ysgolion a cholegau’n
defnyddio cyfarpar TG wedi dyddio, ac
wedi dweud na allant fforddio’r cyfarpar
diweddaraf;
bod TGCh yn aml yn cael ei haddysgu gan
bobl nad ydynt yn arbenigwyr ac nad oes
ganddynt o reidrwydd yr wybodaeth, sgiliau
a phrofiad technegol sy’n ofynnol.

datblygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch
newydd mewn technoleg ddigidol;
edrych i sicrhau bod y cymwysterau
newydd a ddatblygir i’w defnyddio yng
nghymwysterau Lefel T y Llwybr Digidol yn
Lloegr ar gael i’w gwneud gan ddysgwyr
yng Nghymru;
adolygu unrhyw gymwysterau perthynol i
TGCh a gyflwynir gan gyrff dyfarnu i sicrhau
eu bod yn gyfoes ac yn berthnasol;
monitro y cymwysterau TGCh
galwedigaethol newydd a ddefnyddir mewn
fframweithiau prentisiaeth.
Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydym wedi
dechrau datblygu cynnwys cymwysterau TGAU
a Safon UG/Uwch newydd mewn technoleg
ddigidol. Buom yn ymgysylltu ag ystod eang
o randdeiliaid i benderfynu ar gynnwys y
cymwysterau a sut y dylid eu hasesu.
Ein nod yw cael y TGAU Technoleg Ddigidol ar
gael i’w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2021,
a’r Safon UG/Uwch mewn Technoleg Ddigidol i
ddilyn yn 2022.
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ADOLYGIAD SECTOR –
PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU
UWCH AC YNNI

Yn ystod y flwyddyn, cadwom mewn
cysylltiad â’r Sefydliad Prentisiaethau ac
Addysg Dechnegol, wrth iddo ddatblygu’r
cymwysterau technegol newydd i’w
defnyddio mewn Lefelau T, ac mewn
cysylltiad â Llywodraeth Cymru gyda’r nod o
wneud y cymwysterau technegol newydd ar
gael i ddysgwyr yng Nghymru.

Yn ystod hydref 2018, dechreuwyd ein
pedwerydd adolygiad sector o gymwysterau
a’r system gymwysterau mewn peirianneg,
gweithgynhyrchu uwch ac ynni (EAME).
Ceir yng Nghymru hanes maith o fusnesau’n
gweithredu’n llwyddiannus yn y sectorau
hyn, gan gyfrannu’n gyson at economi
gytbwys. Mae presenoldeb cwmnïau
rhyngwladol, a’r cyfan wedi cymryd rhan
yn ein hadolygiad sector, yn arwydd o’r
dreftadaeth falch o ragoriaeth fyd-eang sydd
gan Gymru yn y sector pwysig hwn.

Cyflwynom hefyd broses o adolygu unrhyw
gymwysterau perthynol i TGCh a gyflwynir
ar gyfer dynodiad newydd neu estynedig
i sicrhau bod cyrff dyfarnu wedi cymryd
y camau angenrheidiol i sicrhau bod eu
cymwysterau’n gyfoes a bod ynddynt
gynnwys digidol cyfredol.

GWEITHIO GYDA RHANDDEILIAID
Hyd yma, rydym wedi cynnal cyfres o
gyfweliadau â mwy na 90 o randdeiliaid,
sydd wedi cynnwys mwy na 45 o
gyflogwyr ledled Cymru. Rydym hefyd
wedi:

“Mae adolygiad amserol
Cymwysterau Cymru o’r cymwysterau
yn y sector TGCh yn gyfe sylweddol i
ddatblygu rhywbeth cwbl arloesol ac
unigryw yn y maes allweddol hwn i
Gymru, gan gydnabod pwysigrwydd
cymdeithasol, diwylliannol ac
economaidd datblygu pobl ifanc
sy’n ddigidol hyderus, galluog a
chreadigol, gan eu paratoi at fyw,
astudio a gweithio mewn byd sy’n
seiliedig ar gyfrifaduron a data.”
Yr Athro Tom Crick MBE

comisiynu grwpiau trafod â ffocws gyda
mwy na 350 o fyfyrwyr sy’n gwneud
cymwysterau EAME ledled Cymru;
cynnull panel cyfeirio rhanddeiliaid
gyda chynrychiolwyr o gyflogwyr,
darparwyr dysgu a buddgyfranogwyr
eraill i roi cyngor inni ac i brofi ein
llwybrau ymholi;
contractio arbenigwyr pwnc ac asesu
i adolygu sampl o gymwysterau o bob
rhan o’r sector, ynghyd ag enghreifftiau
o waith myfyrwyr wedi’i asesu;
comisiynu gwerthusiad cymharol o
systemau cymwysterau rhyngwladol i
nodi arfer da y gellid ei fabwysiadu yng
Nghymru.
Bwriadwn gyhoeddi ein canfyddiadau
o’r adolygiad sector hwn gydag unrhyw
gynigion i’w gweithredu yn hydref 2020.
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DIWYGIO
Ar ôl inni adolygu cymwysterau, mae
gennym yr opsiwn i gyflwyno diwygio os
yw hynny er budd gorau dysgwyr. I wneud
hyn, gallwn ddefnyddio ein pwerau unigryw
i gyfyngu ar y farchnad a chomisiynu
cymwysterau newydd.

Y rhain yw’r cymwysterau cyntaf i’w
comisiynu, yn dilyn proses gaffael
gystadleuol, i ddiwallu anghenion dysgwyr
yng Nghymru. Rydym wedi gweithredu
proses gymeradwyo drwyadl a llafurus cyn
iddynt gael eu haddysgu mewn ysgolion,
colegau addysg bellach a darparwyr dysgu
seiliedig ar waith o fis Medi eleni.

Drwy gydol unrhyw ddiwygio, gweithiwn
gyda rhanddeiliaid i helpu i nodi cyfleoedd
a sicrhau bod unrhyw gynnig newydd yn
diwallu anghenion dysgwyr, darparwyr
addysg a chyflogwyr yn y dyfodol.

GWEITHIO GYDA RHANDDEILIAID
Mae’r gyfres newydd, symlach yn disodli
mwy na 200 o gymwysterau ac yn mynd
i’r afael â llawer o ganfyddiadau ein
hadolygiad sector, gan gynnwys:
lleihau cymhlethdod;
gwella ansawdd cynnwys ac asesu;
darparu cysondeb o ran asesu a sicrhau
ansawdd;
adlewyrchu deddfwriaeth a
pholisi Cymru mewn iechyd a gofal
cymdeithasol;
sicrhau bod egwyddorion gofal sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn mewn
diwylliant dwyieithog wrth wraidd y
ddarpariaeth newydd;
sicrhau bod y cymwysterau newydd
ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn
ogystal â’r Saesneg.

Fel sefydliad sy’n dysgu, defnyddiwn ein
profiadau blaenorol i helpu i dywys gwaith
diwygio’r dyfodol. Er enghraifft, mae gwersi
a ddysgwyd o ddiwygio cymwysterau iechyd
a gofal cymdeithasol a gofal plant wedi’u
cymhwyso i’n dull o ddiwygio’r rheini yn y
sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig.

CYMWYSTERAU NEWYDD AR GYFER
IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL,
GAN GYNNWYS GOFAL PLANT
Eleni, mae ein diwygiad uchelgeisiol ac
arloesol o gymwysterau yn y sector i iechyd
a gofal cymdeithasol a gofal plant wedi esgor
ar gymeradwyo’r 12 cymhwyster newydd
cyntaf, sy’n cael eu cynnig gan City & Guilds
a CBAC.
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Drwy gydol y prosiect, buom yn gweithio’n
agos gydag ystod eang o randdeiliaid ar
draws y sector, ac rydym wedi elwa ar
gefnogaeth lawn Gofal Cymdeithasol Cymru
ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Bydd y
cymwysterau olaf i gwblhau’r gyfres ar gael
i’w haddysgu o fis Medi 2020. Mae cyfres
gynhwysfawr o adnoddau dysgu dwyieithog
pwrpasol ar y gweill i helpu canolfannau a
dysgwyr.

Rydym wedi myfyrio ynghylch y gwersi
a ddysgwyd drwy gomisiynu, datblygu
a chymeradwyo’r gyfres gyntaf hon o
gymwysterau galwedigaethol diwygiedig,
ac wedi addasu ein dull wrth fynd ymlaen â
chymwysterau newydd ar gyfer adeiladu a'r
amgylchedd adeiledig. Er enghraifft, buom
yn gallu darparu cynigion wedi’u datblygu’n
llawnach ar gyfer cymwysterau i’r cyrff
dyfarnu ac rydym wedi cyflwyno rhaglen
helaethach byth o reoli newid.

“Rydym wedi croesawu
gweithio mewn partneriaeth â
sefydliad Cymwysterau Cymru
i ddatblygu cyfres newydd o
gymwysterau i’r sector. Bydd y
cymwysterau hyn yn hollbwysig i
gefnogi unigolion sydd am ymuno
â’r sector, ac i gefnogi datblygiad
profesiynol parhaus y gweithlu sy’n
rhoi gofal a chymorth i oedolion
a phlant ym mhob cymuned yng
Nghymru.”
Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella
a Datblygu, Gofal Cymdeithasol
Cymru

“Rydym wrth ein bodd
bod y myfyrwyr iechyd a gofal
cymdeithasol cyntaf wedi dechrau
eu hastudiaethau o’r cymwysterau
newydd arloesol hyn. Lansiad y
cymwysterau hyn yw frwyth y
gwaith rhwng City & Guilds a CBAC
gyda Cymwysterau Cymru, a chyrf y
sector iechyd a gofal cymdeithasol a
gofal plant yng Nghymru, a bydd yn
galluogi miloedd o bobl yng Nghymru
i gael gyrfa gwerth chweil yn y maes
hwn bob blwyddyn.”
Kirstie Donnelly MBE, City & Guilds
Ian Morgan, CBAC

16

CYNNWYS

CYMWYSTERAU NEWYDD
AR GYFER ADEILADU A’R
AMGYLCHEDD ADEILEDIG
Cyhoeddom yr adroddiad ar ein hadolygiad
o gymwysterau yn y sector adeiladu
ac amgylchedd adeiledig, Adeiladu’r
Dyfodol, yn 2018. Ers hynny, rydym wedi
cychwyn ar raglen uchelgeisiol o ddiwygio
cymwysterau. Buom yn ymgysylltu’n helaeth
â rhanddeiliaid i ddatblygu gofynion lleiaf
ar gyfer cymwysterau a addysgir o fis Medi
2021 ymlaen.

ADEILADU’R
DYFODOL:

GWEITHIO GYDA RHANDDEILIAID

Adolygiad Sector o
Gymwysterau a’r System
Gymwysterau ym Maes Adeiladu
a’r Amgylchedd Adeiledig

Bydd y gyfres gyffrous o gymwysterau
newydd yn mynd i’r afael â chanfyddiadau
ein hadolygiad sector, gan gynnwys:
lleihau’r baich asesu ar ddysgwyr a
chanolfannau;
darparu dulliau newydd o asesu;
datblygu sgiliau cyflogadwyedd
dysgwyr, yn ogystal â’u sgiliau crefft;
galluogi dysgwyr i weithio gyda
thechnolegau newydd a chydag
adeiladau traddodiadol.

CHWEFROR 2018

Rydym wedi dyfarnu contract i City & Guilds,
mewn partneriaeth ag EAL, i ddatblygu’r
cymwysterau newydd at addysg bellach a
dysgu seiliedig ar waith. Rydym hefyd yn
gweithio gyda CBAC i ddatblygu TGAU a
Safon Uwch yn yr Amgylchedd Adeiledig.
Croesawyd ein dull diwygio gan randdeiliaid
ar draws y sector adeiladu ac amgylchedd
adeiledig yng Nghymru, a’r tu hwnt.
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Byddwn yn parhau i weithio’n helaeth gyda
darparwyr dysgu, cyflogwyr, cyrff masnach
a phroffesiynol a’r cyrff dyfarnu i baratoi
at gyhoeddi’r cymwysterau newydd yn
ystod tymor yr hydref nesaf. Cofiwn fod
gwaith paratoi’r sector at y cymwysterau
newydd hyn yr un mor bwysig â datblygu’r
cymwysterau eu hunain, ac rydym yn
cydweithio i ddatblygu rhaglen helaeth o
reoli newid.

“Bu’n bleser i CITB Cymru Wales
weithio’n agos gyda phartner
a fu mor awyddus i wrando ar
anghenion dysgwyr, cyfogwyr
a darparwyr hyforddiant. Mae
Cymwysterau Cymru wedi gwneud
cynnydd mawr ar y cyfe hwn a
ddaw unwaith mewn cenhedlaeth i
gynllunio a datblygu cyfres newydd
o gymwysterau i’r sector adeiladu ac
amgylchedd adeiledig.
Bu’n wych gweithio gyda phawb yn
y tîm ac edrychwn ymlaen at weld
unigolion a’r sector cyfan yn elwa ar
y cynnyrch gorfenedig cyn hir.”
Mark Bodger, Cyfarwyddwr
Partneriaethau, Cymru, Bwrdd
Hyforddi’r Diwydiant Adeiladu
(CITB)

“Mae hwn yn gyfe gwych i
ddiwydiant fod yn rhan o’r
datblygiad a chael rhywbeth
newydd: i wneud gyrfa ym maes
adeiladu yn un i anelu ati.”
Claire Wallbridge, Natural Stone
Industry Training Group
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RHEOLEIDDIO
Agwedd sylfaenol ein gwaith yw
goruchwylio rhedeg cymwysterau a’r
system gymwysterau yn llyfn. Ein prif ffordd
o wneud hyn yw trwy reoleiddio’r cyrff
dyfarnu sy’n darparu’r cymwysterau hyn
yng Nghymru. Pan gaiff ei gydnabod, rhaid
i gorff dyfarnu gydymffurfio â’r rheolau a
osodwn. Rydyn ni’n eu monitro a’r ffordd
maen nhw’n gweithredu, fel bod dysgwyr
yn cael eu hamddiffyn. Rydym hefyd yn
gweithio gyda nhw i rannu ac annog
arfer gorau.

Rydym yn rheoleiddio cymwysterau sy’n
cael eu datblygu a’u darparu gan y cyrff
dyfarnu yr ydym yn eu cydnabod. Ein gwaith
ni yw cynnal safonau fel bod cymwysterau’n
cael eu dyfarnu’n deg o flwyddyn i
flwyddyn. Rydym yn gosod y rheolau i greu
amgylchedd lle gall y cyhoedd fod â hyder.
Pe bai pethau’n mynd o chwith, mae gennym
y pwerau i’w cywiro.

Agwedd sylfaenol ein gwaith yw
goruchwylio rhedeg cymwysterau
a’r system gymwysterau yn llyfn
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GWNEUD GWAHANIAETH –
CYDWEITHIO I ALINIO’R ‘LLYFR RHEOLAU’
Yr Amodau Cydnabod Safonol yw’r ‘llyfr rheolau’ cyfredinol ar gyfer pob corf
dyfarnu a gydnabyddir gennym. Yn 2015, pan gawsom ein sefydlu, mabwysiadom
yr amodau a ddefnyddiwyd yn faenorol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn
debyg i’r rheini a ddefnyddir gan Ofqual yn Lloegr a CCEA Regulation yng Ngogledd
Iwerddon. Roedd y dull hwn yn lleihau’r efaith ar gyrf dyfarnu gymaint â phosibl ac
yn rhoi’r amser inni ystyried sut y gallem ddatblygu’r amodau at y dyfodol.
Pan adolygwyd ein Fframwaith a’n Dull Rheoleiddio, dywedodd cyrf dyfarnu wrthym
eu bod am inni adolygu’r amodau. Yn ystod y ddwy fynedd ddiwethaf, rydym wedi
cynnal adolygiad, gan ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys cyrf
dyfarnu, canolfannau (sefydliadau fel ysgolion, colegau neu ddarparwyr dysgu
seiliedig ar waith), cynghorwyr ac arbenigwyr, ynghyd â’n cyd-reoleiddwyr.
Ym mis Medi 2018, cyhoeddom adroddiad o’n canfyddiadau, a llunio ein cynlluniau
ar gyfer adolygu’r amodau. Roedd y rhain yn cynnwys eu gwneud yn gliriach a’u
diweddaru â’r newidiadau polisi a deddfwriaethol diweddaraf, a mynd i’r afael â’r
adborth a gawsom gan ein harolygon, paneli a grwpiau focws.
Er mwyn lleihau’r baich rheoleiddio gymaint â phosibl, ceisiom gyd-redeg ein
cywiriadau gymaint â phosibl ar draws rheoleiddwyr cymwysterau eraill yn y DU.
O hydref 2018, sefydlwyd gweithgor ar y cyd â CCEA Regulation ac Ofqual i
weithio ar gywiriadau arfaethedig, gan ddod â thystiolaeth ynghyd o’n
hadolygiadau, galwad Ofqual am dystiolaeth a’n barn briodol.
Mae un newid allweddol yn ein cydymgynghoriad yn ymwneud â’r amodau am
wybodaeth foedd y mae’n rhaid i gyrf dyfarnu ei rhoi i brynwyr. Credwn ei bod
yn bwysig fod y foedd a godir am gymwysterau yn rhoi gwerth am arian a’u bod
yn dryloyw, yn hygyrch i’r cyhoedd, ac yn glir i brynwyr y cymwysterau hynny fel
ysgolion neu golegau. Rydym hefyd yn cynnig rhai cywiriadau Cymru yn unig i
adlewyrchu ein cyd-destun polisi neu ddeddfwriaethol gwahanol.
O ganlyniad i’r gwaith hwn, lansiwyd ein cydymgynghoriad ar 2 Awst 2019 a bydd
yn cau ar 25 Hydref 2019.
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CYDNABOD CYRFF DYFARNU
Mae angen i sefydliadau sydd am fod yn
gyrff dyfarnu a gydnabyddir gennym ni
arddangos eu bod yn bodloni ein Meini
Prawf Cydnabod Cyffredinol. Golyga hyn ein
bod yn ffyddiog y gallant fodloni’r gofynion a
osodir ar gorff dyfarnu cydnabyddedig.

bodloni holl ofynion ein Meini Prawf
Cydnabod; ni chawsant felly eu cydnabod.
Cawsom gais hefyd gan sefydliad arall, ac
rydym yn disgwyl i’r ymgeisydd gyflwyno
tystiolaeth ategol cyn inni ddechrau ein
hadolygiad. Dewisodd saith corff dyfarnu
cydnabyddedig ildio eu cydnabyddiaeth
yn ystod y cyfnod hwn. Diffyg galw am eu
cymwysterau yng Nghymru oedd rheswm y
rhan fwyaf o’r rhain dros wneud hynny.

Rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019, buom
yn adolygu tri chais gan sefydliadau a oedd
am gael eu cydnabod gennym. Buom yn
adolygu’r ceisiadau hyn yn fanwl a daethom
i’r casgliad nad oedd yr un ohonynt yn

GWNEUD GWAHANIAETH – MEINI PRAWF CLIRIACH I GYRFF
DYFARNU SY’N CYNNIG CYMWYSTERAU TGAU A SAFON UWCH
Mae cymwysterau TGAU a Safon Uwch
yn chwarae rhan bwysig yn y system
gymwysterau. Rhaid felly i gyrff
dyfarnu a gydnabuwyd i ddyfarnu’r
cymwysterau hyn ddilyn yr Amodau
Cydnabod Safonol ac Ychwanegol
i sicrhau tegwch i ddysgwyr ac i
amddiffyn hyder y cyhoedd. Eleni,
datblygom Feini Prawf Cydnabod
penodol ar gyfer cymwysterau TGAU a
Safon Uwch ac ymgynghorwyd yn eu
cylch tua dechrau 2019.

I gael ein cydnabyddiaeth i ddyfarnu
cymwysterau TGAU neu Safon
Uwch yng Nghymru, bydd gofyn i
gyrff dyfarnu fodloni’r meini prawf
ychwanegol hyn.
Drwy sefydlu’r broses hon o ymgeisio
am gydnabyddiaeth i gynnig
cymwysterau TGAU / Safon Uwch,
rydym wedi rhoi arweiniad cliriach,
mwy tryloyw i gyrff dyfarnu ar y
camau y mae’n rhaid eu cymryd os
ydynt am ymgeisio. Bydd cyflwyno’r
meini prawf hyn hefyd yn sicrhau ein
bod yn gyson wrth bennu addasrwydd
cyrff dyfarnu.

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddom
ein Meini Prawf Cydnabod i ddyfarnu
cymwysterau TGAU / Safon Uwch.
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NIFEROEDD Y CYRFF DYFARNU CYDNABYDDEDIG

Adeg ein sefdlu ar 21
Medi 2015

133
31 Awst
2016

31 Awst
2017

31 Awst
2018

31 Awst
2019

121

117

107

99

Mae’r rhan fwyaf o gyrff dyfarnu sydd wedi
ildio cydnabyddiaeth yn ystod y pedair
blynedd ddiwethaf wedi dewis gwneud
hynny oherwydd anweithgarwch parhaus,
neu lefelau isel iawn o weithgarwch, yng
Nghymru. Nid yw’r ffaith eu bod wedi

ymadael â’r farchnad a reoleiddir yng
Nghymru wedi effeithio’n negyddol ar
y cymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr
yng Nghymru am fod cyrff dyfarnu
eraill a gydnabyddir gennym yn cynnig
cymwysterau tebyg.
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MONITRO CYRFF DYFARNU

Cydnabod Safonol, a darparu tystiolaeth
mewn perthynas â’r llwybrau ymholi
canlynol:

Rydym yn monitro cyrff dyfarnu gan
ddefnyddio’r dulliau canlynol i sicrhau
eu bod yn cydymffurfio ac i archwilio eu
systemau a’u gweithdrefnau:

sut maen nhw’n adnabod ac yn rheoli
gwrthdaro buddiannau;
eu gweithdrefnau ar gyfer adnabod, rheoli
ac ymchwilio i achosion o gamymarfer a
chamweinyddu;
eu gweithdrefnau ar gyfer gwneud
addasiadau rhesymol a rhoi ystyriaeth
arbennig i ddysgwyr.

datganiadau cydymffurfio a gweithgarwch
monitro dilynol;
cyfarfodydd diweddaru rheoleiddio;
archwiliadau cyrff dyfarnu.
Byddwn hefyd yn ymateb i gwynion am
gyrff dyfarnu, ac yn goruchwylio sut maent
yn rheoli digwyddiadau a allai effeithio ar
ddysgwyr.

Cawsom ddatganiadau cydymffurfio gan bob
un o’r 106 corff dyfarnu y gofynnwyd iddynt
eu darparu. Nid oedd gofyn i gyrff dyfarnu
a oedd newydd eu cydnabod, na’r rheini
wrthi’n ildio eu cydnabyddiaeth, gyflwyno
datganiad cydymffurfio.

Datganiadau cydymffurfio
Mae ein Hamodau Cydnabod Safonol yn
mynnu bod pob corff dyfarnu a gydnabyddir
yn cyflwyno datganiad cydymffurfio
blynyddol inni. Mae’r datganiad yn seiliedig
ar hunanarfarniad y corff dyfarnu o’i statws
cydymffurfio mewn perthynas â’r holl
Amodau Cydnabod Safonol.

Datganodd 25 o gyrff dyfarnu ddiffyg
cydymffurfio cyfredol neu debygol yn y
dyfodol, gan gyflwyno cynllun gweithredu
inni felly. Buom yn monitro’r cyrff dyfarnu
hyn i sicrhau eu bod yn cwblhau’r camau
gofynnol i ddychwelyd i gydymffurfio llawn.
Gwnaethom dynnu cydnabyddiaeth oddi
ar un o’r cyrff dyfarnu hyn a dewisodd
dau arall ildio eu cydnabyddiaeth yng
Nghymru. Cwblhaodd 17 o gyrff dyfarnu

Yn natganiad cydymffurfio 2018, gofynasom
i gyrff dyfarnu gadarnhau eu cydymffurfio
cyfredol ac yn y dyfodol â’n Hamodau
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Cyfarfodydd diweddaru
rheoleiddiol

eu cynlluniau gweithredu’n foddhaol yn
ystod y flwyddyn er mwyn dychwelyd i
gydymffurfio llawn. Mae pum corff dyfarnu’n
dal i weithio tuag at gwblhau eu camau i
ddychwelyd i gydymffurfio llawn. Byddwn
yn parhau i fonitro’r rhain yn agos drwy
broses datganiad cydymffurfio 2019.
Mae adroddiad llawn am ddatganiad
cydymffurfio 2018 ar gael ar ein gwefan.

81

yn cydymfurfo
ar hyn o bryd ac yn
debygol o wneud
yn y dyfodol

14

heb gydymfurfo
ar hyn o bryd ac yn
debygol o wneud
yn y dyfodol

Cynhaliom gyfarfodydd diweddaru
rheoleiddiol â 18 o gyrff dyfarnu yn ystod
y flwyddyn. Mae’r cyfarfodydd hyn yn ein
helpu i gynnal perthynas waith gadarnhaol â
chyrff dyfarnu.
Defnyddiwn y cyfarfodydd:
i drafod gweithgarwch rheoleiddio a
gynlluniwyd;
i egluro unrhyw newidiadau rheoleiddiol
a’u goblygiadau;
i ddeall systemau mewnol a threfniadau
llywodraethu’r cyrff dyfarnu a’u
gweithgarwch yng Nghymru.

2

yn cydymfurfo
ar hyn o bryd ac yn
annhebygol o wneud
yn y dyfodol

“Roedd y cyfarfod
diweddaru rheoleiddiol yn gyfle gwych
i gwrdd â staff Cymwysterau Cymru,
dysgu mwy am eu cylch gwaith yn
rheoleiddiwr, a chael arweiniad clir
ar brosesau. Mae’n bwysig i ni yn
bbodance gynnal perthynas gydweithio
â rheoleiddwyr i’n cefnogi i gyflenwi
arholiadau dawns o ansawdd uchel, ac
mae cyfarfodydd a chyfathrebu clir yn
cefnogi hyn.”
Libby Costello, bbodance

9

heb gydymfurfo
ar hyn o bryd ac yn
annebygol o wneud
yn y dyfodol
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Archwiliadau cyrff dyfarnu

cyfanrwydd cymhwyster a reoleiddir, er
enghraifft, gwallau mewn deunyddiau asesu
neu dorri diogelwch papur arholiad. Pan gawn
hysbysiad, sicrhawn fod y corff dyfarnu wedi
cymryd camau priodol i leihau’r effaith ar
fyfyrwyr ac atal hyn rhag ailddigwydd.

Dibynna cyrff dyfarnu ar brosesu llawer iawn
o ddata. Gan gofio hyn, parhawyd ein dull o
archwilio systemau TG cyrff dyfarnu yn ystod
y flwyddyn. Cynhaliom bedwar archwiliad yn y
maes hwn, gan ganolbwyntio ar y canlynol ym
mhob corff dyfarnu:
strategaeth a chynllun TG;
proses rheoli risg TG;
diogelu data a rheoli cofnodion;
cynllunio cadernid a pharhad busnes.

Efallai bydd digwyddiadau’n tarddu o’r tu
allan i Gymru, ond fod ganddynt y potensial
i effeithio ar fyfyrwyr Cymru sy’n ymgeisio
am yr un cymhwyster. Roedd mwyafrif yr
adroddiadau digwyddiad a gawsom yn ystod
y flwyddyn yn gysylltiedig naill ai â mân
faterion neu heb arwain at effaith sylweddol ar
fyfyrwyr yng Nghymru.

Cynhaliwyd hefyd archwiliad o broses un corff
dyfarnu o ymdrin â chwynion ac ymholiadau.
Ni nodwyd unrhyw faterion diffyg cydymffurfio
gennym yn ystod ein harchwiliadau. Fe
nodwyd rhai meysydd i’w gwella a chamau y
gallai’r cyrff dyfarnu eu cymryd i leihau risg
unrhyw ddiffyg cydymffurfio yn y dyfodol.
Rydym yn fodlon ar y ffordd y mae pob
corff dyfarnu wedi ymateb yn gadarnhaol i’r
argymhellion hyn.

Hysbysiadau digwyddiad

O’r 64 achos o danseilio diogelwch, daeth
32 o’r tu mewn i ganolfannau. Dim ond wyth
o’r rhain a darddodd o ganolfannau yng
Nghymru, ac nid effeithiwyd yn andwyol ar
unrhyw fyfyrwyr. Mewn achosion lle tarddodd
y digwyddiad o’r tu allan i Gymru, nid oedd
unrhyw effaith andwyol ar fyfyrwyr yng
Nghymru.
Cawsom wybod am 55 o wallau papur
cwestiwn yn ystod y flwyddyn ar draws yr
holl gyrff dyfarnu. I roi hyn yn ei gyd-destun,
datblygir miloedd o bapurau cwestiwn bob
blwyddyn.

Safodd myfyrwyr ryw tri chwarter miliwn o
bapurau arholiad yng Nghymru yr haf hwn.
Rhaid i gyrff dyfarnu roi gwybod inni am
unrhyw ddigwyddiad sy’n debygol o arwain
at effaith andwyol i fyfyrwyr, neu sy’n bygwth

NIFER Y DIGWYDDIADAU Y CAFWYD GWYBOD AMDANYNT
TANSEILIO DIOGELWCH – unrhyw ddigwyddiad lle peryglir deunydd sensitif

64

GWALLAU PAPUR CWESTIWN –
materion mewn unrhyw ddeunydd a ddefnyddir at ddibenion asesu

55

MARCIO – materion yn ymwneud â’r broses o farcio’r dystiolaeth a gyfwynwyd
mewn asesiad
41
CAMARFER – lle cyfawnir gweithredoedd esgeulus neu amhriodol bwriadol
(naill ai gan ddysgwyr neu gan ganolfannau)

23

GWALLAU PROSES A SYSTEMAU – materion yn ymwneud â phrosesau neu
systemau a ddefnyddir naill ai gan y corf dyfarnu neu ganolfan arholi

14

ARALL – digwyddiadau nad ydynt yn perthyn i unrhyw un o’r mathau uchod
24
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9

CYFANSWM 206

Roedd y rhan fwyaf o wallau papur cwestiwn
y cawsom wybod amdanynt yn rhai dibwys,
heb atal myfyrwyr rhag ateb y cwestiwn.

Er enghraifft, yr haf hwn, anfonodd corff
dyfarnu ffeiliau i ganolfannau i’w defnyddio
yn ei arholiad TGAU Cyfrifiadureg na allai
dysgwyr eu hagor. Dywedodd y corff
dyfarnu’n ddi-oed wrth y canolfannau am
beidio â cheisio ateb y cwestiwn dan sylw.
Gwnaethom yn siŵr fod camau priodol
wedi’u cymryd i sicrhau nad oedd myfyrwyr
dan anfantais oherwydd y gwall. Cafodd
myfyrwyr farc wedi’i ragamcanu am y
cwestiwn dan sylw, ar sail eu perfformiad
mewn cwestiynau eraill yn yr arholiad a
oedd yn asesu’r un sgiliau. Roeddem yn
fodlon fod y cam a gymerwyd yn gwarchod
lles y dysgwyr.

Mae gofyn i gyrff dyfarnu gymryd pob cam
rhesymol i atal camarfer. Os bydd honiad
o gamarfer, mae gofyn i gyrff dyfarnu
ymchwilio iddo. Os canfyddir bod achosion
o gamarfer wedi digwydd, mae gofyn i gyrff
dyfarnu weithredu.
Buom yn monitro’n agos y camau a
gymerwyd i reoli pob digwyddiad y cafwyd
gwybod amdano, ac roeddem yn fodlon fod
y rhain yn briodol.
Mae’r camau y gallai corff dyfarnu eu cymryd
yn cynnwys:
ymchwilio i achos gwreiddiol ac effaith y
digwyddiad;
monitro cyfryngau cymdeithasol;
dadansoddi ystadegol i ddarganfod
unrhyw fantais neu anfantais mewn
cysylltiad â’r digwyddiad.
Lle mae digwyddiad wedi effeithio ar
fyfyrwyr, sicrhawn fod y corff dyfarnu wedi
cymryd camau priodol i leihau effaith y
digwyddiad gymaint â phosibl a’i atal rhag
digwydd eto, lle bynnag y bo modd.

Fe’i gwnaed yn ofynnol gennym hefyd fod y
corff dyfarnu’n darparu adroddiad llawn inni
o’i ymchwiliad i’r digwyddiad i nodi’r achos
a’r camau gweithredu mae’n eu cymryd i atal
unrhyw broblemau tebyg o hyn ymlaen.
Rydym wedi parhau i weithio gyda’n
cyd-reoleiddwyr yn y maes hwn, gan
gynnwys cyfrannu at gynnal y Cydgynllun
Wrth Gefn, a ddatblygwyd gan reoleiddwyr
a rhanddeiliaid eraill rhag ofn y bydd
aflonyddu helaeth ar y system arholi yng
Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

26

CYNNWYS

Cwynion am gyrff dyfarnu

Yn 2018-19, ni roddwyd gwybod am unrhyw
achosion chwythu’r chwiban corfforaethol.
Fodd bynnag, cawsom bum datgeliad am gyrff
dyfarnu yr ystyriom eu bod yn ddatgeliadau
cymwys ac aethom ati i ymdrin â’r rhain
yn unol â’n Polisi Chwythu’r Chwiban
Rheoleiddiol.

Mae cwynion yn ffynhonnell bwysig o adborth
am y system gymwysterau a’r gwahanol
gyrff dyfarnu. Os byddwn yn nodi diffygion
yn ystod ein hymchwiliad i gŵ yn, sicrhawn
y cymerir camau priodol i gryfhau’r system
gymwysterau.

Derbyniom un datgeliad am ymchwiliad.
Nodwyd gennym ychydig o dystiolaeth o
ddiffyg cydymffurfio â’n hamodau, a
lywiodd waith monitro dilynol y corff
dyfarnu dan sylw.

Gofynnwn fod gan bob corff dyfarnu
weithdrefnau effeithiol ar waith i ymdrin
â chwynion, er mwyn sicrhau bod gan
ddysgwyr a chanolfannau lwybr i godi
eu pryderon yn uniongyrchol gyda hwy.
Disgwyliwn i achwynwyr roi cyfle i’r corff
dyfarnu ystyried y gŵ yn ac (os yw’n briodol)
unioni pethau cyn inni’r rheoleiddiwr
ystyried cwyn.

Cyfeiriasom bedwar datgeliad am
ganolfannau at y corff dyfarnu perthnasol
am ymchwiliad, gyda chaniatâd y chwythwyr
chwiban. Mewn dau achos, dywedodd y cyrff
dyfarnu wrthym eu bod wedi nodi pryderon
am y ffordd y cafodd asesiadau eu cwblhau,
ac wedi gweithredu i fynd i’r afael â hyn.

Eleni, derbyniom bum cwyn ar gyfer
ymchwiliad a chadarnhawyd un o’r rhain.

Roedd y datgeliadau hyn yn rhoi gwybodaeth
inni ac yn helpu i sicrhau bod cymwysterau
a reoleiddir yng Nghymru yn effeithiol ac yn
ennyn hyder y cyhoedd.

Datgeliadau chwythu’r chwiban
Mae Cymwysterau Cymru yn gorff penodedig
y gellir gwneud honiadau chwythu’r chwiban
iddo. Mae gofyn inni adrodd am ddatgeliadau
a geir rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth bob
blwyddyn.

5

cwyn ar gyfer
ymchwiliad

1

o’r rhain wedi’i
chadarnhau
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4

o gwynion heb
eu derbyn

CAMAU RHEOLEIDDIO
GWNEUD GWAHANIAETH – AMDDIFFYN DYSGWYR
Ar 19 Chwefror 2019, tynasom
gydnabyddiaeth yn ôl oddi ar Industry
Qualifications (IQ). Hwn oedd y tro
cyntaf inni ddefnyddio ein pwerau i
dynnu cydnabyddiaeth yn ôl oddi ar
gorff dyfarnu. Roedd y weithred hon yn
ddiweddglo gweithgarwch cydymffurfio
a ddechreuodd yn hydref 2017, ac roedd
yn ffrwyth diffyg cydymffurfio parhaus
â’n Hamodau Cydnabod Safonol.

i IQ a oedd yn gofyn bod IQ yn rhoi’r
gorau i gofrestru unrhyw ddysgwyr
pellach yng Nghymru nes iddynt
ddychwelyd i gydymffurfio llawn.
Methodd IQ â chydymffurfio â’r
cyfarwyddyd, ac felly daethom i’r
casgliad mai’r cam cywir i’w gymryd
i amddiffyn buddiannau dysgwyr yng
Nghymru oedd tynnu eu cydnabyddiaeth
yn ôl i gynnig cymwysterau a reoleiddir
yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, darparodd
IQ inni ymgymeriad ffurfiol ar sut y
byddai’n mynd i’r afael â’r materion
diffyg cydymffurfio, ond methodd â
dilyn hwnnw wedyn.

Sicrhaom fod dysgwyr a chanolfannau
yr effeithiwyd arnynt gan dynnu
cydnabyddiaeth IQ yn ôl yn cael
gwybodaeth a chefnogaeth lawn i
ddod o hyd i ddarpariaeth amgen lle
bu angen.

O ganlyniad, cyhoeddom gyfarwyddyd

GWNEUD GWAHANIAETH – COSBAU ARIANNOL
Mae adran 38 o Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015 yn rhoi’r pŵer inni osod
cosbau ariannol ar gyrff dyfarnu.
Eleni, gosodwyd rheoliadau gerbron
Cynulliad Cenedlaethol Cymru i osod
terfyn uchaf y gosb ariannol y gallwn
ei gosod. Mewn ymateb, cyhoeddom
ein Polisi Cosbau Ariannol, sy’n nodi’r
amgylchiadau a’r ffactorau y byddem yn
eu hystyried a’r broses y byddem yn ei
dilyn. Mae gosod cosb ariannol yn bŵer

gorfodi sylweddol ac yn un o nifer o
gamau gorfodi sydd ar gael inni.
Ni cheisiwn osod cosb ariannol
heblaw ein bod yn ystyried mai honno
yw’r cam gorfodi mwyaf priodol
i’w gymryd mewn ymateb i fater
diffyg cydymffurfio sylweddol ac i
gefnogi hyder y cyhoedd yn y system
gymwysterau. Nid ydym wedi gosod
unrhyw gosbau ariannol eleni.
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RHEOLEIDDIO CYMWYSTERAU
Cymeradwyaethau

Dynodiad

Eleni, buom yn gweithio ar gymeradwyo
cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol
a gofal plant diwygiedig. Mae paneli
cymeradwyo, a oedd yn cynnwys
cynrychiolwyr cyrff y sector ac amryw
o ddarparwyr dysgu ac arbenigwyr
sector, wedi adolygu manylebau drafft a
deunyddiau asesu sampl mewn perthynas
â meini prawf cymeradwyo a gytunwyd
a’n Hamodau Cydnabod Safonol. Mae’r
paneli’n ystyried agweddau fel dilysrwydd,
dibynadwyedd, rhwyddineb asesu, ac a yw’r
cynnwys yn adlewyrchu arfer da cyfredol y
sector.

Dynodiad yw un ffordd sydd gennym o
bennu a all cymhwyster fod yn gymwys am
gyllid cyhoeddus yng Nghymru. Dim ond
cymwysterau a gyflenwir gan gyrff dyfarnu
a gydnabyddwn y gallwn eu dynodi. I gael
dynodiad am eu cymwysterau, mae angen
i gyrff dyfarnu fodloni’r Amodau Cydnabod
Safonol a’n sicrhau:
bod galw am y cymwysterau gan ddysgwyr
yng Nghymru;
bod cefnogaeth i’r cymhwyster gan
randdeiliaid perthnasol, mewn cysylltiad â
diben y cymhwyster;
bod cyfeiriadau at ddeddfwriaeth, polisïau
a sefydliadau yn berthnasol yng nghyddestun Cymru;
bod y cymhwyster yn briodol i’r ystod
oedran darged.

5,732

o gymwysterau
dynodedig

199

o gymwysterau
cymeradwy

O’r 5,931 o gymwysterau dynodedig a
chymeradwy, cafodd 614 fwy na 100 o
ardystiadau eleni
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Monitro cymwysterau cyffredinol

Rydym wedi gweithio’n agos gyda
Llywodraeth Cymru ynghylch cymwysterau
dynodedig a ddefnyddir ar fframweithiau
prentisiaeth yng Nghymru.

Rydym wedi parhau i fonitro’n agos
gymwysterau diwygiedig TGAU, Safon
Uwch a Bagloriaeth Cymru a gynlluniwyd i
Gymru. Ffocws ein monitro fu’r Pwyllgorau
Gwerthuso Papurau Cwestiwn (QPEC),
lle datblygir papurau arholiad ar gyfer
cyfresi arholiadau yn y dyfodol, ynghyd
â’r cyfarfodydd safoni i arholwyr a
chymedrolwyr, a chyfarfodydd dyfarnu ar
gyfer cyfresi arholiadau’r gaeaf a’r haf eleni.
Rydym wedi cadw llygad barcud ar y saith
TGAU newydd a’r pum Safon Uwch sy’n
cael eu dyfarnu am y tro cyntaf yn ystod
haf 2019.

O ganlyniad, rydym wedi newid ein
gofynion tystiolaeth ar gyfer y cymwysterau
penodol hyn, er mwyn inni fod yn siŵr
fod y cymwysterau’n gyfredol ac wedi’u
diweddaru.
Rydym hefyd yn sicrhau nad yw tynnu
unrhyw gymwysterau yn ôl oddi ar
fframweithiau prentisiaeth yn arwain
at fylchau posibl mewn darpariaeth ac
rydym yn rhannu data’n rheolaidd gyda
Llywodraeth Cymru.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, rhoesom
ar waith drefniadau gyda CBAC i sicrhau ein
bod yn goruchwylio’r gyfres arholiadau’n glir
a rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys sicrhau y
gwyddom am y risgiau allweddol i gyflenwi
llwyddiannus y gyfres arholiadau a bod
CBAC yn cymryd camau priodol i liniaru
unrhyw effaith negyddol ar ddysgwyr sy’n
sefyll eu harholiadau eleni.

Gyda’r newidiadau arfaethedig i
fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru,
byddwn yn parhau i gysylltu â chyrff dyfarnu
a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod eglurder
ynghylch gofynion ac unrhyw newidiadau i’n
proses ddynodi.

Ni nodwyd gennym unrhyw feysydd diffyg
cydymffurfio yn ystod ein harsylwadau,
a chanfuom fod gweithdrefnau CBAC ar
y cyfan yn gadarn ac wedi’u cymhwyso’n
gyson.

Monitro cymwysterau cyffredinol
Yn ystod y flwyddyn, arsylwom

119

o gyfarfodydd safoni
arholwr/cymedrolwr

55

cyfarfod
QPEC

54

cyfarfod
dyfarnu

4

cyfarfod
DPP*

*Datblygiad proffesiynol parhaus
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GWNEUD GWAHANIAETH –
MONITRO CYMWYSTERAU DIOGELWCH BWYD YNG NGHYMRU
Rydym wedi parhau ein rhaglen fonitro
ar gyfer cymwysterau galwedigaethol
eleni, gan edrych yn agosach at
gymwysterau diogelwch bwyd yng
Nghymru.

i ganfyddiadau ein monitro ac wedi
ceisio mynd i’r afael â’r meysydd diffyg
cydymffurfio drwy gyflwyno cynllun
gweithredu. Dylai’r camau a gymerwyd
gennym ennyn hyder y cyflogwyr sy’n
dewis cymhwyster diogelwch bwyd a
reoleiddir i’w cyflogeion a’r dysgwyr a
gofrestrwyd ar y cymwysterau hyn.

Adolygwyd cymwysterau a gynigir gan
naw corff dyfarnu yng Nghymru, gan
ganolbwyntio ar y cymhwyster sy’n
ardystio uchaf (y Dyfarniad Lefel 2
mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo)
a’r cymhwyster y symuda’r myfyrwyr
ato wedyn (y Dyfarniad Lefel 3 mewn
Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn
Arlwyo).

Nodwyd gennym ddiffyg cymaroldeb
mewn rhai meysydd ar draws cyrff
dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau
diogelwch bwyd. Hwylusom ddau
gyfarfod er mwyn i gyrff dyfarnu
drafod y materion hyn, ac i ystyried a
oedd angen fforwm diogelwch bwyd
mwy ffurfiol. Roeddem yn falch iawn
fod pob corff dyfarnu wedi cyfrannu’n
gadarnhaol at y ddau gyfarfod ac wedi
ymrwymo i sefydlu fforwm diogelwch
bwyd a arweinir gan gorff dyfarnu. Mae’r
fforwm yn gyfle rheolaidd iddynt drafod
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys
cymaroldeb ar draws eu cymwysterau
diogelwch bwyd.

Ar y cyfan, roeddem yn fodlon fod yr
asesiadau’n ddilys ac yn arwain at
ganlyniadau dibynadwy. Roedd dulliau
asesu’r cyrff dyfarnu yn addas a lefel y
galw’n briodol. Canfuwyd bod prosesau
rheoli a sicrhau ansawdd y canolfannau
yn gadarn ar y cyfan ar draws y cyrff
dyfarnu.
Nodwyd gennym ddau faes cyffredin
o ddiffyg cydymffurfio ar draws y cyrff
dyfarnu:
nid oedd y berfau gorchymyn
(e.e. ‘eglurwch’, ‘disgrifiwch’) a
ddefnyddiwyd yn y meini prawf asesu
yn cydredeg â’r hyn y mae gofyn i’r
dysgwyr ei arddangos yn ystod yr
asesiad
ni ddarparwyd digon o wybodaeth
i ganolfannau baratoi’r dysgwyr at
yr asesiad (yn gyffredinol mewn
perthynas â’r cynnwys)

“O ganlyniad
i weithgaredd monitro
Cymwysterau Cymru ar gyfer
cymwysterau diogelwch bwyd,
rydym bellach yn gweithio’n agos
gyda sefydliadau dyfarnu eraill
drwy’r Fforwm Sefydliadau Dyfarnu
Diogelwch Bwyd, sydd newydd
ei ffurfio. Mae’r grŵp hwn yn
cynnwys ystod eang o aelodau ac
wedi ymrwymo i weithio ar y cyd i
wella dilysrwydd, dibynadwyedd a
chymaroldeb yr asesiad.”
James Robinson,
Qualsafe Awards

Nodwyd hefyd rai materion diffyg
cydymffurfio a oedd yn benodol i gyrff
dyfarnu unigol.
Rydym yn fodlon fod pob corff
dyfarnu wedi ymateb yn gadarnhaol
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Gwrando ar farn ac ymateb i bryderon
GWEITHIO GYDA RHANDDEILIAID – GWRANDO AR FARN
Roedd ein holiadur ar-lein Dweud eich Dweud ar arholiadau’r haf ar agor yn ystod y cyfnod
arholi i roi’r cyfle i fyfyrwyr ac athrawon roi eu barn inni am y papurau arholiad.
Cawsom lai o ymatebion yn 2019 (254) nag yn 2018 (859). Y pwnc a ddenodd y mwyaf,
gyda 95, oedd TGAU Ffrangeg. Y thema gyffredinol oedd bod y myfyrwyr a’r athrawon yn
credu bod yr arholiadau’n heriol, a bod hyn yn cael effaith ar y nifer sy’n dewis astudio’r
pwnc mewn ysgolion. Rydym wedi nodi’r pryderon am lefel yr anhawster a ganfuwyd
ym mhapurau’r haf eleni, ac effaith bosibl hyn ar ddysgwyr a’r nifer sy’n dewis astudio
Safon Uwch Ffrangeg. Nid ydym wedi dod i unrhyw gasgliadau am lefel y galw am y
cymhwyster ar hyn o bryd. Mewn ymateb i’r adborth a gawsom, byddwn yn gwneud
gwaith manylach yn yr hydref i astudio cynnwys, strwythur ac asesiad y cymhwyster.

GWEITHIO GYDA RHANDDEILIAID – MYND I’R AFAEL Â PHRYDERON
Ar ôl cyhoeddi canlyniadau TGAU haf 2018 ym mis Awst 2018, cawsom wybod am
bryderon ymhlith rhai ysgolion ynghylch y terfynau gradd a osodwyd ar gyfer gradd C
mewn TGAU Iaith Saesneg, a bod rhai wedi gweld eu canlyniadau yn y pwnc yn gostwng
yn annisgwyl. Mewn ymateb i’r pryderon hyn, cynhaliom ymchwiliad i astudio’n fanwl
sut y gosodwyd y terfynau ar gyfer arholiadau haf 2018.
Ar ôl craffu’n ofalus ar yr holl dystiolaeth, canfuom fod penderfyniadau allweddol yn y
broses o osod terfynau gradd wedi’u gwneud yn y modd cywir. Roeddem yn ffyddiog
fod y safon ar gyfer 2018 yn gyson â’r flwyddyn flaenorol, a bod y terfynau gradd wedi’u
gosod yn briodol. Cyhoeddom adroddiad llawn ar ein hymchwiliad ar ein gwefan.
Ceisiasom fod mor dryloyw â phosibl yn y gwaith hwn. Cyfarfuom â rhanddeiliaid
allweddol, gan gynnwys penaethiaid, staff awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol, a
oedd wedi codi pryderon gyda ni. Golygai hyn ein bod yn llwyr ddeall eu pryderon, ac y
gallem egluro ein rôl a’r camau yr oeddem yn eu cymryd.
Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â’n rhanddeiliaid a gwrando ar eu pryderon. Lle
teimlwn fod materion sy’n cyfiawnhau craffu pellach, byddwn yn rhoi sylw i’r rhain ar
unwaith a chyda thryloywder.
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CEFNOGI’R SYSTEM
Yn rhan o’n cylch gwaith, gweithiwn gydag
eraill i helpu i’r system gymwysterau
weithredu’n ddiffwdan. Yn ogystal â rhoi
arweiniad a gwybodaeth, gofynnwn am
adborth, rhannwn ein hymchwil, ymatebwn
i ymgynghoriadau a chynigiwn offer
ymarferol.

i swyddogion arholiadau rannu gwybodaeth,
cwestiynau, awgrymiadau ac adnoddau
perthnasol i helpu i gyflenwi arholiadau’n
effeithiol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
mae nifer yr ymweliadau â’r porth wedi
cynyddu 18%, a nifer ei ddefnyddwyr wedi
cynyddu 26%.

GWEITHIO AR DRAWS
CANOLFANNAU

GWNEUD GWAHANIAETH –
GWIRIO PARODRWYDD

Yn ystod y flwyddyn, bu’n tîm cysylltiadau
allanol yn gweithio gyda phob math o
ddarparwr dysgu i’w helpu i ddeall sut
mae’r system arholiadau’n gweithio. Gyda’r
cymorth hwn, buom yn cysylltu ag ysgolion,
colegau, ysgolion arbennig, unedau cyfeirio
disgyblion, darparwyr dysgu seiliedig ar
waith a chanolfannau eraill.

Ymgynghorodd ein tîm cysylltiadau
allanol ag amrywiaeth o ganolfannau
(gan gynnwys ysgolion, addysg bellach
a darparwyr dysgu seiliedig ar waith) i
fesur eu parodrwydd i gyflenwi’r gyfres
newydd o gymwysterau iechyd a gofal
cymdeithasol a gofal plant o fis Medi
2019.

Ar ôl arholiadau’r haf, daethom â
swyddogion arholiadau o bob rhan o
Gymru ynghyd, i gasglu adborth ar y
gyfres a thrafod unrhyw faterion cyffredin.
Daeth cynrychiolwyr o 198 allan o 365 o
ganolfannau i’r digwyddiadau hyn a buom
yn rhannu themâu cyffredinol a ddaeth
ohonynt gyda chyrff dyfarnu.

Nododd y tîm fod rhai canolfannau’n
bwriadu cofrestru myfyrwyr yn gynnar
fel y gallent gyflenwi cymwysterau
etifeddol ac osgoi cofrestru myfyrwyr
ar gyfer y cymwysterau newydd. I fynd
i’r afael â hyn, cyhoeddom ohebiaeth
i sicrhau bod pob canolfan yn cael
gwybod yn llawn na fyddai dynodiad
cymwysterau etifeddol yn cael ei estyn.

I gefnogi canolfannau, mae ein Porth
Swyddogion Arholiadau Cymru
rhyngweithiol yn fforwm digidol sydd ar gael
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GWEITHIO GYDA
PHRIFYSGOLION

GWNEUD GWAHANIAETH –
ARHOLIADAU 360

Eleni, bu ein Swyddog Ymgysylltu ag
Addysg Uwch yn gweithio ledled y DU i
hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am
y system gymwysterau yng Nghymru wrth
i’r diwygio barhau. Yn rhan o’r gwaith hwn,
rydym yn sicrhau dealltwriaeth o’r Dystysgrif
Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru ac yn
cywiro unrhyw gamsyniadau. Rydym hefyd
wedi dechrau ymgysylltu mwy ynghylch y
newidiadau y gall fod angen eu cysylltu â’r
cwricwlwm newydd.

Eleni, cyflwynasom ddull newydd o
helpu pobl i ddeall sut mae arholiadau’n
gweithio. Mae Arholiadau 360 yn
egluro sut mae papurau’n cael eu
gosod, beth sy’n digwydd yn ystod
marcio, a pha effaith y gall newidiadau
ei chael ar y system.
Eleni, am y tro cyntaf, gweithiom gydag
arbenigwyr i gynnig awgrymiadau a
chyngor i’r rheini sy’n mynd drwy’r
system arholiadau.

Drwy fynychu ystod eang o ddigwyddiadau,
cynadleddau a chyfarfodydd, rydym wedi
datgloi cyfleoedd newydd i ymgysylltu
â’r sector addysg uwch ac wedi sefydlu
perthnasoedd newydd gwerthfawr. Gan
ddefnyddio’r cysylltiadau hyn, helpom i
gynyddu’r ddealltwriaeth o gymwysterau a
ddatblygir yng Nghymru, ac egluro sut gallai
newidiadau diwygio yng Nghymru effeithio
ar addysg uwch ledled y DU. Croesawyd
ein gwaith yn ymgysylltu â’r sector
addysg uwch, gyda phrifysgolion yn gyson
awyddus i ddeall sut y gallai’r newidiadau
a’r gwahaniaethau yn y maes addysg yng
Nghymru effeithio arnynt hwy.

ARHOLIADAU

3600
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CEFNOGI CYMWYSTERAU

datblygu i fod ar gael yn gyfan gwbl drwy
gyfrwng y Gymraeg o’r cychwyn cyntaf.
Eleni, gan gyflwyno cymwysterau newydd
mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal
plant, dyfarnom £220K ar gyfer darpariaeth
ddwyieithog o’r cychwyn.

Cefnogwn y system gymwysterau drwy
ddyfarnu grantiau i gynyddu argaeledd
manylebau ac asesiadau cymhwyster
drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â
hyn, darparwn gyllid i sefydliadau eraill yn
y system addysg yng Nghymru i gefnogi
hyfforddiant, datblygiad proffesiynol parhaus
ac adnoddau.

Rhoesom hefyd gyllid grant i dri sefydliad i
gefnogi gweithrediad diffwdan cymwysterau
newydd drwy adnoddau, hyfforddiant a
chyfathrebu, yn ogystal â chefnogi’r system
â digwyddiadau a anelwyd at weithlu’r
aseswyr.

Fe wnaethom ddarparu £410K i CBAC
i gefnogi cost darparu pob arholiad
cymhwyster cyffredinol trwy gyfrwng
Cymraeg.

GWEITHIO GYDA CHYRFF
DYFARNU

Eleni, rhoesom gyllid grant ar gyfer cyfieithu
manylebau, asesiadau a deunyddiau ategol
fel y gallai 95 o gymwysterau ychwanegol
(neu unedau mewn cymwysterau) gan wyth
corff dyfarnu gael eu cyflenwi i ddysgwyr
cyfrwng Cymraeg.

Cyfathrebwn yn rheolaidd â chyrff dyfarnu
i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt
am ein gwaith a datblygiadau newydd.
Eleni, yn ogystal â chryfhau ein gwefan yn
ganolfan o wybodaeth ddefnyddiol, rydym
wedi cyhoeddi e-fwletinau a dargedir bob
yn ail mis ac rydym hefyd wedi ehangu
ein presenoldeb ar sianeli cyfryngau
cymdeithasol.

Yn ogystal, dyfarnom £180K i gefnogi’r
cymwysterau Cymraeg i Oedolion a gyflenwir
gan CBAC. Defnyddir y cymwysterau hyn gan
ddysgwyr ledled Cymru i ddatblygu a gwella
eu sgiliau iaith Gymraeg.

Cyflenwyd hefyd ein Fforwm Cyrff Dyfarnu
blynyddol ym mis Rhagfyr 2018, a ddenodd
bron i 100 o gynrychiolwyr o bob cwr o’r
DU i ddysgu am gyd-destun Cymru a’n
blaenoriaethau.

Lle byddwn yn diwygio ac yn comisiynu
cymwysterau newydd a wnaed i Gymru,
byddwn yn rhoi cyllid grant er mwyn eu
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DEALL Y SYSTEM
GYMWYSTERAU A GWEITHIO
GYDA HI

GWNEUD GWAHANIAETH –
CAEL Y MARCIO’N GYWIR

Fel sefydliad annibynnol sy’n seiliedig
ar dystiolaeth, gweithiwn gydag amryw
bartneriaid i rannu gwybodaeth, cynnig
cyngor a gwrando ar awgrymiadau.

Pan fydd cyrff dyfarnu’n cynnig
cymwysterau, mae angen iddynt ystyried
marcio i sicrhau asesu dilys a dibynadwy.
Drwy ein gwaith, gwyddom fod cynlluniau
marcio’n amrywio o ran ansawdd. Er bod
llenyddiaeth academaidd ar gael, nid oedd
yr un offeryn ymarferol i helpu’r rheini sy’n
cynllunio neu’n adolygu cynlluniau marcio.
Awgrymai hyn y byddai canllawiau clir yn
ddefnyddiol i helpu i gael y cynllunio a’r
datblygu’n gywir.

Eleni, rydym wedi dal i fonitro hyder
y cyhoedd drwy wneud ymchwil
ansoddol gyda rhanddeiliaid yn y system
gymwysterau, a thrwy arolwg o’r cyhoedd
cyffredinol yng Nghymru. Cyhoeddom ail
adroddiad yr ymchwil gyda rhanddeiliaid ym
mis Hydref 2018.

O ganlyniad, dros y flwyddyn ddiwethaf,
buom yn gweithio gyda’r gwasanaeth
ymgynghori addysgol AlphaPlus i greu a
chyhoeddi canllaw arfer da dwyieithog
rhyngweithiol ar gyfer cymwysterau
seiliedig ar wybodaeth. Mae’r canllaw hwn
yn cynnwys egwyddorion cyffredinol,
rhestrau gwirio, ac enghreifftiau i
helpu cyrff dyfarnu i ymgymryd â’r prif
benderfyniadau y mae angen iddynt eu
gwneud a’r ffactorau allweddol y mae
angen iddynt eu hystyried. Cynhaliom
weithdy yn ein Fforwm Cyrff Dyfarnu
blynyddol, a chroesawodd y cynrychiolwyr
yr offeryn cefnogol ymarferol hwn.

O ran cymwysterau, dangosodd yr
ymchwil hon fod y rhanddeiliaid hynny a
gyfranogodd, ar y cyfan:
yn parhau i werthfawrogi cymwysterau
TGAU a Safon Uwch diwygiedig yng
Nghymru. Roedd rhai rhanddeiliaid yn
deall y newidiadau i gymwysterau yn
well nag eraill. Roedd rhai athrawon wedi
rhoi gwybod am gynnydd canfyddedig
yn anhawster y cynnwys mewn rhai
cymwysterau TGAU, yn enwedig i
ddysgwyr llai academaidd.
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yn cefnogi cadw’r ymagwedd
fodiwlaidd mewn cymwysterau Safon
Uwch. Roedd cynrychiolwyr sefydliadau
addysg uwch yn ystyried bod
cymwysterau Safon UG yn ddangosydd
dibynadwy o botensial dysgwr wrth
wneud cynnig.

yn teimlo bod maint a chyflymder y diwygio
wedi gosod heriau sylweddol i sefydliadau
yn y system, fel CBAC, ysgolion a chonsortia
rhanbarthol;
yn teimlo weithiau ei bod yn risg cael un
corff dyfarnu ar gyfer cymwysterau TGAU a
Safon Uwch cymeradwy ac y gallai arwain
at ansawdd y gwasanaeth yn gostwng;

yn teimlo bod dysgwyr a gyflawnodd
y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch mewn
sefyllfa dda, gan roi gwahanol olwg ar
eu gallu i ddysgu’n annibynnol.

yn drysu weithiau am rolau a chyfrifoldebau
ar draws Llywodraeth Cymru, Cymwysterau
Cymru a CBAC.

weithiau’n cefnogi lefel fwy o arloesi
mewn asesu, yn enwedig am fod
arholiadau’n dibynnu’n fawr o hyd ar
arholiadau papur.

Rydym yn ystyried y canfyddiadau hyn yn
ein gwaith parhaus, ac yn enwedig wrth inni
ystyried diwygiadau i gefnogi’r cwricwlwm
newydd.

yn gyffredinol gadarnhaol am gadw’r
graddau A*-G mewn cymwysterau
TGAU yng Nghymru. Roedd rhai’n
mynegi pryderon am ddealltwriaeth y
cyhoedd o’r berthynas rhwng y graddau
uchaf yng Nghymru a’r graddau uchaf
yn y cymwysterau TGAU diwygiedig yn
Lloegr (9-1).

Ym mis Mai 2019, cyhoeddom ganfyddiadau
ein hail arolwg o’r cyhoedd yng Nghymru.
Dangosodd yr ymchwil fod hyder y cyhoedd
yn system gymwysterau Cymru yn uchel o
hyd, a chyda symudiad cadarnhaol ar y cyfan
yn ystod 2018.
Roedd tuag 80% o’r farn fod cymwysterau
Safon UG/Uwch yn sail dda i astudio
pellach, a thros hanner o’r farn eu bod yn
fodd da o baratoi at waith. Cytunodd cyfran
debyg hefyd fod cymwysterau TGAU yn
ddefnyddiol ar gyfer astudio pellach neu
baratoi at waith.

yn cefnogi’r dull a ddefnyddiodd
Cymwysterau Cymru i ddiwygio
cymwysterau galwedigaethol.
Teimlwyd bod dull fesul sector yn helpu
i sicrhau bod canolfannau, cyflogwyr
a chynrychiolwyr cyflogwyr yn cael eu
cynnwys yn llawn yn y diwygio.

Roedd ymatebwyr o’r farn fod cymwysterau
TGAU yn cael eu deall yn well na
chymwysterau Safon Uwch.

Ar y system gymwysterau, roedd
rhanddeiliaid:

Roedd ymwybyddiaeth am Fagloriaeth
Cymru yn rhesymol o uchel, a bron 60% o
oedolion wedi clywed amdani, ond roedd
yn gymharol anghyfarwydd, a dim ond rhyw
un o bob chwe oedolyn yn cyfaddef gwybod
llawer iawn neu gryn dipyn amdani.

yn credu bod Cymwysterau Cymru
yn ymgynghorol ac fel petai wedi
ymrwymo’n glir i weithio mewn
partneriaeth â’r sector ehangach;
yn teimlo bod heriau sy’n wynebu
Cymwysterau Cymru (a’r system) o ran
diwygio cymwysterau’r dyfodol yn
gysylltiedig â datblygu’r cwricwlwm ysgol
newydd;

Roedd canfyddiad am werth cymwysterau
galwedigaethol yn uchel.
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Daethom i’r casgliad fod hyder cyhoeddus
mewn cymwysterau Safon Uwch, TGAU
a galwedigaethol yn iach, er bod angen
mwy o waith i hysbysu’r cyhoedd am werth
Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru.

GWNEUD GWAHANIAETH –
CLUDADWYEDD AR DRAWS YR UE
Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru
a’i gomisiynu gan ColegauCymru,
aethom ati i ailgyfeirio Fframwaith
Credydau a Chymwysterau Cymru
(FfCChC) at y Fframwaith Cymwysterau
Ewropeaidd (FfCE). Fframwaith cyfeirio
yw’r FfCE er mwyn cymharu systemau
cymwysterau cenedlaethol.

Yn ystod y flwyddyn, comisiynwyd gwaith
gennym hefyd i ddisgrifio a chymharu’r
ffioedd a godir am wasanaethau a
ddarperir gan gyrff dyfarnu sy’n cynnig
cymwysterau TGAU a Safon Uwch yng
Nghymru. Cyhoeddom y canfyddiadau ym
mis Ionawr 2019. Dangosodd yr ymchwil
fod CBAC yn cynnig prisiau unffurf am
gymwysterau o’r un maint a lefel ar draws
yr holl bynciau, tra bo byrddau arholi eraill
yn nodweddiadol yn amrywio pris eu
cymwysterau ar draws gwahanol bynciau,
hyd yn oed am gymwysterau o’r un maint
a lefel. Mae ffioedd CBAC yn gywerth yng
Nghymru a Lloegr, ac ar y cyfan maent yn
debyg i ffioedd byrddau arholi eraill sy’n
cynnig cymwysterau a gwasanaethau tebyg.
Byddwn yn parhau i fonitro’r ffioedd a
godir yn y farchnad TGAU a Safon Uwch yng
Nghymru.

Mewn marchnad lafur sy’n fwyfwy
byd-eang, mae dysgwyr yn teithio’n
rhyngwladol am waith ac i symud
ymlaen at astudiaeth bellach. Gall
unigolion a chyflogwyr ddefnyddio’r
FfCE i ddehongli a chymharu lefelau
cymhwyster ar draws gwledydd.
Mae’r gwaith hwn yn sicrhau dysgwyr
yng Nghymru fod eu cymwysterau’n
gludadwy a’u bod yn gyfredol ledled yr
UE a’r tu hwnt.
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Golyga hyn fod ein hystadegau’n
gwasanaethu budd y cyhoedd, ac y gall y
rheini sy’n defnyddio ein hystadegau fod
yn ffyddiog eu bod o ansawdd uchel ac yn
ddibynadwy.

Roedd ein gwaith cyfeirio’n cynnwys
dadansoddiad manwl o ddisgrifwyr
lefel a manylebau cymhwyster.
Canfuom fod cysyniadau lefel, credyd
a deilliannau dysgu wedi’u hen sefydlu
yng Nghymru, a bod y rhain yn gyson â
fframweithiau rhyngwladol.

Rydym wedi cyhoeddi 13 o gyhoeddiadau
ystadegol: naw mewn perthynas â
chymwysterau TGAU a Safon Uwch a
phedwar mewn perthynas â chymwysterau
galwedigaethol.

Ym mis Mehefin, cyflwynasom i
Grŵp Cynghori’r FfCE yn y Comisiwn
Ewropeaidd, lle cafodd yr adroddiad
drafft ei ganmol am ei ddisgrifiad
manwl a thryloyw o’r system addysg
a sgiliau yng Nghymru. Cyhoeddir yr
adroddiad terfynol yn hydref 2019.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi ffeithluniau
yn disgrifio ymgeisiadau a chanlyniadau ar
gyfer cyfres arholiadau’r haf.

YMGYNGHORIADAU
Fel sefydliad sy’n rhan weithgar o fywyd
cyhoeddus Cymru, cyfrannwn hefyd at
amrywiaeth o ymgynghoriadau sy’n
berthnasol i’n harbenigedd, yn ogystal â
chynnal ein rhai ein hunain.

YSTADEGAU SWYDDOGOL
Yn ystod y 12 mis diwethaf, cwblhaom y
cylch llawn cyntaf o gasglu a chyhoeddi ein
cyfres o ystadegau i Gymru. O fis Tachwedd
2018, cyhoeddom ein hystadegau yn
ystadegau swyddogol mewn cydymffurfiad â
Chod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Awdurdod
Ystadegau’r Deyrnas Unedig.

Yn y cyfnod hwn, gwahoddom randdeiliaid
i gyfrannu at ein hymgynghoriadau ar y
canlynol:
Polisi Amodau Trosglwyddo
Meini Prawf Cydnabod ar gyfer
Cymwysterau TGAU/TAG a Rheolau am
Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu
Cymwysterau TGAU/TAG
Newidiadau i’r Amodau Cydnabod
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Ymatebom hefyd i’r ymgynghoriadau
canlynol:

GWEITHIO GYDA
RHANDDEILIAID

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru
Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm
Gweddnewidiol
Rôl Awdurdod Cyhoeddi ar gyfer
Fframweithiau Prentisiaethau Cymru
Sut fedrwn ni helpu Gweinidogion Cymru i
fesur cynnydd y genedl?
Newidiadau arfaethedig i ofynion gosod
targedau ysgol yng Nghymru

Eleni, gweithiom mewn partneriaeth
â Llywodraeth Cymru, ColegauCymru,
Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol
Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg
i gyflenwi’r 12fed Gwobrau VQ
blynyddol. Lansiwyd y gwobrau eleni
yn y Senedd, gan ddenu diddordeb
o’r newydd ac ysgogi trafodaeth
drawsbleidiol.

Ymgynghoriadau’r Adran Addysg (Lloegr)
Adolygiad o gymwysterau ôl-16 ar Lefel 3
ac is yn Lloegr

Wedi’i gynnal yn yr Amgueddfa
Genedlaethol yng Nghaerdydd, gan
ddenu 150 o westeion, amlygodd
y digwyddiad gyflawniadau mewn
dysgu ac addysgu galwedigaethol ar
draws canolfannau yng Nghymru. Yn
ogystal â sylw gan y cyfryngau mewn
print ac ar-lein i helpu i hybu proffil
dysgu galwedigaethol, cynhyrchodd
y digwyddiad gryn weithgarwch ar y
cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys
mwy na 2 filiwn o argraffiadau ar gyfer
#VQDay.

Rydym hefyd wedi cynnig tystiolaeth
i’r Cynulliad Cenedlaethol, gan fynychu
Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i
Fagloriaeth Cymru.
Eleni, ysgrifenasom at Weinidog Addysg
Cymru i nodi ein hymagwedd at ddiwygio’r
cwricwlwm ac i ofyn am eglurhad er mwyn
bwrw ymlaen â’r maes gwaith hwn.
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EIN CYFRIFOLDEB CORFFORAETHOL
A ninnau’n sefydliad ifanc a dynamig,
buddsoddwn yn ein gwerthoedd,
ymddygiadau a diwylliant corfforaethol i
adeiladu sylfaen gref i’r dyfodol.

yn effeithio’n gadarnhaol ar eu lles eu
hunain. Cawn gyfarfodydd partneriaeth
rheolaidd â chynrychiolwyr o’n hundeb
llafur cydnabyddedig, sy’n ddefnyddiol o ran
darparu llais staff arall ar gyfer ymholiadau a
materion.

Gweithiwn gyda’n rhanddeiliaid (allanol a
mewnol) i greu amgylchedd cynhwysol lle
mae cydweithio’n ffynnu. Dysgwn ar hyd y
ffordd, a defnyddiwn ddulliau cadarnhaol ac
ystyriol yn ein gwaith.

Rydym hefyd wedi ceisio magu cysylltiadau
cryfach â’n cymunedau lleol. I’n helpu i
ddatblygu mwy o weithgarwch cyfrifoldeb
cymdeithasol corfforaethol, sefydlom fenter
newydd lle cynigiwn i bob aelod o staff un
diwrnod y flwyddyn i gymryd rhan mewn
gweithgareddau cymunedol. I archwilio
cyfleoedd lleol, mae grŵp o staff wedi magu
perthynas dda â’n cymdogion o gymuned
Dyffryn drwy ddod at ei gilydd i godi
sbwriel. Arweiniodd yr ymagwedd hon at
y gymuned yn cynnig amryw ffyrdd eraill o
weithio ochr yn ochr â hwy, gan gynnwys
clirio coetir, adeiladu mannau dysgu awyr
agored a rhannu sgiliau.

SEFYDLIAD CYNHWYSOL
Yn Cymwysterau Cymru, aethom ati
i adeiladu diwylliant cynhwysol sy’n
cydnabod talentau a chefndiroedd unigol,
nodweddion gwarchodedig, dewisiadau
iaith, a gwahanol safbwyntiau – a hynny
ymhlith ein staff a’n rhanddeiliaid.
Cydnabyddwn fod pobl sy’n teimlo eu bod
wedi’u cynnwys yn fwy brwd ac wedi’u
cymell mwy i gyfrannu, ac mae hyn hefyd

EIN GWERTHOEDD

ystyriol

cydweithredol

dysgu

positif
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Adlewyrchir ein hymagwedd at gynhwysiant yn
ein hamcanion corfforaethol – gan gynnwys ein
Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ein hamcanion
llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a’n Strategaeth
Pobl. Rhoir uchafbwyntiau isod gyda mwy o
fanylion ar ein gwefan.
Amcanion cydraddoldeb 2019-22
Rheoleiddio: mae cymwysterau a reoleiddir
yn cael eu cynllunio ac asesu mewn modd sy’n
deg i bob dysgwr.
Ymgysylltu: rydym yn cyfathrebu, ymgysylltu,
ymgynghori a chynnal ymchwil gyda grwpiau
amrywiol, er mwyn elwa ar amrywiaeth barn
helaeth.
Pobl: mae ein gweithlu a’n Bwrdd yn
adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth yng
Nghymru y rheoleiddiwn drosti ac y gweithiwn
yn ei phlith.
Diwylliant: parhawn i adeiladu diwylliant
lle mae pobl yn teimlo bod y sefydliad yn eu
gwerthfawrogi fel unigolion, yn gwerthfawrogi
eu gwahaniaethau, ac yn gwneud defnydd da
o’r amryw brofiadau a dirnadaeth sydd ar gael.
Gwelliant parhaus: cynhaliwn y cynnydd a
wnaethom o ran gwreiddio cydraddoldeb yn
ein dull gweithredu, a chymerwn gyfleoedd i
barhau i wella.
Ers cyhoeddi’r amcanion hyn, rydym wedi:
dechrau ein cynllun lleoliad gwaith anabledd;
diweddaru canllawiau Mynediad Teg trwy
Ddylunio i gyrff dyfarnu;
sefydlu cysylltiadau da â Stonewall, Remploy
a Chydraddoldeb Hiliol Cymru – grwpiau sy’n
cynrychioli pobl â nodweddion gwarchodedig;
cyhoeddi ein data cydraddoldeb sector
cyhoeddus mewn fformat cod agored;
cyhoeddi ein Cynllun Iaith Gymraeg
gwirfoddol.

YN EIN HAROLWG
POBL 2018, ROEDD:

82%

yn teimlo bod CC yn parchu
gwahaniaethau unigol

87%

yn teimlo wedi’u trin â pharch

95%

yn teimlo bod y sefydliad yn
hyrwyddo negeseuon lles es

90%

yn teimlo bod y sefydliad yn
cefnogi eu lles eu hunain

Ein cydbwysedd rhwng y rhywiau yw 58% o
fenywod a 42% o wrywod – a ddosbarthir yn
gymharol gyfartal ar draws y graddau.
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58%

42%

RHAGOLWG TYMOR HIR

CANOLBWYNTIO AR
LESIANT STAFF

Am fod cymwysterau’n effeithio ar
gyfleoedd bywyd tymor hir, mae ein gwaith
yn canolbwyntio ar y dyfodol. A ninnau’n
rheoleiddio cymwysterau i Gymru, mae
angen golwg tymor hir ar addysg arnom, a
gweithiwn yn agos gydag eraill yn y system.
Er nad ydym ar hyn o bryd yn destun Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, credwn fod ein rôl yn cefnogi ei
diben, a bod ei gofynion yn gydnaws â’n
dull o weithio. Am y rheswm hwnnw, rydym
wedi dewis o’n gwirfodd fabwysiadu
darpariaethau’r ddeddf yn sail i’r modd y
cyflawnwn ein swyddogaethau.

Yn arwydd o’n hymrwymiad i lesiant,
gosodwyd amcan gennym i gyrraedd y Safon
Iechyd Corfforaethol efydd. Mae hyn yn
rhan o raglen Cymru Iach ar Waith ac yn farc
ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles
yn y gweithle.
Ym mis Mai 2018, sefydlom grŵp llesiant
a chydraddoldeb i ddatblygu cynllun
gweithredu. Trefnodd y grŵp ddeunyddiau
arddangos wedi’u targedu, a adnewyddwyd
yn ystod y flwyddyn, a phresenoldeb
mewnrwyd pwrpasol. Lansiwyd hefyd
gynllun ffrwythau am ddim i annog
bwyta’n iach.

Rydym wedi nodi pedwar amcan:
Cefnogi cyflogwyr – datblygu cymwysterau
ar gyfer anghenion sgiliau’r dyfodol.
Cynnwys cymwysterau – cymwysterau
wedi’u comisiynu yn ymgorffori datblygiad
cynaliadwy lle bo’n briodol.
Cefnogi ein gweithlu – amgylchedd a
diwylliant sy’n hyrwyddo llesiant tymor hir.
Cydweithio – gweithio gyda phartneriaid
i gynyddu effeithlonrwydd neu
effeithiolrwydd.

Ychwanegwyd dau gwestiwn at yr arolwg
staff blynyddol, a ddefnyddir i fonitro
canlyniadau, ac arweiniodd y grŵp sesiwn
ar ymwybyddiaeth am alcohol yn y diwrnod
datblygu staff blynyddol.
Ym mis Mawrth 2019, cawsom asesiad llawn
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, a llwyddwyd
i gael Dyfarniad Safon Iechyd Corfforaethol
lefel efydd.
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CEFNOGI ERAILL
Bod yn gydweithredol yw un o’n pedwar
gwerth, ac mae hefyd yn sail i ‘ddulliau
gweithio’ Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol. Gweithiwn ar draws y system
addysg i roi cymorth a chyngor. Rydym
hefyd yn aelod gweithgar o Rwydwaith Cyrff
Cyhoeddus a Noddir Llywodraeth Cymru.

“Roedd yn amlwg fod ymrwymiad
go iawn i iechyd a llesiant ymhlith
yr uwch-reolwyr wrth gyfenwi
mentrau iechyd a llesiant i’w staf.
Dangosodd Philip Blaker, y Prif
Weithredwr, yn amlwg y gwerth y
mae’r sefydliad yn ei osod ar lesiant
ac mae’n cydnabod y buddion i’r
sefydliad a’r staf fel ei gilydd.”
Adroddiad aseswyr Iechyd
Cyhoeddus Cymru

Gwasanaethau a rennir
Pan sefydlwyd Cymwysterau Cymru,
gwnaethom elwa ar fuddsoddi mewn
technoleg, a roes inni hyblygrwydd
gweithredol. Yn ein Harolwg Pobl 2018,
teimlai 97% o’r staff fod ganddynt y
dechnoleg yr oedd ei hangen arnynt i wneud
eu gwaith yn effeithiol.
Nid yw sefydliadau llai o faint bob amser
yn gallu cyflogi staff TG arbenigol, a daeth
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol
Cymru (LDBCW) a’r Academi Genedlaethol
Arweinyddiaeth Addysgol (NAEL) atom i
holi a fyddem yn ystyried darparu cyngor a
chymorth fel gwasanaeth a rennir.
Rydym wedi helpu’r ddau sefydliad i sefydlu
eu trefniadau TG ac rydym bellach yn darparu
cymorth parhaus. Mae’r trefniant yn gwneud
y mwyaf o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
cymorth TG i’r sefydliadau hyn.

EIN GWERTHOEDD

ystyriol

cydweithredol

dysgu

positif
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SEFYDLIAD DYSGU
Amlinellir yn ein Strategaeth Pobl ein
hymrwymiad i feithrin sgiliau a gallu, ac
un o’n pedwar gwerthoedd corfforaethol
yw ‘dysgu’. Dyrannwn gyllideb flynyddol
o £100,000 (ychydig dros £1,000 y
pen i’r aelodau staff) ar gyfer datblygiad
proffesiynol a dysgu unigol a thrwy’r
sefydliad cyfan.

“Bu ein profad ni o CC yn
ardderchog. Yn sgil eu harbenigedd
a’u gwasanaeth cwsmeriaid
rhagorol, sefydlwyd ein systemau
TG yn gwbl ddifwdan. Diolch!”
Kirsty Payne, Rheolwr Busnes NAEL

Rydym wedi nodi pwysigrwydd datblygu
sgiliau arbenigol mewn asesu. Eleni, rydym
yn ariannu pedwar unigolyn i weithio tuag
at gymwysterau, gan gynnwys MSc mewn
Asesu Addysgol, Tystysgrif Ôl-raddedig
mewn Asesu Addysgol ac Arholiadau, a
Doethuriaeth mewn Addysg. Anogir y rheini
sy’n mynychu i rannu’r hyn a ddysgant.

“Drwy gydweithio’n agos,
mae’r comisiwn wedi gallu cyflawni
ardystiad Cyber Essentials Plus a
pharhau i bontio i system gyfrifiadurol
fodern ar sail cwmwl. Mae’r comisiwn
yn edrych ymlaen at barhau a
datblygu’r trefniant hwn gyda
Cymwysterau Cymru yn y dyfodol.”
David Burley,
Rheolwr Cymorth Busnes, LDBCW

Mae staff o’n timau ymchwil a rheoleiddiol
hefyd wedi cyflwyno papurau yn y
cynadleddau rhyngwladol ac Ewropeaidd ar
gyfer y Gymdeithas Asesu Addysgol (IAEA
ac AEA). Mae hyn yn cryfhau enw da Cymru
ac yn ein galluogi i ddysgu gan genhedloedd
eraill, a bwriadwn barhau â’r dull hwn.

EIN GWERTHOEDD
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Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydym wedi
cynnal cyrsiau wedi’u teilwra i’r holl
staff perthnasol mewn rheoli prosiect,
ymwybyddiaeth am iechyd meddwl,
ymdrin â chwynion, ysgrifennu busnes
effeithiol, asesu risg, a chodi a chario. Mae
ein Bwrdd hefyd wedi cwblhau adolygiad
effeithiolrwydd a sesiynau hyfforddi.

GWNEUD GWAHANIAETH –
FFOCWS AR IECHYD
MEDDWL
Rydym wedi ymrwymo i fagu
diwylliant lle mae pobl yn teimlo’n
gyfyrddus yn siarad am faterion
iechyd meddwl ac yn teimlo eu bod
wedi’u cefnogi.

Mae pedwar aelod o staff wedi ennill y
cymhwyster Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus.
Buom hefyd yn cefnogi datblygiad sgiliau
iaith Gymraeg – a phedwar aelod o staff
wedi mynychu cyrsiau preswyl am wythnos.

Rydym wedi darparu hyforddiant
ymwybyddiaeth iechyd meddwl i 18
aelod o staf ac wedi hyforddi 12 i fod
yn Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd
Meddwl. Hyforddwyd y Swyddogion
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i gael
yr hyder a’r sgiliau sydd eu hangen
i drafod materion iechyd meddwl
a chynnig cymorth. Nid cwnselwyr
na therapyddion mo’n cyfogeion,
ond gallant adnabod symptomau ac
arwyddion problemau iechyd meddwl,
rhoi cymorth cychwynnol os oes
angen, a thywys at y cymorth priodol.

Buddsoddwn o hyd mewn datblygiad
proffesiynol parhaus, gyda staff o’r
timau cyfleusterau, cyllid, llywodraethu,
adnoddau dynol, TG a chaffael yn mynychu
digwyddiadau dysgu a hyfforddi penodol. Bu
ein timau cyfathrebu ac ymchwil/ystadegau
hefyd ar amrywiaeth o gyrsiau proffesiynol
i wella eu sgiliau. Rydym hefyd yn ariannu
hyfforddai i gwblhau cymhwyster cyfrifyddu.
Gall staff unigol ac aelodau Bwrdd ofyn am
hyfforddiant, ac eleni cefnogom ystod eang
o gyrsiau, gan gynnwys sgiliau cyflwyno,
hyfforddi, cadernid/ymwybyddiaeth
bersonol, Excel a Word, arweinyddiaeth,
a phensiynau/ymddeol. Yn ein Harolwg
Pobl 2018, credai 81% y gallent gael at yr
hyfforddiant cywir, a 75% ei fod wedi’u
helpu i wella perfformiad.

Ein bwriad yw bod yn rhagweithiol
yn hytrach nag ymatebol, a lleihau
efaith heriau iechyd meddwl ar
ein cyfogeion ac ar gadernid ein
sefydliad.

Hyforddi a chyfryngu

Gwerthuso Ymdrin â chwynion
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Sgiliau cyfwyno

RHEOLI RHAGLENNI LLWYDDIANNUS

Cymorth cyntaf

Codi a chario

Ysgrifennu busnes
Asesu POLISI Ymwybyddiaeth iechyd meddwl
Sgiliau iaith Gymraeg
Cadernid
Defnyddio meddalwedd (sgiliau Word ac Excel)
Cyfathrebu Arweinyddiaeth

AROLWG POBL

Er ein bod yn meincnodi’n dda mewn
perthynas â sefydliadau eraill, edrychwn
bob amser am ffyrdd i wella. Eleni, rydym yn
canolbwyntio ar:
hyfforddiant i helpu rheolwyr i roi adborth
o ansawdd;
adolygu ein system rheoli perfformiad;
cyfathrebu mewnol; ac
adolygu cysondeb mewn rolau a
chyfrifoldebau.

Ym mis Hydref bob blwyddyn, cynhaliwn
Arolwg Pobl blynyddol ar sail yr hwnnw a
ddefnyddir ar draws y Gwasanaeth Sifil.
Roeddem yn falch iawn o weld y sgoriau
uchel canlynol eleni:
mae 99% o staff yn deall diben
Cymwysterau Cymru yn glir
mae gan 96% ddiddordeb yn eu gwaith

Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi ystyried
sut mae timau’n cydweithio a sut mae
gwaith yn symud rhwng timau, ynghyd ag
ychydig o fapio prosesau. Er bod gennym
eisoes strategaeth adleoli sy’n galluogi staff
i symud rhwng timau, daethom i’r casgliad
y byddem ni fel sefydliad yn elwa ar ychydig
o ad-drefnu. Rhwng mis Hydref 2018 a mis
Mai 2019, gweithiom gyda staff i ystyried
opsiynau a rhoi newidiadau ar waith.

mae 96% o’r farn fod Cymwysterau
Cymru’n hyrwyddo negeseuon a
gwybodaeth iechyd a lles i staff
mae 91% yn teimlo bod eu rheolwr yn
agored i’w syniadau
mae 90% yn credu ein bod yn cefnogi eu
hiechyd a’u lles

Mae ein strwythur newydd wedi symud
timau amrywiol er mwyn i’w safle yn
strwythur y sefydliad gydredeg yn agosach
â’u gwaith a’u cwsmeriaid mewnol, gan
gydnabod y gwaith cynyddol mewn diwygio
cymwysterau, a hynny oherwydd ein
hadolygiadau sector a gweithgareddau
cysylltiedig â’r cwricwlwm newydd
arfaethedig. Mae staff wedi ymateb yn dda
i’r newidiadau.

mae 87% yn teimlo y cânt eu trin â pharch
byddai 80% yn argymell CC yn lle gwych i
weithio

EIN GWERTHOEDD
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GWAITH PARTNERIAETH

SAFBWYNT CADEIRYDD PCS YN
CYMWYSTERAU CYMRU

Mae Cymwysterau Cymru a changen
PCS Union yn y sefydliad wedi arwyddo
cytundeb partneriaeth ac yn cydweithio'n
rhagweithiol i ‘fyw’ nodau ac egwyddorion y
cytundeb hwn.

“Un elfen hanfodol ar gyfer llesiant staff
a boddhad mewn swydd yw teimlo eich
bod yn cael eich parchu, a bod rhywun yn
gwrando arnoch yn y gwaith. Mae’r undeb
yn llais cyfunol i’n haelodau a thrwy’r
gwaith partneriaeth yn CC rwy’n ffyddiog
fel cadeirydd undeb fod ein llais yn cael ei
glywed a’i werthfawrogi.

Cefnogir ac anogir cynrychiolwyr undeb
i wneud pa hyfforddiant bynnag sydd ei
angen arnynt i fodloni eu rolau undeb. Mae
cytuno’n ddiweddar ar bolisi amser undeb,
gan gadarnhau amser tâl am ddyletswyddau
undeb, yn arwydd ein bod yn cydnabod
pwysigrwydd a chyfraniad aelodau undeb.

“Gydag unrhyw bolisi, ffyrdd o weithio
neu newidiadau sefydliadol newydd,
ymgynghorir â’r undeb. Gall newid fod yn
anghyffyrddus ac anesmwyth i lawer, a
hynny’n aml oherwydd cyfathrebu cymysg
neu brin, teimlad o ‘fod yn destun gwneud’, a
diffyg eglurhad am newid. Fel undeb, buom
yn cydweithio â’r adran weithredol i sicrhau
bod y cyfathrebu mor glir a defnyddiol â
phosibl a bod nifer o ddewisiadau i staff godi
ymholiadau neu bryderon.

GWEITHIO GYDA
RHANDDEILIAID
I ymgysylltu ag undebau addysg,
ddwywaith y flwyddyn rydym yn
cynnal fforwm Undebau Athrawon a
Sefydliadau Cynrychiadol, lle byddwn
yn trafod meysydd allweddol o’n gwaith
ac yn ceisio adborth. Gwahoddwn hefyd
ddetholiad o uwch-arweinwyr ysgolion
i ymuno â ni ddwywaith y flwyddyn
yn ein Grŵp Cyfeirio Penaethiaid, sy’n
fwrdd seinio gwerthfawr yn cynrychioli
amrywiaeth o ysgolion ledled Cymru.

“Fel unrhyw weithle, bydd bob amser heriau
a materion newydd y bydd angen i’r undeb
eu codi ond, a minnau’n gadeirydd undeb
ers bron dwy flynedd yn CC, rwy’n ffyddiog
fod ein partneriaeth yn ddigon cryf i barhau i
ddatrys problemau gyda’n gilydd.”
Ceri Phillips, Cadeirydd PCS,
Cymwysterau Cymru
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RHEOLI EIN CYLLID YN
EFFEITHIOL
Cawn gyllid grant gan Lywodraeth Cymru
bob blwyddyn ariannol i dalu ein costau
gweithredol. Ein her strategol yw defnyddio’r
dyraniadau cyllid blynyddol hyn yn effeithiol
i gyflenwi rhaglen gymhleth, tymor hwy
o weithgareddau, gydag amserlenni sy’n
rhychwantu blynyddoedd ariannol ac a
ddylanwadir yn rheolaidd gan newidiadau
ehangach yn y system gymwysterau yng
Nghymru a’r DU.
Defnyddiwn gynllun cyllid tymor canolig,
hyblyg i greu dyraniadau cyllideb blynyddol
sy’n cyfateb i’n dyfarniadau grant a chamau
rhaglen a ragwelir.

pwysau ar ein gallu ac ymateb i heriau a
chyfleoedd a ddaw i’r amlwg.

Wedyn, byddwn yn asesu sut mae
symudiadau neu eglurhad mewn graddfeydd
amser yn effeithio ar fodelau ariannol canol
blwyddyn a thymor canolig, ac yn gwneud
ein cyllidebau’n briodol o hyblyg ym mhob
dyraniad blynyddol. Rhoir gwybod sut y
gwariwyd ein dyraniad 2018-19 yn ein
Cyfrifon Blynyddol.

Gan gydnabod yr heriau cyllid sy’n
wynebu’r sector cyhoeddus, mae ein cynllun
cyllid tymor canolig yn ein galluogi i asesu
ac arddangos effaith newidiadau posibl ar
ein lefelau cyllid.
Ar hyn o bryd, rydym yn ymdopi â’r her o
adnoddu’r gwaith i gefnogi’r cwricwlwm
newydd ac adolygu sut mae angen i
gymwysterau i bobl 16 oed newid.

Ynghyd ag adolygiadau a deialog reolaidd,
mae hyn wedi’n galluogi i reoli’n well rai o’r
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Bydd y gwaith hwn yn digwydd dros gyfnod
o bedair blynedd. Bydd yn mynnu cynyddu
staffio yn ystod y cyfnod hwnnw (y bydd
angen iddo leihau’n ddiweddarach), a
rhagwelwn y bydd Llywodraeth Cymru’n
talu’r costau hyn. Mae cwmpas ac amseru
gwaith yn dibynnu ar rai penderfyniadau
Llywodraeth Cymru, ac felly rydym yn rheoli
rhywfaint o ansicrwydd o ran adnoddau
a chyllid.

Archwilio
£40K

Ar gyfer 2019-20, mae gennym gyllideb o
£8.392 miliwn. Dengys y diagram canlynol
sut y bwriadwn ddefnyddio’r dyraniad
hwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi
cadarnhau y gallai cyllid ychwanegol gael
ei ddarparu os bydd costau perthynol i
ddiwygio’r cwricwlwm yn mynd heibio’r
dyraniad cyllideb.

Costau staf
eraill
£187K

Costau
swyddfa
£422K

Defnyddio
arbenigwyr a
rhanddeiliaid
£583K

Cyfeithu
£65K

Cyfog staf
£5.083 miliwn

Teithio a
chynhaliaeth
staf
£109K

Cyllideb
Cymwysterau
Cymru
19-20
£8.392
miliwn

Grantiau
£875K

Ymchwil ac
ymgysylltu â
dysgwyr
£325K

Cyngor
cyfreithiol
£142K
Cyfathrebu
£148K

TGCh
£293K
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Costau'r
Bwrdd
£120K

SICRHAU GWERTH AM ARIAN
Dilynwn egwyddorion Rheoli Arian
Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod ein holl
benderfyniadau gwario’n sicrhau gwerth
am arian. Wrth gaffael nwyddau a
gwasanaethau, adolygwn ein hymagwedd
a’n manylebau ac ystyriwn a allwn wneud
arbedion effeithlonrwydd pellach neu
wireddu buddion ehangach.

Rydym hefyd wedi gosod ffi safonol ar
gyfer cyfraddau diwrnod ein harbenigwyr
pwnc rheolaidd, sef £300 y dydd, gan osgoi
cyfraddau uwch ar 17 o gontractau newydd.
Rydym hefyd yn arwain caffaeliad
cydweithredol ar ran Ofqual a CCEA i benodi
contractwr i ddadansoddi ymatebion
i’n cydymgynghoriad ar y newidiadau
arfaethedig i Amodau Cydnabod ar gyfer
cyrff dyfarnu.

Eleni, rydym wedi sicrhau arbedion drwy aildendro'r contractau canlynol yn gystadleuol:

Glanhau

Caledwedd TG

Trwyddedau TG

Cyfieithu

wedi ennill oriau
glanhau wythnosol
ychwanegol,
gan sicrhau talu
cyflogau byw

wedi arbed £3K
ar brynu 90
o ddyfeisiau
Surface Pro

wedi eu
harchebu’n
uniongyrchol
wrth Microsoft,
gan arbed £5K
bob blwyddyn

wedi lleihau’r
gyfradd am
1,000 o eiriau,
gan ddisgwyl
arbed £26K dros
bedair blynedd

Rydym wedi sicrhau arbedion
o aildendro’n gystadleuol
nifer o gontractau
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CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Pan ddyfarnom ddau gontract consesiwn
ar gyfer datblygu a chyflenwi cymwysterau
mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal
plant, ac ar gyfer adeiladu a'r amgylchedd
adeiledig, nodwyd bod gennym yr hawl i
ddylanwadu ar sut y defnyddir unrhyw elw
dros ben a wnaed gan y consortia o gyrff
dyfarnu a gontractiwyd. Os gwneir elw dros
ben, byddwn yn gallu sicrhau y caiff ei wario
er budd dysgwyr a’r system gymwysterau
yng Nghymru, gan gyfrannu at y nodau am
Gymru fwy ffyniannus a mwy cyfartal.

Anelwn at wneud contractau ar gael i
gyflenwyr yng Nghymru i gefnogi’r nod
llesiant economaidd. Rydym yn monitro
ein gwariant, ac yn y 12 mis diwethaf – er
inni gynyddu ein sail gyflenwyr – rydym
wedi cynnal ein safle lle mae dros 61% o’n
cyflenwyr yng Nghymru.

Eleni, rydym wedi elwa ar y penderfyniad i
osod goleuadau LED a synwyryddion isgoch
goddefol (PIR), ac felly cwtogi 15% ar ein
defnydd o drydan. Yn ddiweddar, newidiom
ein hargraffu rhagosodedig i ddu a gwyn,
a byddwn yn dilyn y gostyngiad a ragwelir
mewn gwariant.

Eleni, mae ein
defnydd o drydan wedi
gostwng 15%.

Mae’r mentrau hyn yn sicrhau arbedion
effeithlonrwydd, a hefyd yn cyfrannu at y
nod am Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Mae ein penderfyniadau i osod
goleuadau LED a synwyryddion PIR a
newid ein hargraf rhagosodedig yn
sicrhau arbedion efeithlonrwydd a
hefyd yn cyfannu at y nod am Gymru
sy’n gyfifol yn fd-eang
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RHAGOLWG
Disgwyliwn mai 2020 fydd ein blwyddyn brysuraf hyd yma.
Adolygiadau sector

Uwch ôl-16, wrth inni werthuso cynigion
am newid i’r cymhwyster Sylfaen/
Cenedlaethol cyn-16, yng nghyd-destun
ein meddwl esblygol am y cwricwlwm
newydd i Gymru. Disgwyliwn i’r newidiadau
i’r Dystysgrif Her Sgiliau ddod i rym i’w
haddysgu gyntaf o fis Medi 2022 a mis
Medi 2023.

Bydd gwaith yn dilyn adolygiadau sector yn
mynd rhagddo’n ddi-oed wrth i CBAC a City
& Guilds gwblhau’r cyfnod datblygu ar gyfer
cymwysterau newydd mewn iechyd a gofal
cymdeithasol ac yn cyflwyno’r rhain at ein
cymeradwyaeth. Byddwn hefyd yn gweithio
gyda City & Guilds ac EAL ar ddatblygu
cymwysterau ar gyfer adeiladu
a'r amgylchedd adeiledig, ac yn gweithio
gyda chyrff dyfarnu ar ddatblygu
cymwysterau Safon Uwch a TGAU newydd
yn yr amgylchedd adeiledig a thechnoleg
ddigidol. Bwriedir i’r holl gymwysterau hyn
gael eu haddysgu gyntaf yn 2020, 2021 neu
2022.

Cwricwlwm i Gymru

Gwerthuso’r opsiynau am newid i
gymwysterau i bobl 16 oed i fodloni
nodau’r cwricwlwm newydd fydd un o’n
meysydd gwaith mwyaf arwyddocaol.
Byddwn yn gweithio’n agos gyda
rhanddeiliaid ac arbenigwyr asesu i
ddatblygu cynigion am newid ac yna’n
cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus fel
bod ein gwaith yn dryloyw ac yn agored i
graffu. Bydd ymchwil a wnaethpwyd neu a
gomisiynwyd gennym i gefnogi ein meddwl
hefyd yn cael ei chyhoeddi. Rhagwelwn
hefyd weithio’n agos gyda Llywodraeth
Cymru, Estyn ac eraill, wrth i Lywodraeth
Cymru ddatblygu ei chynigion am
atebolrwydd ysgol a defnyddio canlyniadau
cymhwyster mewn mesurau perfformiad –
sef ystyriaeth bwysig i’n cynigion ar asesu
yn y pen draw.

Byddwn hefyd yn parhau ein gwaith ar
yr adolygiad sector ym maes peirianneg,
gweithgynhyrchu uwch ac ynni, gyda’r
bwriad o gyhoeddi ein hadroddiad yn hydref
2020. Byddwn yn dechrau’r gwaith ar ein
pumed adolygiad o faes teithio, twristiaeth,
lletygarwch a hamdden yn 2020.

Bagloriaeth Cymru

Byddwn yn parhau i edrych ar newidiadau
i Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru.
Bydd ein ffocws yn troi at y cymhwyster
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Technoleg

Monitro

Y flwyddyn nesaf, byddwn yn canolbwyntio
ar helpu’r system gymwysterau i wneud y
defnydd gorau o dechnoleg. Wrth i ysgolion
a cholegau wella eu seilwaith, gellir gwneud
mwy i alluogi dysgwyr i elwa ar brofi a
dysgu mwy diddorol, ac addysgu sy'n
adlewyrchu’n well sut y defnyddir technoleg
mewn bywyd a gwaith o ddydd i ddydd.

Am fod dyfarniadau cyntaf y cymwysterau
TGAU a Safon Uwch diwygiedig wedi’u
gwneud yn llwyddiannus bellach, byddwn yn
troi ychydig o’n ffocws monitro at baratoi ar
gyfer yr asesiadau cyntaf yn y cymwysterau
iechyd a gofal cymdeithasol newydd. Wedi
dweud hynny, bydd monitro cymwysterau
TGAU a Safon Uwch yn gyfran fawr o’n
gwaith monitro o hyd.

Byddwn yn ystyried canlyniadau ymchwil
ddesg a ddechreuwyd gennym, ac yn
ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid. Bydd
defnyddio technoleg yn cael ei gynnwys
yn ein hymgynghoriad ar sut mae angen i
gymwysterau newid i gefnogi cwricwlwm
newydd i Gymru Llywodraeth Cymru.
Eisteddwn ar y grŵp a arweinir gan Jisc ar
ran Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithredu
strategaeth Digidol 2030 ar gyfer addysg
ôl-16.

Yn y flwyddyn nesaf, byddwn yn creu tîm
newydd pwrpasol ar gyfer safonau mewn
cymwysterau, gan ganolbwyntio ein gwaith
ar gynnal safonau mewn cymwysterau
presennol, fel cymwysterau TGAU a Safon
Uwch, a gosod safonau yn y cymwysterau
newydd sy’n cael eu datblygu i Gymru.

Y maes sy’n newid

Rydym am weld technoleg yn cael ei
defnyddio yn y modd gorau posibl, a byddwn
yn ystyried sut gallai’r system gymwysterau
symud tuag at brofion digidol yn y dyfodol.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda
Llywodraeth Cymru i nodi meysydd lle
mae risg y gallai cymwysterau gael eu
terfynu o ganlyniad i newidiadau i’r maes
cymwysterau yn Lloegr – er enghraifft,
asesiadau pwynt terfyn yn disodli
cymwysterau mewn prentisiaethau a
datblygu Lefelau T newydd ar gyfer cyrsiau
addysg bellach amser llawn. Lle nodir risg,
byddwn yn gweithio gyda’r cyrff dyfarnu
i nodi opsiynau am ddarpariaeth yng
Nghymru.

Gwerthuso’r opsiynau am newid i
gymwysterau ar gyfer pobl 16 oed i
fodloni nodau’r cwricwlwm newydd
fydd un o’n meysydd gwaith mwyaf
arwyddocaol
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cydweithredol

ystyriol

positif

dysgu

Argraffwyd ar 75% o bapur wedi’i ailgylchu
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