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Adroddiad Perfformiad
1. Trosolwg
1.1 Cyflwyniad a Chwmpas Cyfrifoldeb
Sefydlwyd Cymwysterau Cymru ar 6 Awst 2015, drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) (y
Ddeddf), fel rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru. Rydym yn Gorff a
Noddir gan Lywodraeth Cymru. Dechreuodd y mwyafrif o’n staff yn eu swyddi ar 7 Medi 2015
ac ymgymerodd Cymwysterau Cymru â’i bwerau a’i ddyletswyddau rheoleiddio ar 21 Medi
2015.
Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ni baratoi cyfrifon blynyddol ar gyfer y cyfnod ariannol
rhwng mis Ebrill a mis Mawrth bob blwyddyn. Mae’n ofynnol i ni hefyd baratoi Adroddiad
Blynyddol – yn cwmpasu’r cyfnod rhwng mis Medi a mis Awst bob blwyddyn – i’w ystyried gan
Gynulliad Cenedlaethol Cymru o ran sut rydym wedi cyflawni ein prif nodau a’n
swyddogaethau.
Mae’r Cyfrifon Blynyddol hyn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016.
Byddwn yn paratoi ein Hadroddiad Blynyddol yn hydref 2016 ac yna ein Cyfrifon Blynyddol
nesaf ar gyfer y cyfnod mis Ebrill 2016 – mis Mawrth 2017.
Cefndir a swyddogaethau statudol
O dan y Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) mae gennym ddau Brif Nod



Sicrhau bod cymwysterau, a’r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn
diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; ac
Ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru.

Golyga hyn ein bod yn rhoi’r dysgwr yn ganolog i’n gweithgareddau. Golyga hefyd fod
cyfrifoldebau arnom i edrych dros y system gymwysterau gyfan i sicrhau ei bod yn gweithio er
budd dysgwyr: cymryd camau neu gynghori eraill i wneud hynny yn ôl yr angen. Ymhlith
pethau eraill, golyga hyn sicrhau y rhoddir gwerth ar gymwysterau o fewn system
gymwysterau Cymru, eu bod yn sicr a’u bod yn cael eu parchu’n rhyngwladol. Mae’r Ddeddf
yn rhoi pwerau a dyletswyddau i ni reoleiddio cyrff dyfarnu a gwneud ymyriadau cadarnhaol i
sicrhau gwelliannau i’r system gymwysterau.
Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar fudd dysgwyr yn bennaf, ond rydym hefyd yn ystyried
anghenion cyflogwyr, y sector addysg uwch a’r proffesiynau. Mae gennym rôl allweddol i’w
chwarae i ddiogelu gwerth cymwysterau: gan sicrhau y cynhelir safonau ac y dyfernir
graddau’n briodol; a bod cymwysterau yn parhau i gael eu datblygu i ddiwallu anghenion
dysgwyr.
Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi wyth mater y mae’n rhaid i ni eu hystyried wrth benderfynu sut i
gyflawni ein gwaith:
“Wrth ystyried yr hyn sy’n briodol at ddiben cyflawni ei brif nodau, mae’r materion y dylai
Cymwysterau Cymru roi sylw iddynt yn cynnwys (ymhlith pethau eraill):
(a) dymunoldeb hyrwyddo twf cynaliadwy yn economi Cymru;

Page |3

Cyfrifon Blynyddol Cymwysterau Cymru 2015-16

6 Awst 2015 i 31 Mawrth 2016

(b) dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys drwy argaeledd
trefniadau asesu sy’n darparu ar gyfer asesu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac argaeledd
cymwysterau sydd fel arall yn hyrwyddo neu’n hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg;
(c) ystod a natur y cymwysterau sydd ar gael ac ystod a natur eu trefniadau asesu;
(ch) gofynion rhesymol cyflogwyr, sefydliadau addysg uwch a’r proffesiynau o ran addysg a
hyfforddiant (gan gynnwys o ran safonau gofynnol cymhwysedd ymarferol);
(d) pa un a yw’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth y mae’n ofynnol eu dangos at ddiben
penderfynu a yw cymhwyster i gael ei ddyfarnu i berson yn adlewyrchu’r wybodaeth gyfredol
a’r arferion gorau cyfredol;
(dd) pa un a yw cymwysterau yn dangos lefel o gyrhaeddiad sy’n gyson â’r hyn a ddangosir
gan beth bynnag y mae Cymwysterau Cymru yn ei ystyried yn gymwysterau cyffelyb, pa un
a’u dyfernir yn Ewrop neu rywle arall;
(e) pa un a ddarperir cymwysterau yn effeithlon ac er mwyn sicrhau gwerth am arian;
(f) priod rolau a chyfrifoldebau pob un o’r personau a ganlyn mewn cysylltiad â system
gymwysterau Cymru (gan gynnwys drwy gyfeirio at gydweithredu rhwng y personau hynny, a
pha mor effeithiol ydynt wrth gyflawni eu rolau)—
(i) cyrff dyfarnu, darparwyr dysgu, Cymwysterau Cymru a Gweinidogion Cymru;
(ii) unrhyw bersonau eraill sy’n cyflawni swyddogaethau y mae Cymwysterau Cymru yn
ystyried eu bod yn berthnasol at ddiben system gymwysterau Cymru.

1.2 Yr hyn a wnawn
Ar ran dysgwyr yng Nghymru rydym yn ymgymryd â’r gweithgareddau canlynol:
Rheoleiddio – cydnabod, cymeradwyo, dynodi, monitro a chydymffurfiaeth
Rydym yn cydnabod cyrff dyfarnu sy’n gwneud cais i gael eu cydnabod ac sy’n bodloni ein
Meini Prawf ar gyfer Cydnabod. Ar ôl iddynt gael eu cydnabod, mae’n rhaid i gyrff dyfarnu
gydymffurfio â’n Hamodau Cydnabod Safonol mewn perthynas â’r holl gymwysterau y maent
yn eu dyfarnu yng Nghymru (heblaw am unrhyw raddau, neu unrhyw gymwysterau a eithriwyd
neu a ildiwyd ganddynt o gael eu cydnabod). Gall cyrff dyfarnu cydnabyddedig hefyd gyflwyno
cymwysterau i ni eu cymeradwyo neu eu dynodi’n gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu a
ariennir yn gyhoeddus.
Cymwysterau cymeradwy – Lle rydym wedi datblygu meini prawf cymeradwyo ar
gyfer cymwysterau, megis gofynion penodol ynglŷn â’u cynnwys neu eu trefniadau
asesu, mae’n rhaid ein bod wedi cymeradwyo’r cymwysterau hynny er mwyn iddynt
fod yn gymwys ar gyfer cyllid. Cymwysterau cymeradwy yw cymwysterau sydd wedi’u
bwriadu’n benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.
Cymwysterau dynodedig – Lle nad oes unrhyw feini prawf cymeradwyo penodol, gall
cyrff dyfarnu cydnabyddedig hefyd gyflwyno cymwysterau i ni eu dynodi’n gymwys i’w
defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus. Mae’n rhaid i gymwysterau
dynodedig fodloni nifer o feini prawf, er enghraifft, mae’n rhaid eu bod yn addas ar
gyfer yr oedran dan sylw, bod cohort o ddysgwyr a nodwyd yng Nghymru, a, lle y bo’n
gymwys, eu bod yn cael eu cefnogi gan gyrff sector neu broffesiynol.
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Cymwysterau rheoleiddiedig – Nid yw pob cymhwyster yn un cymeradwy nac yn un
dynodedig. Fodd bynnag, mae’r holl gymwysterau nad ydynt wedi’u heithrio sy’n cael
eu dyfarnu gan Gyrff Dyfarnu cydnabyddedig yn cael eu rheoleiddio gennym drwy’r
Amodau Cydnabod Safonol. Golyga hyn y gallwn weithredu i ddiogelu buddiannau
dysgwyr os bydd problem yn codi.
Mae ein rôl yn cynnwys adolygu a monitro gweithgareddau cyrff dyfarnu gan gynnwys, er
enghraifft, sut maent yn gosod papurau cwestiynau, dyfarnu graddau, sicrhau ansawdd
asesiadau canolfannau a phennu trefniadau mynediad a pha mor dda maent yn cefnogi
ysgolion, colegau a chanolfannau arholi eraill. Os bydd angen, gallwn gymryd nifer o “gamau
gorfodi” i’w gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu gydymffurfio ag amodau cydnabod neu
gymeradwyo.
Polisi, Ymchwil a Datblygu / Comisiynu
Rydym yn datblygu ac yn cyhoeddi’r polisïau a’r gofynion y mae’n rhaid i gyrff dyfarnu
cydnabyddedig gydymffurfio â hwy.
Rydym yn ystyried a yw’r cymwysterau a ddarperir ar gyfer pwnc, sector diwydiant, llwybr
datblygiad, neu grŵp oedran penodol yn diwallu anghenion y dysgwyr hynny. Gall hyn
gynnwys:





Ymgymryd â gwaith ymchwil i roi tystiolaeth i lywio ein penderfyniadau
Gweithio gydag amrywiaeth fawr o randdeiliaid, dysgwyr ac arbenigwyr pwnc a
gwrando arnynt
Ymgynghori ynghylch penderfyniadau mawr
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid addysg eraill i ddeall datblygiadau
polisi neu dueddiadau yn yr economi yn y tymor hwy a’r goblygiadau i gymwysterau.

Pan fyddwn yn penderfynu bod angen newidiadau gallwn gomisiynu gwaith datblygu
cymwysterau ar ran Cymru a, lle y bo’n briodol, gallwn gyfyngu, am gyfnod, ar gymwysterau
penodol i greu un fersiwn yn unig i Gymru. Cyn gwneud hynny gallwn ddefnyddio grwpiau
ffocws a/neu ymgynghori mwy ffurfiol i ddeall barn rhanddeiliaid.
Gallwn roi grantiau i gefnogi’r system gymwysterau ac anghenion dysgwyr, er enghraifft, er
mwyn sicrhau bod asesiadau cyfrwng Cymraeg ar gael neu ariannu gweithgareddau penodol
er mwyn helpu i roi cymwysterau newydd ar waith.
Rydym yn ymgymryd â nifer o weithgareddau cyfathrebu er mwyn rhannu gwybodaeth yn fwy
cyffredinol a gwella dealltwriaeth ymhlith ysgolion, colegau, prifysgolion, cyflogwyr a chyrff
eraill. Rydym yn rhoi cyngor i swyddogion arholiadau mewn canolfannau ledled Cymru.
Fel yr arbenigwr cydnabyddedig mewn cymwysterau mae’n ofynnol i ni roi cyngor i
Weinidogion Cymru ar faterion penodol os gofynnir i ni wneud hynny.
Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol
Caiff ein gweithrediad ei gefnogi gan swyddogaethau corfforaethol, gan gynnwys cyllid,
Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth (TG), caffael, cyfleusterau a llywodraethu
corfforaethol. Rydym yn defnyddio gwasanaethau cyfreithiol, archwilio, cyfieithu a chyflogres
allanol.
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Sefydlu
Bu’r cyfnod a gwmpesir gan y cyfrifon hyn yn canolbwyntio i raddau helaeth ar sefydlu
Cymwysterau Cymru fel sefydliad newydd. Sefydlodd Llywodraeth Cymru rai o’r trefniadau
gweithredol cyn sefydlu, felly trosglwyddwyd nifer o asedau, contractau a staff o dan gynllun
deddfwriaethol. Roedd hyn yn cynnwys prydles 10 mlynedd ar y swyddfa yn Q2 yng
Nghasnewydd, seilwaith a meddalwedd TG, DAQW (Cronfa Ddata Cymwysterau Cymeradwy
Cymru) y gronfa ddata reoleiddio, nodau masnach a logos, dodrefn, contractau gwasanaeth
a nifer o gynlluniau grant. Trosglwyddodd y Prif Swyddog Gweithredol, y Cyfarwyddwr
Gweithredol Polisi ac Ymchwil a phum aelod profiadol arall o staff yn barhaol i’r corff newydd
hefyd, ynghyd â phedwar aelod newydd o staff.
Roedd y mwyafrif o staff Cymwysterau Cymru a ymunodd ym mis Medi 2015 yn newydd i’r
sefydliad a darparwyd rhaglen hyfforddiant a sefydlu effeithiol a alluogodd y staff i fynd ati i
ddatblygu’r polisïau, y prosesau a’r gweithdrefnau sydd eu hangen arnom i gyflawni ein
swyddogaethau rheoleiddiol a chorfforaethol yn effeithiol.
Penodwyd y Cadeirydd ac aelodau’r Bwrdd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar 6 Awst 2015
(drwy’r broses penodiadau cyhoeddus) ac yna datblygwyd trefniadau llywodraethu’r Bwrdd a’i
Bwyllgorau.
Ar adeg sefydlu, roedd diwygiadau mawr i Cymwysterau Cyffredinol eisoes yn mynd
rhagddynt. Ymgymerwyd â’r cyfrifoldeb am oruchwylio’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen gennym;
gan weithio gyda CBAC i adolygu a chymeradwyo’r cymwysterau hynny y bwriadwyd eu
cyflwyno neu eu haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016. Ymgymerwyd hefyd â’r gwaith
o fonitro’r broses o ddyfarnu cymwysterau cyffredinol presennol ym mis Tachwedd a mis
Ionawr.
Datblygwyd cynllun busnes ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2016. Nododd hwn y
Blaenoriaethau Strategol hirdymor canlynol a’r amcanion cysylltiedig.
Blaenoriaeth Strategol 1 – System gymwysterau yng Nghymru a reoleiddir yn strategol
System gymwysterau a gaiff ei harwain gan alw gyda’r amrywiaeth orau bosibl o gyfleoedd i
ddysgwyr.
Blaenoriaeth Strategol 2 – Cyflenwad gyda sicrwydd ansawdd
Mae dysgwyr yng Nghymru yn astudio ar gyfer cymwysterau sy’n ddilys ac sydd â
chanlyniadau sy’n deg ac yn ddibynadwy ac a gaiff eu parchu’n eang o ganlyniad i drefniadau
rheoleiddio annibynnol cadarn.
Blaenoriaeth Strategol 3 – Meithrin gallu Cymwysterau Cymru
Mae Cymwysterau Cymru yn hyderus ei fod yn effeithiol ac yn effeithlon wrth gyflawni ei Brif
Nodau a’i fod yn datblygu o hyd i ychwanegu gwerth i’r system addysg yng Nghymru.
Blaenoriaeth Strategol 4 – Rhoi hyder i’r cyhoedd
Caiff Cymwysterau Cymru ei gydnabod yn gyffredinol fel corff arbenigol annibynnol ac mae’n
ennyn hyder cyhoeddus a phroffesiynol.
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1.3 Crynodeb o Berfformiad
Datganiad gan Philip Blaker, Prif Swyddog Gweithredol Cymwysterau Cymru
Yn ystod ein chwe mis cyntaf rydym wedi sefydlu Cymwysterau Cymru, wedi cwblhau’r gwaith
o sefydlu’r staff, ac wedi creu polisïau, prosesau a systemau rheoleiddiol a chorfforaethol. Ar
yr un pryd, rydym wedi goruchwylio’r broses o ddyfarnu cymwysterau cyffredinol ym mis
Tachwedd a mis Ionawr, gan sicrhau bod deilliannau’n deg ac yn ddibynadwy.
Rydym wedi rheoli’r rhaglen Diwygio Cymwysterau Cyffredinol, gan gymeradwyo 14 o
gymwysterau newydd i’w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2016 ac wedi cwblhau adolygiad
o gymwysterau galwedigaethol yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydym wedi rheoli’r
grantiau ar gyfer asesu cyfrwng Cymraeg, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau Sgiliau
Hanfodol Cymru a drosglwyddwyd i ni gan Lywodraeth Cymru.
Rydym wedi ceisio ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol â rhanddeiliaid gan gynnwys cyrff
dyfarnu, dysgwyr a chanolfannau. Yn olaf, rydym wedi cyflawni prosiect llwyddiannus i
ddatblygu a lansio ‘QiW’ (Cymwysterau yng Nghymru) – cronfa ddata cymwysterau newydd i
Gymru. Rydym yn symud i’r flwyddyn ariannol nesaf 2016/17 fel ‘busnes gweithredol’.

2. Dadansoddiad o Berfformiad
2.1 Blaenoriaethau Strategol
Mae’r tablau isod yn amlinellu’n fanylach yr hyn a gyflawnwyd yn erbyn ein blaenoriaethau
strategol yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r rhain wedi’u trefnu o dan y rhaglenni diwygio
Cymwysterau Cyffredinol a Chymwysterau Galwedigaethol, polisi ac ymchwil, rheoleiddio,
ymgysylltu â rhanddeiliaid, grantiau a gwasanaethau corfforaethol.
Blaenoriaeth Strategol – 1
System gymwysterau yng Nghymru a reoleiddir yn strategol
System gymwysterau a gaiff ei harwain gan alw gyda’r amrywiaeth orau bosibl o gyfleoedd i
ddysgwyr.
Amcanion Strategol
1. Hyrwyddo a hwyluso datblygiad amrywiaeth o gymwysterau o ansawdd uchel sy’n diwallu
anghenion dysgwyr a gofynion rhesymol cyflogwyr, sefydliadau addysg uwch a’r proffesiynau o ran
addysg a hyfforddiant (gan gynnwys o ran safonau gofynnol cymhwysedd ymarferol). Sicrhau bod
cymwysterau yn gydnaws â pholisi Addysg yng Nghymru a Fframwaith Credydau a Chymwysterau
Cymru (FfCChC).
2. Datblygu set briodol o gymwysterau a pholisïau rheoleiddio sy’n galluogi’r system gymwysterau i
weithredu’n effeithiol, gan roi sylw penodol i’r wyth mater yn Neddf Cymwysterau Cymru (2015), a
thrwy hynny ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.
3. Ymgymryd â gwaith ymchwil craff, a defnyddio gwaith ymchwil gan eraill, sy’n llywio polisi a barn
sy’n seiliedig ar dystiolaeth, sy’n arwain gwelliant parhaus ac sy’n sbardun i benderfyniadau
corfforaethol.
4. Sefydlu, ffurfioli a chynnal cydberthnasau polisi addas â rheoleiddwyr eraill.
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Cynnydd – yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gwneud y canlynol:
Diwygio Cymwysterau Cyffredinol



Rheoli’r rhaglen diwygio Cymwysterau Cyffredinol yn fanwl – gan annog mwy o dryloywder
ar gynnydd â CBAC, a gwneud yr amserlenni yn fwy amlwg i ganolfannau
Comisiynu adolygiad o ymgysylltu â dysgwyr ynglŷn â datblygu cymwysterau cyffredinol i’w
haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2017

Diwygio Cymwysterau Galwedigaethol


Cwblhau adolygiad sector mawr o gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol er
mwyn ystyried pa mor dda y mae’r ddarpariaeth bresennol yn diwallu anghenion dysgwyr.
Wrth wneud hyn, cymryd rhan mewn mwy na 125 o gyfarfodydd ag amrywiaeth eang o
unigolion a sefydliadau gan gynnwys cyrff sector, rheoleiddwyr eraill, llunwyr polisi
Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cyflogwyr, sefydliadau addysg Bellach ac Uwch,
ysgolion, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, cyrff dyfarnu a grwpiau defnyddwyr
gwasanaethau. Comisiynwyd ymarfer ymgysylltu â dysgwyr i ddeall yr hyn sydd o bwys
iddynt gan gael barn 800 o fyfyrwyr wyneb yn wyneb. Cafwyd 200 o ymatebion i arolwg arlein a chomisiynwyd adolygiad o safonau a chymhariaeth ryngwladol a ddefnyddiodd
ddeunyddiau o Falta, y Ffindir a gwledydd Ewropeaidd eraill

Polisi ac Ymchwil





Diddymu’r rhwymedigaeth i Gyrff Dyfarnu ddilyn gofynion y FfCCh (Fframwaith Credydau a
Chymwysterau), gan ei gwneud yn haws i ddatblygu cymwysterau priodol i ddiwallu
anghenion dysgwyr
Dechrau ar bedair astudiaeth ymchwil y caiff adroddiad llawnach ei gyhoeddi arnynt yn ystod
y flwyddyn i ddod
Datblygu ein proses o asesu effaith rheoleiddiol a chyhoeddi 17 o bolisïau rheoleiddio
Cytuno ar y Rhestr gyntaf o Gymwysterau Blaenoriaethol a’i chyhoeddi

Rheoleiddio
 Gweithio gyda Chyrff Dyfarnu i dynnu cymwysterau diangen neu segur oddi ar DAQW (yr
hen gronfa ddata reoleiddio) gan arwain at leihau’r rhestr o gymwysterau o tua 29,000 i
11,400 gan wneud y wybodaeth yn fwy hygyrch ac ystyrlon i ddefnyddwyr
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
 Cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ag Ofqual ynglŷn â sut y byddwn yn gweithio
gyda’n gilydd a’i gyhoeddi
 Datblygu cydberthnasau gwaith effeithiol â CCEA (Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu
– y rheoleiddiwr yng Ngogledd Iwerddon) a SQA (Awdurdod Cymwysterau’r Alban – y
rheoleiddiwr yn yr Alban)
Grantiau
 Rhoi arian grant gwerth £649k i helpu i ddarparu asesiadau cyfrwng Cymraeg
 Rhoi arian grant gwerth £150k i Colegau Cymru, a £190k i Gonsortia Rhanbarthol i helpu i
addysgu Bagloriaeth Cymru ar ei ffurf newydd am y tro cyntaf a Sgiliau Hanfodol Cymru
mewn ysgolion a cholegau
 Adolygu trefniadau i ddatblygu’r profion sydd eu hangen i gymhwyster Sgiliau Hanfodol
Cymru gael ei hawlio yn 2016/17
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Blaenoriaeth Strategol – 2
Cyflenwad o gymwysterau gyda sicrwydd ansawdd
Mae dysgwyr yng Nghymru yn astudio ar gyfer cymwysterau sy’n ddilys ac sydd â chanlyniadau sy’n
deg ac yn ddibynadwy ac a gaiff eu parchu’n eang o ganlyniad i drefniadau rheoleiddio annibynnol
cadarn.
5. Gweithredu fframwaith rheoleiddio priodol, teg a chymesur sy’n annog tryloywder ac sy’n gwneud
atebolrwydd cyrff dyfarnu cydnabyddedig yn glir.
6. Datblygu cydberthnasau rheoleiddio effeithiol a phriodol â Chyrff Dyfarnu.
Cynnydd – yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gwneud y canlynol:
Rheoleiddio













Cwblhau adolygiad o’r broses o weithredu Bagloriaeth Cymru a nodi anghenion cymorth a
meysydd i’w gwella: gan gytuno ar gynllun gweithredu ar y cyd â CBAC a Llywodraeth Cymru
i’w roi ar waith yn ystod 2016/17
Dadansoddi’r Datganiadau Cydymffurfio blynyddol a ddarparwyd gan 129 o Gyrff Dyfarnu er
mwyn deall y sefyllfa gyfredol o ran risg a chydymffurfiaeth
Datblygu ein proses gymeradwyo
Cymeradwyo 10 TGAU CBAC (Tystysgrifau Cyffredinol Addysg Uwchradd) a 4 TAG Safon
Uwch (Tystysgrif Addysg Gyffredinol) yn y pynciau canlynol
o TGAU Bwyd a Maeth
o TGAU Addysg Gorfforol
o TGAU Bioleg
o TGAU Cemeg
o TGAU Ffiseg
o TGAU Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl)
o TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dyfarniad Dwbl)
o TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dyfarniad Sengl)
o TGAU Cerddoriaeth
o TGAU Celf a Dylunio
o TAG Safon Uwch Cymraeg (Ail Iaith)
o TAG Safon Uwch Addysg Gorfforol
o TAG Safon Uwch Daearyddiaeth
o TAG Safon Uwch Cerddoriaeth
Dynodi 502 o gymwysterau galwedigaethol (a gwrthod 539 o gymwysterau)
Datblygu ein proses o gydnabod cyrff dyfarnu ac ystyried dau gais am gydnabyddiaeth (sydd
eto i’w penderfynu) ac ymdrin â saith ymholiad arall ynglŷn â chydnabyddiaeth
Cwblhau wyth achos o ildio cydnabyddiaeth ac ymdrin â phedwar ymholiad ynglŷn ag ildio
Ystyried 27 o achosion a nodwyd gan Gyrff Dyfarnu (17 wedi’u cwblhau, 10 sydd eto i’w
cwblhau)
Cyhoeddi ein penderfyniad i ohirio cymeradwyo TGAU CBAC mewn Astudiaethau Crefyddol
a Hanes er mwyn rhoi mwy o amser i ddatblygu a darparu cymorth, hyfforddiant ac adnoddau
i ganolfannau – i’w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017 nawr yn hytrach na mis Medi
2016
Cyhoeddi ein penderfyniad i ddiwygio’r radd a bennwyd ar gyfer y cymwysterau newydd
mewn Mathemateg fel y bydd yr haen Sylfaen yn caniatáu graddau D – G (nid C), y bydd yr
haen Ganolradd yn caniatáu graddau B – E ac y bydd yr haen Uwch yn caniatáu graddau A*
– C. Roedd y penderfyniad hwn yn seiliedig ar asesiad technegol o ddyluniad y cymhwyster
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Cwblhau monitro’r broses o ddyfarnu cymwysterau ym mis Tachwedd a mis Ionawr gan
gynnwys TGAU Mathemateg a TGAU Saesneg Iaith a chadarnhau bod y deilliannau’n deg
ac yn ddibynadwy
 Cwblhau monitro cyfarfodydd y Pwyllgor Gwerthuso Papurau Cwestiwn (QPEC) ar gyfer nifer
o gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch
Sefydlu Grŵp Safonau a Dyfarnu sy’n monitro ac yn rheoli cynnydd, risgiau a materion sy’n codi wrth
ddatblygu gweithdrefnau ar gyfer pennu safonau a dyfarnu cymwysterau cyffredinol diwygiedig
Ymgysylltu â rhanddeiliaid


Datblygu cydberthnasau gwaith â’r Cyd-bwyllgor Cymwysterau a Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu
gan gynnal digwyddiadau yn ein swyddfa yng Nghasnewydd

Diwygio Cymwysterau Galwedigaethol
Drwy’r adolygiad o’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol nodi problem lle roedd dysgwyr o dan
anfantais oherwydd trefniadau cyllido a arweiniodd at hyd cwrs amhriodol; trafod hyn â Llywodraeth
Cymru a sicrhau’r newidiadau angenrheidiol.

Blaenoriaeth Strategol – 3
Meithrin gallu Cymwysterau Cymru
Mae Cymwysterau Cymru yn hyderus ei fod yn effeithiol ac yn effeithlon wrth gyflawni ei Brif Nodau
a’i fod yn datblygu o hyd i ychwanegu gwerth i’r system addysg yng Nghymru.
Amcanion Strategol
1. Meithrin gallu a chydnerthedd o fewn Cymwysterau Cymru.
2. Datblygu systemau corfforaethol a rheolaeth fewnol priodol sy’n cydymffurfio ag arfer da yn y
sector cyhoeddus.
3. Datblygu diwylliant proffesiynol ystyrlon a gweladwy, sy’n canolbwyntio ar anghenion dysgwyr,
sy’n ymgorffori set o werthoedd ac ymddygiadau cydlynus a chyson.
4. Bod ag arferion a phrosesau gweithredu effeithiol sy’n diwallu anghenion corfforaethol ac
anghenion rhanddeiliaid.
5. Edrych ymlaen ac adolygu ein rôl yn barhaus, gan roi ystyriaeth i ddatblygiadau neu newidiadau
posibl a fydd o fudd i ddysgwyr.
Cynnydd – yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gwneud y canlynol:
Gwasanaethau Corfforaethol






Cwblhau rhaglen sefydlu a hyfforddiant dwy wythnos i’n staff
Rhoi hyfforddiant ychwanegol i’r staff ym maes Cyllid, Caffael, Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu
Data
Helpu rhai aelodau o staff i ddatblygu sgiliau Cymraeg
Hyfforddi staff rheoleiddio mewn sgiliau rheoleiddio ac asesu
Datblygu ein gwerthoedd
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Llunio a chyflwyno ein systemau cyllid ac adnoddau dynol, a datblygu polisïau a phrosesau ar
gyfer ein swyddogaethau Cyllid, Caffael, Adnoddau Dynol, TG a Chyfleusterau
Datblygu ein polisïau statudol gan gynnwys ein hamcanion Cydraddoldebau
Rhoi ein rheolaethau llywodraethu a mewnol ar waith, gan gynnwys ein prosesau rheoli risg a’n
Cynllun Dirprwyo
Rhoi trefniadau’r Bwrdd a’n strwythur Pwyllgorau ar waith
Penodi ein harchwilwyr mewnol a chwblhau pedwar adolygiad gyda sicrwydd Boddhaol neu
Sylweddol
Cwblhau archwiliad iechyd TG yn llwyddiannus a gweithredu argymhellion priodol a phenodi
hyrwyddwyr digidol TG
Datblygu ein strategaeth TG hirdymor
Datblygu a chyhoeddi ein polisi Caffael a’n cynllun dyfarnu a rheoli contractau
Cwblhau proses bellach o recriwtio staff parhaol er mwyn cyflawni targed strwythur o 83%
Datblygu ein Cynllun Busnes ar gyfer 2016/17

Rheoleiddio
 Cyflawni prosiect mawr i gaffael adnoddau i ddatblygu cronfa ddata reoleiddio newydd a fyddai’n
disodli DAQW a gweithredu’n annibynnol ar Ofqual. Lansiwyd y gronfa ddata ‘QiW’
(Cymwysterau yng Nghymru) yn llwyddiannus ar amser ac yn unol â’r gyllideb ar 1 Ebrill 2016
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
 Dod yn aelod o sawl bwrdd prosiect sy’n cefnogi rhaglen Diwygio’r Cwricwlwm Llywodraeth
Cymru

Blaenoriaeth Strategol – 4
Rhoi hyder i’r cyhoedd
Caiff Cymwysterau Cymru ei gydnabod yn gyffredinol fel corff arbenigol annibynnol ac mae’n ennyn
hyder cyhoeddus a phroffesiynol.
Amcanion Strategol
1. Mynd ati i wella dealltwriaeth y cyhoedd o rôl a gweithgareddau Cymwysterau Cymru a’r system
gymwysterau yng Nghymru.
2. Osgoi problemau neu fethiannau posibl o fewn y system gymwysterau.
3. Datblygu prosesau cyfathrebu effeithiol â rhanddeiliaid.
4. Bod yn dryloyw yn ein hatebolrwydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o ran cyflawni ein
swyddogaethau ac i Lywodraeth Cymru o ran y defnydd o arian cyhoeddus: gan ddangos gwerth da
am arian i’r naill a’r llall.
5. Meithrin cydberthynas gydweithredol â Llywodraeth Cymru lle mae lefel uchel o ymddiriedaeth a
chysylltedd, tra’n cadw annibyniaeth Cymwysterau Cymru.
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Cynnydd – yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gwneud y canlynol:
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid















Cynnal lansiad i randdeiliaid
Cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc a Sgiliau
Cynnal cyfres o gyfarfodydd rhagarweiniol â rhanddeiliaid allweddol. Yn ogystal â chyfarfod
â Llywodraeth Cymru a’r rheoleiddwyr cymwysterau yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban
yn rheolaidd, rydym hefyd wedi cyfarfod â chyrff dyfarnu unigol yn ogystal â Ffederasiwn y
Cyrff Dyfarnu a’r Cyd-bwyllgor Cymwysterau; â phob un o’r Consortia Rhanbarthol a Colegau
Cymru; â phob un o undebau’r athrawon; â phum ysgol leol; â rheoleiddwyr eraill yng
Nghymru gan gynnwys Estyn, Comisiynydd y Gymraeg a Chyngor Gofal Cymru; â
Chymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg (CYDAG); â Gwasanaeth Derbyn y
Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Cynnal cyfarfod pum gwlad o reoleiddwyr cymwysterau a
hefyd seminar i Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu
Ymgysylltu â 125 o sefydliadau ac unigolion yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel rhan
o’n hadolygiad sector i ddeall safbwyntiau, anghenion a materion
Paratoi canllaw i Sefydliadau Addysg Uwch i wella dealltwriaeth o gymhwyster Bagloriaeth
Cymru
Meithrin dealltwriaeth o gymhwyster newydd Bagloriaeth Cymru drwy ymweld â 10 prifysgol
a rhoi cyflwyniadau i Rwydwaith Cymwysterau Grŵp Russell, Grŵp Sefydlog Cymru UCAS
ac yng nghynhadledd UCAS
Cynnal symposiwm Asesu i athrawon ac addysgwyr
Datblygu dyluniad a chynnwys ein gwefan
Meithrin cydberthnasau ag aelodau allweddol o’r wasg yng Nghymru
Bod yn dryloyw o ran y rhesymeg dros benderfyniadau a wneir a’i chyfleu’n effeithiol i’r
cyfryngau
Gwella ein prosesau o ymdrin ag ymholiadau
Caffael system Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid i’w rhoi ar waith yn ystod 2016/17
Ymweld â chanolfannau 262 o weithiau i roi arweiniad neu hyfforddiant i swyddogion
arholiadau

Polisi ac Ymchwil
 Cwblhau’r cam ymchwil cyntaf o gontract pum mlynedd i fonitro hyder y cyhoedd.

2.2 Prif Risgiau
Rydym wedi rhoi system effeithiol ar waith i nodi a rheoli risg: mae rhagor o wybodaeth am
ein dull gweithredu a’n risgiau allweddol ar gael yn yr adran Llywodraethu. Fel sefydliad
newydd a bach roedd nifer o’n risgiau allweddol yn ystod y cyfnod hwn yn ymwneud â sefydlu
systemau corfforaethol effeithiol, gan gydymffurfio â deddfwriaeth, a sefydlu trefniadau parhad
(byddai’r rhain yn effeithio ar Flaenoriaeth Strategol 3) ac rydym wedi lliniaru’r rhain yn
sylweddol. Yn yr un modd, caewyd y risg o fethiant i ddatblygu cronfa ddata reoleiddio newydd
pan gafodd ei lansio ar 1 Ebrill 2016. Mae ein risgiau rheoleiddio allweddol (sy’n effeithio ar
Flaenoriaethau Strategol 1 a 2) yn ymwneud â’r effaith ar ddysgwyr a’n henw da os bydd Cyrff
Dyfarnu yn methu â chyflawni eu swyddogaethau a’n bod yn gweithredu’n rhy hwyr, a
rhoddwyd ffocws penodol ar y rhaglen i ddiwygio Cymwysterau Cyffredinol. Bydd y risgiau
sy’n ymwneud â’r system gymwysterau yn ei chyfanrwydd yn rhai parhaus yr ydym yn eu
lliniaru gyda’n gwaith ar safonau a monitro, a chyda’n dull gweithredu rhagweithiol o adolygu’r
ffordd y gweithredir cymwysterau newydd. Byddwn bob amser yn ystyried risgiau sy’n
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ymwneud â hyder y cyhoedd (Blaenoriaeth Strategol 4) yng nghyd-destun effaith
penderfyniadau a wneir gennym a’r ffordd rydym yn eu cyfleu. Ein nod yw dangos prosesau
gwneud penderfyniadau gwrthrychol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn annibynnol ar y
llywodraeth.

2.3 Adolygiad Ariannol
Cafodd Cymwysterau Cymru ddyraniad grant o £5.625m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y
cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016, yn seiliedig ar amcangyfrifon gwreiddiol o
gostau staff, costau rhaglenni a chostau rhedeg.
Cafodd yr amcangyfrifon hyn eu hadolygu’n rheolaidd drwy gydol y cyfnod hwn fel rhan o’n
trefniadau rheoli ariannol, a chafodd Llywodraeth Cymru ei hysbysu o’r rhagolygon diwygiedig.
Ar sail y rhagolygon alldro hyn, rhoddwyd dyraniad grant diwygiedig o £5.043m gan
Lywodraeth Cymru i Cymwysterau Cymru ar gyfer y cyfnod hwn.
Mae’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn nodi gwariant net o £4.092m ar gyfer y cyfnod
hwn. Mae’r ffigur hwn yn cynnwys grantiau gwerth £1.048m i gyrff eraill, mewn perthynas â’n
cymorth i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a’r newidiadau i gymwysterau sy’n gysylltiedig â
Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Hanfodol Cymru.
Mae’r ffigur hwn hefyd yn cynnwys rhai costau i sefydlu croniad a darpariaeth y mae angen ei
chydnabod ar yr adeg hon yn oes y sefydliad. Yn unol â safonau cyfrifyddu, rydym wedi
cydnabod tua £58k mewn perthynas â’r hawl i wyliau blynyddol a gronnwyd ond nas cymerwyd
gan staff hyd at 31 Mawrth 2016, ac rydym wedi cydnabod darpariaeth o £122k i gydnabod
amod ynglŷn â ‘dadfeilio’ yng nghontract prydles yr adeilad, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r
adeilad gael ei adfer i’w gyflwr gwreiddiol ar ddiwedd y brydles. Caiff y rhain eu hadolygu bob
blwyddyn, ond ni fyddant yn cael cymaint o effaith yn y dyfodol.
Aethom i wariant ar asedau anghyfredol yn ystod y flwyddyn hefyd. Codwyd tâl o £378k gan
Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â throsglwyddo’r dodrefn a’r cyfarpar TG a brynwyd ar ein
rhan ganddi. Prynodd Cymwysterau Cymru gyfarpar TG a dodrefn eraill gwerth £54k yn ystod
y cyfnod hwn. Y gwariant untro mwyaf sylweddol oedd £594k i ddatblygu cronfa ddata QiW,
sydd wedi cael ei dosbarthu’n ased anniriaethol.
O ran ein Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol, mae gennym asedau cyfredol (sy’n cynnwys arian
parod mewn llaw, rhagdaliadau, a grant a gronnwyd oddi wrth Lywodraeth Cymru), sy’n
gwneud cyfanswm o £1.117m, sy’n ddigon i gwmpasu ein rhwymedigaethau a’n darpariaethau
cyfredol, sef £1.098m.
Rhoddwyd sylw dyladwy i reoleidd-dra a phriodoldeb gwariant y sefydliad ac mae prosesau
mewnol ar waith i ategu hyn.
Oherwydd y trefniadau cyllido sydd ar waith ar hyn o bryd, rydym wedi paratoi’r cyfrifon hyn
ar sail ‘busnes gweithredol’.

2.4 Cynaliadwyedd
Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i ddatblygu cynaliadwy, a byddwn yn datblygu
amcanion yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Fel rhan o’n cyfraniad tuag
at yr amgylchedd, rydym yn ceisio lleihau effeithiau amgylcheddol ein gweithrediadau, lle y bo
modd. Mae ein gweithrediadau o ddydd i ddydd sy’n cael effaith ar yr amgylchedd yn codi’n
bennaf drwy’r defnydd o adnoddau (ynni, dŵr a phapur), teithio a chreu gwastraff.
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Mae’r 62 o aelodau o staff a gyflogir gan Cymwysterau Cymru yn meddiannu arwynebedd o
11,329 troedfedd sgwâr yn adeilad Q2, mewn un adeilad swyddfa a rennir, i’r gorllewin o
Gasnewydd. Yn ystod y broses o sefydlu Cymwysterau Cymru, gwnaethom benderfyniadau
deallus sy’n ein galluogi i fod yn fwy ecogyfeillgar. Roedd y rhain yn cynnwys:
TG – Mabwysiadwyd dull gweithredu modern a hyblyg o ran TG, gan sicrhau bod y
technolegau diweddaraf wedi cael eu gosod. Caiff y seilwaith TG ei ddarparu’n bennaf drwy
wasanaethau cwmwl sy’n cael eu cynnal yn allanol ac sydd, drwy hynny, yn lleihau maint y
gweinyddion sydd eu hangen ar y safle a faint o drydan a ddefnyddir ganddynt. Darparwyd
cyfarpar modern ac effeithlon o ran ynni, gan gynnwys rhoi ‘Surface Pro’ i bob aelod o staff –
er mwyn osgoi’r angen am gyfarpar pen desg a gliniadur. Anogir staff i ddefnyddio eu hoffer
‘Surface Pro’ i gymryd nodiadau mewn cyfarfodydd, a thrwy hynny leihau faint o bapur a
ddefnyddir gan y sefydliad a symud tuag at swyddfa ddibapur. Mae gan bob gweithfan a
ddarparwyd orsaf ddocio ‘Surface Pro’ ac mae gan staff yr hyblygrwydd o allu gweithio gartref
neu mewn safleoedd eraill ar unrhyw adeg, gan gael mynediad at ffeiliau’r swyddfa drwy
unrhyw gysylltiad â’r rhyngrwyd sydd ar gael. Mae Surface Pro hefyd yn gweithredu fel ffôn
ac mae’n cynnwys y gallu i fideogynadledda’n anffurfiol. Rydym wedi darparu cyfarpar a
meddalwedd effeithiol ac effeithlon i’r staff ar y safle ar gyfer fideogynadledda a
thelegynadledda mwy ffurfiol er mwyn annog staff i deithio llai at ddibenion busnes. Mae’r TG
hefyd yn galluogi’r staff i weithio’n effeithiol o’r cartref neu mewn lleoliadau eraill sy’n lleihau
cymudo diangen.


Gwastraff Canolog – Ni ddarperir unrhyw finiau gwastraff unigol mewn gweithfannau.
Mae mannau gwastraff canolog wedi’u rhoi ar waith i’n galluogi i sicrhau ein bod yn
ailgylchu cymaint o Ddeunyddiau Cymysg Sych â phosibl, a thrwy hynny helpu i leihau
cyfran y gwastraff a anfonir gennym i safleoedd tirlenwi i’r eithaf. Mae pob bin wedi’i
labelu’n glir i helpu staff i wneud y penderfyniad cywir wrth waredu eitemau.



Goleuadau – Mae’r addasiadau i’r system oleuadau yn adeilad Q2 wedi cynnwys
gosod deuodau allyrru golau yn yr ystafelloedd cyfarfod sy’n para 50,000 o oriau, sy’n
cyfateb i tua 20 mlynedd o ddefnydd am 10 awr y diwrnod gwaith. Lle cadwyd y ffitiadau
gwreiddiol, gosodwyd synwyryddion presenoldeb yn y man cynllun agored. Mae’r
synwyryddion hyn yn canfod pan fydd rhywun yn bresennol mewn man neu pan fydd
man yn wag ac yn diffodd neu’n cynnau’r goleuadau’n awtomatig ar ôl cyfnod byr er
mwyn lleihau faint o ynni a ddefnyddir. Yr amrediad arferol o arbedion ynni ar gyfer
defnyddio synwyryddion presenoldeb mewn amgylchedd cynllun agored yw 22-30%.

Mae gan Cymwysterau Cymru Bolisi Amgylcheddol ar waith. Rydym yn ei gwneud yn ofynnol
i’n cyflenwyr a’n contractwyr sicrhau bod y nwyddau a’r gwasanaethau a gaffaelir yn cefnogi
ein polisi amgylcheddol, lle y bo’n briodol. Yn y dyfodol, byddwn yn parhau â’n hymrwymiad i
gynaliadwyedd drwy weithio tuag at weithredu System Rheoli Amgylcheddol, gan feincnodi
ein perfformiad amgylcheddol a phennu amcanion a thargedau gwella lle y bo’n briodol.
Mae’r ffigurau a nodwyd ar gyfer faint o ynni a ddefnyddir yn flynyddol yn seiliedig ar y cyfnod
rhwng 18 Medi 2015 a 31 Mawrth 2016. Mae hyn yn rhoi darlun mwy cywir gan nad oedd y
swyddfeydd yn gwbl weithredol na llawn tan y cyfnod hwn. Mae amcangyfrif o ddefnydd
blynyddol hefyd wedi cael ei allosod at ddibenion cymharu yn y dyfodol. Fel sefydliad newydd
ei sefydlu byddwn yn defnyddio’r ffigurau ar gyfer 2015-16 isod fel meincnod i wella ein heffaith
amgylcheddol yn y dyfodol.
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Cwmpas
Cwmpas 1 (Allyriadau uniongyrchol):
Allyriadau sy’n deillio’n uniongyrchol o
ffynonellau y mae Cymwysterau
Cymru yn berchen arnynt neu’n eu
rheoli, er enghraifft o danwyddau a
ddefnyddir yn ein boeleri neu’r
cerbydau y mae adrannau a’r adran
Rheoli Ystad yn berchen arnynt;
Cwmpas 2 (Ynni anuniongyrchol):
Allyriadau a ryddheir i’r atmosffer sy’n
gysylltiedig â’ch defnydd o drydan a
brynwyd, gwres, ager ac oeri.
Cwmpas 3: Mae’r allyriadau hyn o
ganlyniad
i
weithgareddau
sefydliad ond maent yn deillio o
ffynonellau nad yw’r sefydliad yn
berchen arnynt nac yn eu rheoli.
Mae hyn yn cynnwys allyriadau
sy’n gysylltiedig â gwastraff, dŵr,
teithio busnes, cymudo a chaffael.

6 Awst 2015 i 31 Mawrth 2016

Gwybodaeth
Anariannol
Dd/G

Gwybodaeth
Ariannol
Dd/G

Allyriadau Nwyon
Tŷ Gwydr
Dd/G

Trydan 53,496 
cilowat awr

£7,929 ar gyfer 
2015-16

Dŵr 152 uned



£552 ar gyfer
2015-16



£721 ar gyfer
2015-16



£340 ar gyfer
2015-16 (gan
gynnwys
gwydr)



£223 ar gyfer
2015-16

Gwastraff
 Gwastraff
Cyffredinol
1080kg
(38%)
 Ailgylchu
Cymysg
1440kg
(51%)
 Ailgylchu
Gwydr
140kg (5%)
 Gwastraff
Bwyd 175kg
(6%)
Teithio Busnes
–
Car/Tacsi
 Staff
–
36,063
milltir
 Aelodau’r
Bwrdd
–
3,477 milltir
 Arbenigwyr
Pwnc – 7123
milltir

Car/Tacsi
 Staff
–
£16,699
 Aelodau’r
Bwrdd
–
£2,198
 Arbenigwyr
Pwnc – £3,470

Cyfanswm
£22,367
Rheilffordd
 Staff – £6,791
–  Aelodau’r
Bwrdd
–
£2,470
–  Arbenigwyr
Pwnc – £1,351

Cyfanswm
46,663 milltir
Rheilffordd
 Staff
12,093
milltir
 Aelodau’r
Cyfanswm
Bwrdd
–
£10,612
6,554 milltir Awyr
 Staff – £2,177
P a g e | 15

24,725kg CO2

Car/Tacsi
 Staff – 10,819
kgCO2e
 Aelodau’r
Bwrdd – 1,043
kgCO2e
 Arbenigwyr
Pwnc – 2,137
kgCO2e
Cyfanswm 13,999
kgCO2e
Rheilffordd
 Staff – 883
kgCO2e
 Aelodau’r
Bwrdd – 478
kgCO2e
 Arbenigwyr
Pwnc – 283
kgCO2e
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Arbenigwyr

Pwnc
–
3,882 milltir 

Aelodau’r
Bwrdd – £90
Arbenigwyr
Pwnc – £278

Cyfanswm
–
22,529 milltir
Cyfanswm £2,545
Awyr
 Staff – 3,388
milltir
 Aelodau’r
Bwrdd – 600
milltir
 Arbenigwyr
Pwnc – 1026
milltir
Cyfanswm
5014 milltir

Cyfanswm
1,645
kgCO2e
Awyr
 Staff – 908
kgCO2e
 Aelodau’r
Bwrdd – 161
kgCO2e
 Arbenigwyr
Pwnc – 275
kgCO2e
Cyfanswm
kgCO2e

1,344

–

Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod y datganiadau a wneir yn yr
adroddiad hwn yn gywir ac yn grynodeb teg o’n cynnydd ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015
a 31 Mawrth 2016.
Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
22 Gorffennaf 2016
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Adroddiad Atebolrwydd
3. Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol
3.1 Adroddiad y Cyfarwyddwyr
Mae Bwrdd Cymwysterau Cymru yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Swyddog Gweithredol a
rhwng wyth a deg o aelodau. Ei rôl yw:





rhoi arweiniad effeithiol ar gyfer Cymwysterau Cymru; diffinio a datblygu cyfeiriad
strategol, a phennu amcanion
rhoi arweiniad effeithiol o ran gweithrediad y sefydliad; dwyn y Prif Swyddog Gweithredol
i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau Cymwysterau Cymru yn cael eu cynnal mewn
ffordd effeithlon ac effeithiol
monitro perfformiad er mwyn sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cyflawni ei nodau, ei
amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn
hyrwyddo safonau uchel mewn cyllid cyhoeddus; cynnal egwyddorion rheoleidd-dra,
priodoldeb a gwerth am arian.

Ar ddiwedd 2015/16 roedd y Bwrdd yn cynnwys yr aelodau canlynol:

Ann Evans
Cadeirydd
Penodwyd
6/8/15

Philip Blaker
Prif Swyddog
Gweithredol
Penodwyd
6/8/15

Claire Morgan
Penodwyd
6/8/15

Caroline Burt
Penodwyd
6/8/15

Angela
Maguire-Lewis
Penodwyd
6/8/15

Isabel Nisbet
Penodwyd
6/8/15

Paul Croke
Penodwyd
6/8/15

Robert Lloyd
Griffiths
Penodwyd
8/12/15

Rheon Tomos
Penodwyd
8/12/15

Ellen Donovan
Penodwyd
8/12/15

Roedd Iestyn Davies a Dylan Jones yn aelodau o’r Bwrdd rhwng 6 Awst 2015 a 5 Tachwedd
2015 pan ddaeth eu cyfnod mewn swydd i ben.

Cadeirydd Cymwysterau Cymru
Mae Cadeirydd Cymwysterau Cymru, Ann Evans, yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru
am ein gweithgarwch a’r ffordd rydym yn ymddwyn ac yn arfer ein swyddogaethau statudol fel
y’u nodwyd yn y Ddeddf.
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Pwyllgorau’r Bwrdd
Mae’r Bwrdd wedi dynodi pedwar pwyllgor gweithredol sydd oll yn gyfrifol am gynorthwyo’r
Bwrdd wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau. Mae’r pwyllgorau fel a ganlyn:

Y Bwrdd

Y Pwyllgor
Archwilio a
Sicrhau Risg

Y Pwyllgor
Rheoleiddio

Y Pwyllgor
Adnoddau

Y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth

Gellir gweld rôl pob pwyllgor, ynghyd â phresenoldeb, yn yr adran Datganiad Llywodraethu.
Cynorthwyir y Bwrdd a’i bwyllgorau a’r Bwrdd Rheoli gan y Pennaeth Llywodraethu
Corfforaethol.
Gwrthdaro Buddiannau ymhlith Aelodau’r Bwrdd
Mae pob aelod o staff ac aelodau’r Bwrdd wedi cwblhau ffurflen datgan gwrthdaro
buddiannau/buddiant. Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal rhestr weithredol y gellir ei gweld
yma http://goo.gl/ZoHREI
Nodwyd pob Trafodyn â Phartïon Cysylltiedig a gellir eu gweld yn nodyn 19 o’r ddogfen hon.
Y Prif Swyddog Gweithredol a’r Swyddog Cyfrifyddu
Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, mae’r Prif Swyddog Gweithredol, Philip Blaker,
yn gyfrifol yn bersonol am y canlynol:




Gwarchod arian cyhoeddus yn briodol
Gweithrediadau a rheoli Cymwysterau Cymru o ddydd i ddydd
Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru’.

Mae gan y Prif Swyddog Gweithredol nifer o atebolrwyddau uniongyrchol i Fwrdd
Cymwysterau Cymru; yn ogystal â gweithredu fel y Prif Swyddog dros Achosion Ombwdsmon.
Gellir gweld rhagor o fanylion am yr agweddau hyn ar y rôl yn Nogfen Fframwaith
Cymwysterau Cymru yma http://goo.gl/05jHfj
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Mae tîm Gweithredol Cymwysterau Cymru yn cynnwys:

Philip Blaker
Prif Swyddog
Gweithredol

Alison Standfast
Cyfarwyddwr
Gwasanaethau
Cyllid a
Chorfforaethol
a secondiwyd o
Lywodraeth Cymru

Jo Richards
Cyfarwyddwr
Rheoleiddio

Kate Crabtree
Cyfarwyddwr Polisi
ac Ymchwil

Mae’r Bwrdd Rheoli, gan gynnwys y Cyfarwyddwyr Cyswllt dros Gymwysterau Cyffredinol a
Chymwysterau Galwedigaethol, y Pennaeth Cyfathrebu a’r Pennaeth Llywodraethu
Corfforaethol, yn cynorthwyo’r tim Gweithredol wrth iddo arfer ei gyfrifoldebau.
Fel y’i nodir yn y Datganiad Llywodraethu, nid oes unrhyw ddigwyddiadau data personol i
Cymwysterau Cymru roi gwybod amdanynt.

3.2 Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu
O dan Atodlen 1, Rhan 1, para 32 a 33 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, mae
Gweinidogion Cymru, gyda chaniatâd y Trysorlys, wedi cyfarwyddo Cymwysterau Cymru i
baratoi ein datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol ar y ffurf a’r sail a nodwyd yn
y Cyfarwyddyd ynglŷn â Chyfrifon. Paratoir y cyfrifon ar sail croniadau ac mae’n rhaid iddynt
roi darlun cywir a theg o sefyllfa Cymwysterau Cymru ac o’i alldro adnoddau net, ei ddefnydd
o adnoddau, newidiadau yn ecwiti trethdalwyr a llifau arian parod ar gyfer y flwyddyn ariannol.
Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion Llawlyfr
Adrodd Ariannol y Llywodraeth, yn enwedig o ran y canlynol:


Dilyn y cyfarwyddyd ynglŷn â chyfrifon a roddwyd gan Weinidogion Cymru, gan
gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol, a chymhwyso polisïau cyfrifyddu
addas yn gyson



Llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol



Nodi a yw safonau cyfrifyddu cymwys fel y’u nodwyd yn Llawlyfr Adrodd Ariannol y
Llywodraeth wedi’u dilyn, a datgelu ac esbonio unrhyw wyriadau perthnasol yn y
datganiadau ariannol



Paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol
tybio y bydd Cymwysterau Cymru yn parhau i weithredu.

Mae Prif Swyddog Cyfrifyddu Gweinidogion Cymru wedi fy nynodi fel y Prif Swyddog
Gweithredol i fod yn Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru. Mae cyfrifoldebau Swyddog
Cyfrifyddu yn cynnwys cyfrifoldeb am briodoldeb a rheoleidd-dra y cyllid cyhoeddus y mae’r
Swyddog Cyfrifyddu yn atebol amdano, am gadw cofnodion priodol ac am ddiogelu asedau
Cymwysterau Cymru, ac fe y’u nodir ym Memorandwm y Swyddog Cyfrifyddu, y Ddogfen
Fframwaith a Rheoli Arian Cyhoeddus.
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Wrth baratoi’r cyfrifon hyn, rwyf wedi ystyried sylwadau a sicrwydd gan Fwrdd Rheoli
Cymwysterau Cymru, y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg, Archwilwyr Mewnol ac aelodau o’r
tîm staff ehangach.
Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod yr adroddiad blynyddol a’r
cyfrifon yn eu cyfanrwydd ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016 yn deg, yn
gytbwys ac yn rhesymol ac rwy’n cymryd cyfrifoldeb personol am yr adroddiad blynyddol a’r
cyfrifon ac am lunio’r farn sydd ei hangen i benderfynu eu bod yn deg, yn gytbwys ac yn
rhesymol.
Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
22 Gorffennaf 2016

3.3 Datganiad Llywodraethu
Cyflwyniad a Chwmpas Cyfrifoldeb
Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn nodi strwythur llywodraethu corfforaethol Cymwysterau
Cymru ynghyd â throsolwg o’r trefniadau rheoli risg a disgrifiad o’r prif risgiau a wynebir gan y
sefydliad.
Fel y Swyddog Cyfrifyddu rwy’n gyfrifol yn bersonol am y Datganiad Llywodraethu sy’n
amlinellu’r ffordd rwyf wedi cyflawni fy nghyfrifoldeb i reoli adnoddau Cymwysterau Cymru yn
ystod y cyfnod.
Nodir fy nynodiad fel y Swyddog Cyfrifyddu yn y llythyr Dynodi a anfonir ar ran Prif Swyddog
Cyfrifyddu Llywodraeth Cymru bob blwyddyn. Nodir fy nghyfrifoldebau llawn fel y Swyddog
Cyfrifyddu yn Nogfen Fframwaith Cymwysterau Cymru, ynghyd â disgrifiad o’m rôl fel y Prif
Swyddog dros Achosion Ombwdsmon.
Llywodraethu Corfforaethol
Llywodraethu Corfforaethol yw’r system o gyfarwyddo a rheoli gwaith y sefydliad. Cyn
bwysiced â hynny mae llywodraethu yn ymwneud â ‘sut’ y cynhelir busnes a’r ffordd y gwneir
penderfyniadau. Mae’r Prif Swyddog Gweithredol yn gyfrifol am sicrhau y cynhelir system
gadarn o reolaeth fewnol i helpu i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion ac i adolygu
effeithiolrwydd y system yn rheolaidd.
Mae Bwrdd Cymwysterau Cymru yn rhoi arweiniad a chyfeiriad i’r sefydliad ac mae’n chwarae
rôl allweddol o ran sicrhau bod gan y sefydliad strwythur llywodraethu cadarn a phriodol ar
waith sy’n galluogi’r Bwrdd i graffu ar berfformiad y tîm Gweithredol ac felly’r ffordd y mae’r
sefydliad yn cyflawni ei brif nodau a’i gynllun busnes.
Mae’r Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd, y Prif Swyddog Gweithredol ac o leiaf wyth a dim mwy
na 10 o aelodau eraill, y penodir pob un ohonynt, ac eithrio’r Prif Swyddog Gweithredol, gan
Weinidogion Cymru.
Fframwaith Llywodraethu
Rydym yn defnyddio Llywodraethu Corfforaethol yn Adrannau Llywodraeth Ganolog (2011)
fel ein prif fan gyfeirio ar gyfer arfer da ym maes Llywodraethu. Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwyf
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wedi adolygu’r Cod ac wedi rhoi trosolwg, yn y datganiad llywodraethu, o’r ffordd y credaf ein
bod yn cydymffurfio â’r cod hwn.
Yn 2016/17, byddwn yn adolygu’r Cod Llywodraethu Rhyngwladol newydd; Llywodraethu Da
yn y Sector Cyhoeddus, a baratowyd ar y cyd gan Ffederasiwn Rhyngwladol y Cyfrifwyr (IFAC)
a Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA); ein bwriad yw defnyddio
hwn ochr yn ochr â’r cod Llywodraethu Corfforaethol yn Adrannau Llywodraeth Ganolog i’n
helpu i ddatblygu ein fframwaith llywodraethu corfforaethol.
Trosolwg o Fframwaith Llywodraethu Cymwysterau Cymru
Mae’r Bwrdd a’i bedwar is-bwyllgor ond wedi bod yn weithredol am y cyfnod byr ers sefydlu
Cymwysterau Cymru. Mae’r pwyllgorau yn chwarae rôl allweddol mewn perthynas â’r system
llywodraethu a sicrwydd, craffu, trafodaethau ar ddatblygu, asesu risgiau cyfredol a hefyd
fonitro perfformiad. Caiff pob pwyllgor ei gadeirio gan aelod o’r Bwrdd, mae aelodau
perthnasol o’r tîm Gweithredol yn eu mynychu a chânt eu gwasanaethu gan y Pennaeth
Llywodraethu Corfforaethol. Mae pob pwyllgor yn uniongyrchol atebol i’r Bwrdd ac mae’r holl
bapurau a chofnodion ar gael i bob aelod o’r Bwrdd. Ceir trosolwg isod o’r is-bwyllgorau:
Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu (y Prif
Swyddog Gweithredol) drwy adolygu pa mor gynhwysfawr a dibynadwy yw’r sicrwydd ar
lywodraethu, rheoli risg, yr amgylchedd rheoli, uniondeb datganiadau ariannol a’r adroddiad
blynyddol. Y Bwrdd sy’n diffinio ac yn cyfleu parodrwydd y sefydliad i fentro, a sut mae’n rheoli
risgiau allweddol. Cyfrifoldeb y Bwrdd yw rheoli risg a rheolaeth fewnol. Fodd bynnag, mae’r
broses o oruchwylio hyn wedi’i dirprwyo i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.
Cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yw:


Rhoi cyngor a sicrwydd ynglŷn â’r ffordd y mae’r sefydliad yn rheoli risg, gan fodloni ei hun
ar y ffordd y caiff risg ei rheoli o fewn y sefydliad;



Bodlon ei hun ar brosesau llywodraethu a rheolaeth fewnol y sefydliad,



Rheoli achosion o dwyll a chwythu’r chwiban yn y sefydliad,



Cynghori ei Swyddog Cyfrifyddu ar ddigonolrwydd trefniadau archwilio mewnol, archwilio
allanol a materion llywodraethu corfforaethol, gan gynnwys paratoi adroddiad blynyddol a
chyfrifon blynyddol Cymwysterau Cymru.

Pwyllgor Adnoddau
Diben y pwyllgor hwn yw rhoi amgylchedd ar gyfer trafodaethau manwl ar faterion cynllunio
ariannol a busnes, a nifer o feysydd adnoddau dynol. Ei gylch gorchwyl yw:







Goruchwylio’r broses o baratoi’r gyllideb flynyddol a’r cynllun busnes;
Adolygu strategaeth, gwaith cynllunio a pholisïau ariannol y sefydliad;
Gorchwylio gwaith cynllunio’r gweithlu a rheolaethau dros y sefydliad: polisïau recriwtio,
cadw, rheoli perfformiad ac ati;
Rheoli achosion o wrthdaro buddiannau i Fwrdd ac uwch swyddogion y sefydliad;
Gwerthuso’r gofynion recriwtio i’r Bwrdd, a chydgysylltu â Llywodraeth Cymru ynglŷn â
materion o’r fath;
Cynghori’r Bwrdd ar weithgareddau buddsoddi a masnachol posibl;
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Sicrhau y caiff asedau a gweithrediadau Cymwysterau Cymru eu rheoli mewn ffordd
effeithiol ac effeithlon.

Y Bwrdd sy’n atebol am strategaeth a pholisïau ariannol y sefydliad: mae’r Prif Swyddog
Gweithredol a’r tîm Gweithredol yn gyfrifol am reoli cyllid o fewn y paramedrau hyn.
Pwyllgor Rheoleiddio
Diben y pwyllgor hwn yw ystyried a rhoi argymhellion i’r Bwrdd ar faterion sy’n codi o ddull
rheoleiddio Cymwysterau Cymru. Mae’n rhaid i’w argymhellion gael eu cymeradwyo gan y
Bwrdd cyn y cymerir unrhyw gamau.
Cylch gorchwyl y pwyllgor yw:








Bod yn seinfwrdd yn y broses o ddatblygu polisïau rheoleiddio;
Rhoi arweiniad ac argymhellion mewn perthynas â dulliau gweithredu, fframwaith a
pholisïau rheoleiddio;
Adolygu priodoldeb ac effeithiolrwydd gweithgarwch rheoleiddio;
Monitro cydberthnasau â rheoleiddwyr cymwysterau eraill;
Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd o’i argymhellion mewn perthynas ag anghydfodau
rheoleiddio;
Sicrhau bod trefniadau priodol ar waith ar gyfer cynnal adolygiad annibynnol o’i brosesau
rheoleiddio, os gofynnir am un;
Monitro’r broses o reoli risg sy’n ymwneud â gweithgarwch rheoleiddio.

Pwyllgor Cydnabyddiaeth
Mae’r pwyllgor hwn yn cyfarfod yn flynyddol. Diben y pwyllgor hwn yw ystyried a rhoi
argymhellion ynglŷn â chydnabyddiaeth staff ac aelodau’r Bwrdd. Yn achos newidiadau
arfaethedig i gydnabyddiaeth aelodau’r Bwrdd neu newidiadau arfaethedig i delerau ac
amodau cyffredinol y staff, bydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn cyflwyno argymhellion i’r
Bwrdd a fydd yn cael eu hanfon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg drwy’r Uned Nawdd
yn Llywodraeth Cymru os cânt eu cymeradwyo. Mae’n rhaid i’w argymhellion gael eu
cymeradwyo gan y Bwrdd cyn y cymerir unrhyw gamau.
Mae cylch gorchwyl y pwyllgor ar ffurf ddrafft a bydd y Pwyllgor yn cyfarfod am y tro cyntaf ym
mis Medi 2016. Ni fu angen iddo gyfarfod yn ystod y cyfnod 2015/16.
Gweithgarwch y Bwrdd a’i Bwyllgorau yn ystod 2015/16
Mae’r Bwrdd a’i Bwyllgorau wedi cyfarfod sawl gwaith yn ystod y chwe mis cyntaf. Mae
crynodeb o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd a’r penderfyniadau a wnaed fel a ganlyn:
Y Bwrdd
Mae’r Bwrdd wedi cyfarfod deirgwaith yn ystod y cyfnod (mis Medi, mis Tachwedd a mis
Ionawr). Mae cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar gael drwy wefan Cymwysterau Cymru.
Mae’r penderfyniadau allweddol a wnaed gan y Bwrdd yn ystod y cyfnod yn cynnwys:




Cymeradwyo’r Cynllun Dirprwyo
Cymeradwyo’r Cynllun Busnes ar gyfer 2015/16
Cymeradwyo’r Rhestr o Gymwysterau Blaenoriaethol cyn cytuno arni â Gweinidogion
Cymru ac yna’i chyhoeddi
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Cymeradwyo gwariant ychwanegol ar y gronfa ddata cymwysterau newydd (QiW) er mwyn
sicrhau nodweddion ychwanegol
Gohirio TGAU Hanes ac Astudiaethau Crefyddol i’w haddysgu am y tro cyntaf yn 2017
Cymeradwyo nifer o bolisïau corfforaethol a rheoleiddiol
Cymeradwyo’r Gofrestr Risg Gorfforaethol
Cymeradwyo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Cymwysterau Cymru ac Ofqual (y
Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau).

Mae’r Bwrdd hefyd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf gan ei Bwyllgorau ym mhob cyfarfod.
Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg ddwywaith yn ystod y cyfnod (mis Rhagfyr a mis
Chwefror). Cyflwynwyd cofnodion o’r cyfarfodydd hyn i’r Bwrdd a chyhoeddir Cylch Gorchwyl
y grŵp hwn ar y wefan. Mae ein Harchwilwyr Mewnol ac Allanol yn bresennol yn y Pwyllgor
hwn hefyd.
Yn ystod y cyfnod hwn mae’r Pwyllgor wedi ystyried:







Archwilio Mewnol
Rheoli risg
Archwilio Allanol
Strategaeth TG a diogelwch gwybodaeth
Rheoli ariannol
Cyflwyno adroddiadau a chynllunio gwaith y pwyllgor.

Ni chodwyd unrhyw faterion sy’n achos pryder gyda’r Bwrdd.
Adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth
Ni chyfarfu’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn ystod y cyfnod; bwriedir iddo gyfarfod am y tro cyntaf
ym mis Medi 2016. Mae’r Bwrdd wedi drafftio Cylch Gorchwyl ac wedi cytuno ar aelodaeth y
Pwyllgor.
Adroddiad y Pwyllgor Rheoleiddio
Cyfarfu’r Pwyllgor Rheoleiddio deirgwaith yn ystod y cyfnod (mis Tachwedd, mis Ionawr a mis
Mawrth). Cyflwynwyd cofnodion o’r cyfarfodydd hyn i’r Bwrdd.
Yn ystod y cyfnod hwn mae’r Pwyllgor wedi ystyried:








Datblygu nifer o bolisïau rheoleiddio allweddol
Trafodaethau ffrwd waith ar gyfer polisïau strategol, cydnabod a chymeradwyo, a monitro
a chydymffurfiaeth
Cynlluniau ar gyfer cyfres arholiadau’r haf
Gohirio cyflwyno cymwysterau diwygiedig TGAU Astudiaethau Crefyddol a TGAU Hanes
Y rhaglen diwygio Cymwysterau Cyffredinol
Yr adolygiad o gyflwyno Bagloriaeth Cymru
Rheoli risg mewn perthynas â gweithgarwch rheoleiddio.
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Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau
Cyfarfu’r Pwyllgor Adnoddau unwaith yn ystod y cyfnod (mis Mawrth). Cyflwynwyd cofnodion
y cyfarfod hwn i’r Bwrdd ynghyd ag adroddiad ar lafar.
Yn ystod y cyfnod hwn mae’r Pwyllgor Adnoddau wedi ystyried:
· Gwaith cynllunio busnes gan gynnwys gwaith cynllunio ariannol ar gyfer 2016/17
· Goruchwylio’r broses o ddatblygu polisïau Adnoddau Dynol
· Polisi Cydraddoldeb a Chynllun Gweithredu.
Adolygiad o Berfformiad ac Effeithiolrwydd y Bwrdd
Mae’r Bwrdd, o dan arweiniad y Cadeirydd, yn ystyried bod ei berfformiad unigol ac ar y cyd
o’r pwys mwyaf. Mae’r Cadeirydd wedi cyfarfod â phob aelod o’r Bwrdd o leiaf unwaith yn
unigol yn ystod y cyfnod. Mae’r Bwrdd wedi cynnal trafodaethau i gytuno ar ei sail weithredol
ac wedi gwneud ymrwymiad cadarn fel yr amlygwyd gan y presenoldeb yng nghyfarfodydd y
Bwrdd a’i Bwyllgorau (a gweithgarwch y tu allan i’r pwyllgorau). Mae’r Bwrdd yn cael y
wybodaeth ddiweddaraf a sicrwydd gan bob un o’i Bwyllgorau ym mhob cyfarfod.
Mae pob aelod o’r Bwrdd wedi mynd drwy broses sefydlu drylwyr ac mae cymorth hyfforddiant
a datblygu parhaus ar gael ar sail grŵp ac yn unigol.
Cynhaliwyd gweithdy Cwrdd i Ffwrdd cyntaf y Bwrdd ym mis Mai 2016 ac mae’n bwriadu
defnyddio sesiynau grŵp yn y dyfodol fel modd i ystyried ei ddatblygiad a’i effeithiolrwydd.
Cynhaliwyd trafodaethau ynglŷn â’r dull ffurfiol o werthuso effeithiolrwydd y Bwrdd a neilltuwyd
amser i ystyried hyn ar ddechrau hydref 2016. Wrth werthuso ei berfformiad, bydd y Bwrdd yn
ystyried cyfraniadau unigol yn ogystal â pherfformiad ar y cyd. Bydd cyfarfodydd adolygu
unigol yn parhau rhwng y Cadeirydd a phob aelod o’r Bwrdd.
Presenoldeb yng nghyfarfodydd y Bwrdd a’i Bwyllgorau (6 Awst 2015 hyd at 31 Mawrth
2016)
Y Bwrdd

Y
Pwyllgor Y
Pwyllgor
Archwilio
a Rheoleiddio
Sicrhau Risg
2
3

Y
Pwyllgor
Adnoddau

3
3

Dd/G
(2)

3
3

1
1

3
3
3
3

2
2
Dd/G
2

3
Dd/G
2
Dd/G

Dd/G
Dd/G
Dd/G
1

Caroline Burt
2
Rheon
Tomos
(a 1
benodwyd 8 Rhagfyr
2015)

Dd/G
1

3
Dd/G

Dd/G
Dd/G

Nifer y Cyfarfodydd a
gynhaliwyd
Enw’r
Aelod
o’r
Bwrdd
Ann Evans (Cadeirydd)
Philip
Blaker
(Prif
Swyddog Gweithredol)
Isabel Nisbet
Paul Croke
Claire Morgan
Angela Maguire-Lewis

3

1

Presenoldeb
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Ellen
Donovan
(a 1
benodwyd 8 Rhagfyr
2015)
Robert Lloyd Griffiths (a 1
benodwyd 8 Rhagfyr
2015)

Dd/G

Dd/G

1

Dd/G

Dd/G

1

Iestyn Davies (daeth
gyfnod
i
ben
Tachwedd 2015)
Dylan Jones (daeth
gyfnod
i
ben
Tachwedd 2015)

ei 1
5

Dd/G

Dd/G

Dd/G

ei 2
5

Dd/G

Dd/G

Dd/G



Mae () yn nodi presenoldeb ond nid fel aelod

Archwilio Mewnol – y System Rheolaeth Fewnol
Mae system rheolaeth fewnol y sefydliad wedi’i chynllunio i reoli risg i lefel resymol yn hytrach
na dileu pob risg; felly dim ond sicrwydd rhesymol yn hytrach na sicrwydd llwyr o
effeithiolrwydd y gall ei roi. Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus
gyda’r nod o nodi a blaenoriaethu’r risgiau i gyflawni’r polisïau, y nodau a’r amcanion,
gwerthuso’r tebygolrwydd y caiff y risgiau hynny eu gwireddu, a’u rheoli’n effeithlon, yn
effeithiol ac yn ddarbodus. Mae’r system rheolaeth fewnol wedi bod ar waith ar gyfer y cyfnod
a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r cyfrifon blynyddol. Fel
Swyddog Cyfrifyddu, rwy’n gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. Caiff
fy adolygiad o’r system rheolaeth fewnol ei lywio gan waith yr archwilwyr mewnol a’r
Cyfarwyddwyr yn y sefydliad sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth
fewnol.
Rydym yn defnyddio contractwr arall ar gyfer gwasanaethau Archwilio Mewnol ac wedi penodi
KPMG drwy dendr cystadleuol, fel Archwilwyr Mewnol y sefydliad.
Yn ystod 2015/16, cwblhawyd pedwar Archwiliad Mewnol fel a ganlyn:
Enw’r Archwiliad
Llywodraethu Corfforaethol
Rheoli Risg
Rheolaethau Ariannol
Dogfennaeth Electronig

Gradd Sicrwydd
Sylweddol
Boddhaol
Boddhaol
Boddhaol

Nifer yr Argymhellion
1 (isel)
3 (2 canolig, 1 isel)
8 (1 canolig, 7 isel)
3 (canolig)

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg wedi goruchwylio’r cynllun Archwilio Mewnol a’r
adroddiadau archwilio, a bydd yn monitro’r gwaith o roi’r argymhellion ar waith.
Diben barn y Pennaeth Archwilio Mewnol yw cyfrannu at y sicrwydd sydd ar gael i’r Swyddog
Cyfrifyddu a’r Bwrdd sy’n ategu asesiad y Bwrdd ei hun o effeithiolrwydd y system rheolaeth
fewnol.
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Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol (KPMG, yr Archwilydd Mewnol penodedig).
Nodir ein barn fel a ganlyn:
 Y sail dros y farn;
 Barn gyffredinol;
 Sylwadau.
Mae’r sail dros lunio ein barn fel a ganlyn:
Asesiad o ddyluniad a gweithrediad y fframwaith rheoli risg;
Asesiad o’r ystod o sicrwydd unigol sy’n deillio o’n haseiniadau archwilio mewnol sy’n seiliedig
ar risg y cyflwynwyd adroddiad arnynt drwy gydol y cyfnod. Mae’r asesiad hwn wedi ystyried
perthnasedd cymharol y meysydd hyn;
Ein barn gyffredinol ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015 (dyddiad sefydlu) a 31 Mawrth 2016
yw:

Sicrwydd
Boddhaol

— Ceir gwendidau y mae angen eu gwella ond nid yw’r rhain yn
hollbwysig i’r gwaith o gyflawni nodau ac amcanion strategol. Fodd
bynnag, os nad eir i’r afael â hwy gallai’r gwendidau ei gwneud yn
fwy tebygol y bydd risgiau strategol yn codi.

Sylwadau
Mae’r sylwadau isod yn rhoi’r cyd-destun ar gyfer ein barn a dylid eu darllen yn eu cyfanrwydd
ynghyd â’r farn.
Mae ein barn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016 yn gynwysedig, ac
mae’n seiliedig ar y pedwar archwiliad a gwblhawyd gennym yn ystod y cyfnod hwn.
Yn seiliedig ar amseriad ein penodiad ac aeddfedrwydd Cymwysterau Cymru, pennwyd
cwmpas y gwaith a wnaed gennym i ganolbwyntio ar ddylunio meysydd ariannol a
llywodraethu allweddol (heb brofion samplu manwl) ac ystyriodd yr argymhellion a ddeilliodd
o’n gwaith y ffaith mai sefydliad newydd yw Cymwysterau Cymru a bod prosesau a pholisïau’n
dal i gael eu datblygu.
Dylunio a gweithredu’r fframwaith rheoli risg
Yn gyffredinol, canfu ein gwaith bod proses rheoli risg ar waith. Mae’r gofrestr risg a’r
adroddiadau cysylltiedig yn adlewyrchu’r amcanion a’r risgiau allweddol a chaiff ei hadolygu
gan y Bwrdd.
Yr ystod o safbwyntiau unigol sy’n deillio o’n haseiniadau archwilio mewnol sy’n
seiliedig ar risg a geir yn ein cynllun seiliedig ar risg y cyflwynwyd adroddiad arnynt
drwy gydol y flwydyn
Ar gyfer un adolygiad, rhoddwyd sicrwydd ‘sylweddol’ gennym.
Ar gyfer tri adolygiad, rhoddwyd sicrwydd ‘boddhaol’ gennym.
Ni fu unrhyw adolygiadau gyda sicrwydd cyfyngedig.
Ni nodwyd unrhyw argymhellion â blaenoriaeth uchel ac ni fu unrhyw faterion sylweddol a
oedd eto i’w datrys ar ddiwedd y flwyddyn a fyddai’n cael effaith ar ein barn.
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Fframwaith Rheoli Risg
Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol am broses rheoli risg y sefydliad ac mae risg yn eitem
sefydlog ar agenda’r Bwrdd. Cefnogir y Bwrdd gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
(ARAC), sy’n gyfrifol am roi cyngor a sicrwydd ar y ffordd y mae’r sefydliad yn rheoli risg, a
bodloni ei hun ar y ffordd y caiff risg ei rheoli yn y sefydliad. Mae ARAC hefyd yn rhoi Rheoli
Risg fel eitem sefydlog ar yr agenda fel rhan o’i fusnes craidd.
Mae gennym gofrestr risg gorfforaethol sy’n cael ei llywio gan gofrestrau risg
cyfarwyddiaethau, a chofrestrau risg prosiect lle y bo’n berthnasol. Mae fformat pob cofrestr
risg yn gyson gan sicrhau dull cyffredin o gofnodi a mesur risgiau.
Mae’r tîm Gweithredol, drwy’r Bwrdd Rheoli, yn gyfrifol am gynnal y gofrestr risg gorfforaethol
a chefnogi cofrestrau risg timau/prosiectau. Cynhelir sesiynau ‘plymio dwfn’ yn rheolaidd lle y
creffir ar risgiau sy’n bodoli eisoes a lle y nodir risgiau newydd.
Rydym yn cydnabod rheoli risg fel rhan graidd o’n swyddogaethau bob dydd ac yn
ymrwymedig i ymgorffori’r gwaith o reoli risg (a chyfleoedd) yn ein bywyd bob dydd. Rydym
yn cydnabod y bydd rhai risgiau bob amser yn bodoli ac na fydd modd eu dileu byth. Os felly,
cânt eu rheoli yn y ffordd orau bosibl.
Fel rhan o’r broses o ddatblygu’r ffordd rydym yn rheoli risg, hwyluswyd sesiynau asesu’r
awydd i fentro ar gyfer y Tîm Gweithredol a’r Bwrdd yn ystod chwarter cyntaf 2016/17. Mae
hyn wedi helpu’r sefydliad i gytuno ar ei bolisi risg cyffredinol, ei awydd i fentro a bydd yn
ymgorffori’r pwnc hollbwysig hwn ymhellach ym mhob rhan o’r sefydliad.
Proffil Risg Strategol
Rheolodd Cymwysterau Cymru nifer o risgiau strategol yn ystod 2015/16 – a oedd yn
ymwneud â’n swyddogaethau corfforaethol a rheoleiddiol. Mae’r rhain yn dod o dan bedwar
prif faes:
Y System Gymwysterau yng Nghymru
Mae systemau gymwysterau ym mhob rhan o’r DU yn destun cryn newid, gan gynnwys
gwahaniaethau mewn polisi addysgol rhwng gweinyddiaethau datganoledig. Bydd newid yn
anochel yn arwain at risgiau ac rydym yn lliniaru’r rhain drwy sefydlu sianelau cyfathrebu clir
â rhanddeiliaid ym mhob rhan o’r system, gan weithio’n agos gyda chyrff dyfarnu a thrwy greu
prosesau mewnol cadarn i reoli materion a all godi. Er enghraifft, ar ôl clywed bod pryderon
wedi’u codi ynglŷn â gweithredu Bagloriaeth Cymru a’r gyfres newydd o gymwysterau Sgiliau
Hanfodol Cymru cymerwyd camau i adolygu’r pwyntiau a godwyd yn wrthrychol. O ganlyniad,
rydym wedi cytuno ar gynlluniau gweithredu i fynd i’r afael â’r risgiau a nodwyd.
Diwygio Cymwysterau Cyffredinol
Ar adeg ein sefydlu roedd y rhaglen diwygio cymwysterau cyffredinol i Gymru yn mynd
rhagddi, gyda nifer o gymwysterau newydd eisoes wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth
Cymru a mwy yn yr arfaeth i ni gymeradwyo’n barod i’w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi
2016. Bu’n rhaid i ni reoli’r risg o unrhyw oedi cyn cymeradwyo gweddill y cymwysterau a’r
oedi canlyniadol cyn darparu deunyddiau asesu enghreifftiol i ysgolion a cholegau. Lliniarwyd
y risg hon drwy weithio’n agos gyda CBAC a thrwy fabwysiadu dull rheoli prosiect cadarn. Pan
ddaeth yn amlwg na fyddai cymwysterau mewn Hanes nac Astudiaethau Crefyddol yn cael
eu cymeradwyo mewn pryd i roi digon o amser i baratoi, gwnaethom y penderfyniad anodd
i’w gohirio a’u haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017, ar ôl ymgynghori’n gyntaf â’r holl
ysgolion a cholegau yr effeithiwyd arnynt.
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Sefydlu sefydliad newydd
Bu’n rhaid i ni bennu ein polisïau, ein gweithdrefnau a’n dulliau gwaith ein hunain, a hyfforddi
ein staff newydd. Wrth wneud hyn, bu’n rhaid i ni reoli’r risg o fethu â chydymffurfio â
deddfwriaeth statudol neu ein dyletswyddau fel corff yn y sector cyhoeddus a allai fod wedi
deillio o reolaethau gwael mewn meysydd corfforaethol. Lliniarwyd y risgiau hyn gennym drwy
gymhwyso rheolaethau system tynn at weithgareddau megis cyllid, caffael, rheoli staff,
diogelwch gwybodaeth ac iechyd a diogelwch nes bod gweithdrefnau cadarn wedi’u sefydlu a
bod hyfforddiant staff wedi’i gwblhau.
Cronfa ddata “QiW” Cymwysterau yng Nghymru
Ar adeg ein sefydlu roedd prosiect wedi dechrau i ddisodli’r gronfa ddata reoleiddio a
ddefnyddiwyd gan Lywodraeth Cymru, ond nid oedd y gofyniad wedi cael ei roi i’w dendro eto.
Roedd yn rhaid i’r gronfa ddata gael ei disodli gan nad oedd yn addas at y diben mwyach, ond
roedd yn ddibynnol yn weithredol ar gronfa ddata RITS Ofqual a oedd yn cael ei dadgomisiynu
yn ystod gwanwyn 2016. Roeddem yn wynebu risg sylweddol o fethu â datblygu cronfa ddata
newydd mewn pryd. Lliniarwyd y risg hon gennym drwy ymarfer caffael llwyddiannus a thrwy
fabwysiadu’r dull ‘Ystwyth’ o weithio gyda’r datblygwyr TG, gan gytuno ar ‘gynnyrch hyfyw
gofynnol’ a rheoli’r prosiect yn fanwl. Caewyd y risg hon pan lansiwyd y gronfa ddata QiW
newydd.
Yn y dyfodol, byddwn yn parhau i sicrhau y caiff risgiau eu rheoli’n dda, a’n bod yn manteisio
i’r eithaf ar gyfleoedd sy’n codi. Rydym am fod yn sefydliad deallus o ran risg a byddwn yn
ymdrin â risg mewn modd sy’n unol â’n hawydd i fentro. Byddwn yn sicrhau y caiff camau
priodol eu cymryd ac y caiff rheolaethau mewnol eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau ein
bod yn parhau i fod yn effeithiol wrth ymgymryd â’n gwaith.
Llywodraethu Gwybodaeth
Mae gennym Bolisi Diogelwch Gwybodaeth sy’n nodi rolau a chyfrifoldebau pob cyflogai mewn
perthynas â TG a Diogelwch Gwybodaeth. Mae’r polisi wedi’i ategu gan nifer o ddogfennau
canllaw gan gynnwys Canllawiau ar Ddosbarthu Gwybodaeth ac Ymdrin â Gwybodaeth.
Y Cyfarwyddwr Gweithredol dros Wasanaethau Cyllid a Chorfforaethol yw’r Uwch Swyddog
Risg Gwybodaeth a’r swyddog atebol cyffredinol i’r Swyddog Cyfrifyddu a’r Bwrdd o ran
llywodraethu gwybodaeth a data. Y Pennaeth TG sy’n gyfrifol am ddatblygu, cynnal a
gweithredu polisïau TG perthnasol a’r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol sy’n gyfrifol am
bolisïau rheoli data a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth.
Rydym wedi dilyn llawer o’r arfer gorau a ddisgrifir yn ISO27001 wrth greu ein polisïau a’n
gweithdrefnau diogelwch TG, ond nid ydym yn ceisio ardystiad ISO27001. Er mwyn rhoi
sicrwydd annibynnol, yn 2016/17 rydym yn ymrwymedig i gael ein hardystio mewn Hanfodion
Seiberddiogelwch a Mwy ag IASME (Safon Sicrwydd Ryngwladol ar gyfer Busnesau Bach a
Chanolig eu Maint).
Rydym wedi ein cofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.
Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd agored a thryloyw wrth gynnal ein busnes ac
rydym wrthi’n paratoi fersiwn derfynol o’n Cynllun Cyhoeddiadau. O dan y cynllun hwn byddwn
yn ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth berthnasol benodol ar gael i’r cyhoedd fel mater o
drefn.
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Rydym wedi pennu datganiad Awydd i Fentro o ran Gwybodaeth sy’n categoreiddio data yn y
meysydd canlynol, gan roi statws risg, nodi ein hawydd i fentro a phennu camau rheoli
cysylltiedig:






Gwybodaeth i’r Cyhoedd
Gwybodaeth Gorfforaethol Fewnol
Gwybodaeth Bersonol Sensitif am Staff a Thrydydd Partïon
QiW (ein cronfa data reoleiddio)
Y Cyfryngau Cymdeithasol.

Y Pennaeth TG sy’n gyfrifol am adolygu ein datganiad awydd i fentro yn rheolaidd a chynnig
sut y dylid ei ddiweddaru i’r Bwrdd Rheoli. Bu ein seilwaith TG yn destun Archwiliad Iechyd
TG, a defnyddiwyd y canlyniadau i lunio cynllun gweithredu Diogelwch Gwybodaeth a
gymeradwywyd gan y Bwrdd, a bydd yn gwella ein gallu a’n lefel aeddfedrwydd TG.
Yn 2015/16 cwblhawyd Archwiliad Mewnol ar Ddata Electronig a roddodd radd ‘foddhaol’.
Digwyddiadau Data Personol a Gofnodwyd
Nid oes gan Cymwysterau Cymru unrhyw ddigwyddiadau data personol i’w cofnodi.
Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
Daeth un cais i law ac ymatebwyd iddo o fewn y terfynau amser.
Chwythu’r Chwiban
Mae gan Cymwysterau Cymru Bolisi Chwythu’r Chwiban sy’n rhoi manylion i’r staff ynglŷn â
diben y polisi a’r broses o godi unrhyw bryderon. Ni chodwyd unrhyw bryderon yn ystod y
cyfnod hwn.
Casgliad
Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod y datganiadau a wneir yn yr
adroddiad hwn yn gywir ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016. Ni chodwyd
unrhyw faterion sylweddol o ran rheolaeth fewnol na llywodraethu a chadarnhaf fod systemau
rheolaeth fewnol cadarn ar waith i helpu i gyflawni nodau ac amcanion polisi’r sefydliad.
Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
22 Gorffennaf 2016
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4. Adroddiad Cydnabyddiaeth a Staff
Polisi Cydnabyddiaeth
Cyflogir cyflogeion Cymwysterau Cymru ar delerau ac amodau y cytunwyd arnynt gan y
Bwrdd. Cafodd cydnabyddiaeth ei chysoni â bandiau a graddfeydd cyflog Llywodraeth Cymru
cyn ein sefydlu ac yn ystod y cam recriwtio cychwynnol. Mae dilyniant drwy’r graddfeydd cyflog
ar sail cynyddran blynyddol, yn amodol ar berfformiad boddhaol. Caiff newidiadau i strwythur
cyflogau eu hadolygu’n flynyddol i bob cyflogai, gan gynnwys y Tîm Gweithredol gan y
Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac mae’n rhaid i unrhyw newidiadau gael eu cymeradwyo gan
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
Mae’r pecyn cydnabyddiaeth yn cynnwys aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Ar ôl cael eu penodi, cynigir dewis o ddau fath o bensiwn i gyflogeion sef Alpha (cynllun
cyfartaledd gyrfa) a Partnership (sy’n drefniant cyfraniadau diffiniedig). Ceir manylion Cynllun
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil yn http://www.civilservicepensionscheme.org.uk
Telir ffioedd a chostau teithio’r Bwrdd yn unol â chyfraddau Llywodraeth Cymru ar gyfer
Penodiadau Cyhoeddus.
Cyflog, Hawliadau Pensiwn – Uwch Swyddogion
Mae’r tablau canlynol yn rhoi manylion cydnabyddiaeth a buddiannau pensiwn uwch
swyddogion sydd ag awdurdod neu gyfrifoldeb am gyfarwyddo neu reoli ein prif weithgareddau
ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016.
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Cyfanswm cydnabyddiaeth fel ffigur unigol - 2015-16
Swyddogion Anweithredol

Cyflog
(band)
£'000

Cadeirydd
Ann Evans

Buddiannau Cyfanswm
Pensiwn
£

£'000

15-20

-

15-20

Angela Maguire Lewis

0-5

-

0-5

Caroline Burt

0-5

-

0-5

Claire Morgan

0-5

-

0-5

Isabel Nisbet

0-5

-

0-5

Paul Croke

0-5

-

0-5

Ellen Donovan
Ymunodd â Bwrdd CC 8/12/15

0-5

-

0-5

Rheon Tomos
Ymunodd â Bwrdd CC 8/12/15

0-5

-

0-5

Robert Griffiths
Ymunodd â Bwrdd CC 8/12/15

0-5

-

0-5

Dylan Jones
Gadawodd Fwrdd CC 5/11/15

0-5

-

0-5

Iestyn Davies
Gadawodd Fwrdd CC 5/11/15

0-5

-

0-5

Mae’r tabl hwn yn cael ei archwilio
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Cyfanswm cydnabyddiaeth fel ffigur unigol - 2015-16
Swyddogion Gweithredol

Prif Swyddog Gweithredol
Philip Blaker
(dechreuodd yn CC 6 Awst 2015)
Cyfarwyddwr Gweithredol - Polisi a
Datblygu
Kate Crabtree
(dechreuodd yn CC 21 Medi 2015)
Cyfarwyddwr Gweithredol - Rheoleiddio
Jo Richards
(dechreuodd yn CC 7 Medi 2015)
Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol
Alison Standfast
(Secondiwyd i CC o 1 Medi 2015)

Cyflog
(band)

Buddiannau Cyfanswm
Pensiwn

£'000

£

£'000

75-80

29,214

105 - 110

40-45

56,830

95 - 100

45-50

17,703

60 - 65

40-45

14,946

55 - 60

Mae’r tabl hwn yn cael ei archwilio

Mae cyflog yn cynnwys cyflog gros ac unrhyw lwfansau eraill sy’n destun trethiant y DU.
Ni fu unrhyw fuddiannau mewn da na thaliadau bonws yn 2015-16.
Cyfrifir ffigurau’r ‘buddiannau Pensiwn’ uchod at ddibenion datgelu, gan ein gweinyddwyr
pensiwn. Cyfrifir y ffigurau hyn fel y ‘cynnydd gwirioneddol mewn pensiwn’ (gweler tabl
‘Buddiannau Pensiwn Uwch Gyflogeion’ isod) wedi’i luosi ag 20, ynghyd â’r cynnydd
gwirioneddol mewn unrhyw gyfandaliad, llai cyfraniadau a wnaed gan y cyflogai yn ystod y
cyfnod.
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Buddiannau Pensiwn Uwch Gyflogeion
Swyddogion

Cyfanswm
Cynnydd
Cyfanswm
Cynnydd CETV ar 31
CETV wrth
Cynnydd
pensiwn a
gwirioneddo cyfandaliad a Gwirioned Mawrth ddechrau yn CC gwirioneddol
gronnwyd ar
l mewn
gronnwyd yn dol mewn
2016
mewn CETV
oedran
pensiwn ar 65 oed ar 31 cyfandaliad
pensiwn ar 31
oedran
Mawrth 2016 yn 65 oed
Mawrth 2016
pensiwn
£'000
£'000
£'000
£'000
£'000
£'000
£'000

Prif Swyddog Gweithredol
Philip Blaker
(dechreuodd yn CC 6 Awst
2015)

0- 5

0 - 2.5

dd/g

dd/g

42

23

13

Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi a Datblygu
Kate Crabtree
(dechreuodd yn CC 21 Medi
2015)

35-40

2.5 - 5

dd/g

dd/g

671

603

51

0- 5

0 - 2.5

dd/g

dd/g

9

0

6

15-20

0 - 2.5

dd/g

dd/g

254

229

7

Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio
Jo Richards
(dechreuodd yn CC 7 Medi
2015)
Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cyllid a
Chorfforaethol
Alison Standfast
(Secondiwyd i CC o 1 Medi
2015)

Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
Mae’r tabl hwn yn cael ei archwilio
Darperir buddiannau pensiwn drwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. O 1 Ebrill 2015
cyflwynwyd cynllun pensiwn newydd i weision sifil – Cynllun Pensiwn Gweision Sifil ac Eraill
neu alpha, sy’n darparu buddiannau ar sail cyfartaledd gyrfa gydag oedran pensiwn arferol
sy’n cyfateb i Oedran Pensiwn y Wladwriaeth yr aelod (neu 65 os yw’n uwch). O’r dyddiad
hwnnw, ymunodd pob gwas sifil newydd ei benodi a’r rhan fwyaf o’r rhai a oedd eisoes mewn
swydd ag alpha. Cyn y dyddiad hwnnw, bu gweision sifil yn aelodau o Brif Gynllun Pensiwn y
Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae i PCSPS bedair adran: tair yn darparu buddiannau ar sail
cyflog terfynol (classic, premium neu classic plus) gydag oedran pensiwn arferol o 60 oed;
ac un yn darparu buddiannau ar sail gyrfa gyfan (nuvos) gydag oedran pensiwn arferol o 65
oed.
Ni chaiff y trefniadau statudol hyn eu hariannu, gyda chost y buddiannau’n cael ei thalu drwy
arian y mae Senedd y DU yn pleidleisio i’w ddyfarnu bob blwyddyn. Caiff pensiynau sy’n
daladwy o dan classic, premium, classic plus, nuvos ac alpha eu cynyddu’n flynyddol yn
unol â deddfwriaeth Cynyddu Pensiynau. Parhaodd aelodau o’r PCSPS a oedd o fewn 10
mlynedd i’w hoedran pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 i fod yn aelodau o’r PCSPS ar ôl 1 Ebrill
2015. Bydd y rhai a oedd rhwng 10 mlynedd a 13 mlynedd a 5 mis i’w hoedran pensiwn arferol
ar 1 Ebrill 2012 yn newid i alpha rywbryd rhwng 1 Mehefin 2015 a 1 Chwefror 2022. Caiff
buddiannau PCSPS pob aelod sy’n newid i alpha eu ‘bancio’, a bydd y rhai sydd â buddiannau
cynharach yn un o’r adrannau cyflog terfynol o PCSPS yn cael y buddiannau hynny’n seiliedig
ar eu cyflog terfynol pan fyddant yn gadael alpha. (Mae’r ffigurau pensiwn a nodwyd ar gyfer
swyddogion yn dangos pensiwn a enillwyd yn PCSPS neu alpha – fel y bo’n briodol. Pan fydd
gan swyddogion fuddiannau yn PCSPS ac alpha y ffigur a nodwyd yw gwerth cyfunol eu
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buddiannau yn y ddau gynllun.) Gall aelodau a ymunodd o fis Hydref 2002 ddewis y trefniant
buddiannau diffiniedig priodol neu bensiwn rhanddeiliaid ‘prynu arian’ gyda chyfraniad gan y
cyflogwr (cyfrif pensiwn partnership).
Mae cyfraniadau cyflogeion yn gysylltiedig â chyflog ac yn amrywio rhwng 3% ac 8.05% o
enillion pensiynadwy i aelodau classic (ac aelodau alpha a fu’n aelodau o classic yn union
cyn ymuno ag alpha) a rhwng 4.6% ac 8.05% i aelodau premium, classic plus, nuvos a
phob aelod arall o alpha. Mae buddiannau yn classic yn cronni ar gyfradd o 1/80fed o enillion
pensiynadwy terfynol ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth. At hynny, mae cyfandaliad sy’n
hafal i dair blynedd pensiwn cychwynnol yn daladwy ar adeg ymddeol. Ar gyfer premium,
mae buddiannau’n cronni ar gyfradd o 1/60fed o enillion pensiynadwy terfynol ar gyfer pob
blwyddyn o wasanaeth. Yn wahanol i classic, nid oes unrhyw gyfandaliad awtomatig. Mae
classic plus yn gynllun hybrid yn y bôn gyda buddiannau ar gyfer gwasanaeth cyn 1 Hydref
2002 yn cael eu cyfrifo fel rhai classic yn fras a buddiannau ar gyfer gwasanaeth o fis Hydref
2002 ymlaen yn cael eu cyfrifo fel rhai premium. Yn nuvos mae aelod yn cronni pensiwn yn
seiliedig ar ei enillion pensiynadwy yn ystod cyfnod ei aelodaeth o’r cynllun. Ar ddiwedd y
flwyddyn gynllun (31 Mawrth) caiff cyfrif y pensiwn a enillwyd gan yr aelod ei gredydu â 2.3%
o’i enillion pensiynadwy yn y flwyddyn gynllun honno a chaiff y pensiwn a gronnwyd ei
uwchraddio’n unol â’r ddeddfwriaeth ynglŷn â Chynyddu Pensiynau. Mae buddiannau yn
alpha yn cronni mewn ffordd debyg i nuvos, heblaw am y ffaith bod cyfradd gronni o 2.32%.
Ym mhob achos gall aelodau ddewis ildio (cymudo) pensiwn am gyfandaliad hyd at y terfynau
a nodir yn Neddf Cyllid 2004.
Trefniant pensiwn cyfranddeiliaid yw’r cyfrif pensiwn partnership. Mae’r cyflogwr yn gwneud
cyfraniad sylfaenol o rhwng 3% a 12.5% hyd at 30 Medi 2015 a rhwng 8% a 14.75% o 1 Hydref
2015 (yn dibynnu ar oedran yr aelod) at gynnyrch pensiwn cyfranddeiliaid a ddewisir gan y
cyflogai o banel o ddarparwyr. Nid oes rhaid i’r cyflogai gyfrannu, ond lle mae’n gwneud
cyfraniadau, bydd y cyflogwr yn cyfrannu swm cyfatebol hyd at derfyn o 3% o gyflog
pensiynadwy (yn ychwanegol at gyfraniad sylfaenol y cyflogwr). Mae cyflogeion hefyd yn
cyfrannu 0.8% arall o gyflog pensiynadwy hyd at 30 Medi 2015 a 0.5% o gyflog pensiynadwy
o 1 Hydref 2015 i gwmpasu cost yswiriant buddiannau risg a ddarperir yn ganolog (marwolaeth
mewn gwasanaeth ac ymddeol oherwydd salwch).
Y pensiwn cronedig a nodir yw’r pensiwn y mae gan yr aelod yr hawl i’w gael pan fydd yn
cyrraedd oedran pensiwn, neu’n union ar ôl peidio â bod yn aelod gweithredol o’r cynllun os
yw eisoes wedi cyrraedd oedran pensiwn neu’n hŷn. Yr oedran pensiwn ar gyfer aelodau
classic, premium a classic plus yw 60, a 65 ar gyfer aelodau nuvos, a 65 neu Oedran
Pensiwn y Wladwriaeth, p’un bynnag yw’r uchaf, i aelodau alpha. (Mae’r ffigurau pensiwn a
nodwyd ar gyfer swyddogion yn dangos pensiwn a enillwyd yn PCSPS neu alpha – fel y bo’n
briodol. Pan fydd gan swyddogion fuddiannau yn PCSPS ac alpha y ffigur a nodir yw gwerth
cyfun eu buddiannau yn y ddau gynllun ond noder y gall rhan o’r pensiwn hwnnw fod yn
daladwy o oedran gwahanol.)
Ceir manylion pellach ynglŷn â threfniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan
www.civilservicepensionscheme.org.uk
Gwerthoedd Trosglwyddo sy’n Cyfateb i Arian Parod
Gwerth Trosglwyddo sy’n Cyfateb i Arian Parod (CETV) yw gwerth wedi’i gyfalafu ac wedi’i
asesu’n actiwaraidd buddiannau a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol. Y buddiannau a
brisiwyd yw buddiannau cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn amodol i briod sy’n daladwy o’r
cynllun. CETV yw taliad a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn i sicrhau buddiannau
pensiwn mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn
dewis trosglwyddo’r buddiannau a gronnwyd yn ei gynllun blaenorol. Mae’r ffigurau pensiwn
P a g e | 34

Cyfrifon Blynyddol Cymwysterau Cymru 2015-16

6 Awst 2015 i 31 Mawrth 2016

a ddangosir yn ymwneud â’r buddiannau a gronnwyd gan yr unigolyn o ganlyniad i’w
aelodaeth gyfan o’r cynllun pensiwn, ac nid dim ond gwasanaeth mewn uwch swydd y mae
datgeliad yn gymwys iddo.
Mae’r ffigurau’n cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall y
mae’r aelod wedi’i drosglwyddo i drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn
cynnwys unrhyw fuddiant pensiwn ychwanegol a gronnwyd i’r aelod o ganlyniad i brynu
buddiannau pensiwn ychwanegol ar ei gost ei hun. Caiff symiau CETV eu cyfrifo’n unol â
Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygio) 2008
ac nid ydynt yn ystyried unrhyw leihad gwirioneddol neu bosibl mewn buddiannau o ganlyniad
i Dreth Lwfans Oes a all fod yn ddyledus pan fydd aelod yn dewis cael buddiannau pensiwn.
Cynnydd gwirioneddol mewn CETV
Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn CETV a ariennir gan y cyflogwr. Nid yw’n cynnwys y
cynnydd mewn pensiwn cronedig o ganlyniad i chwyddiant, cyfraniadau a wnaed gan y
cyflogai (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddiannau a drosglwyddir o gynllun neu drefniant
pensiwn arall) ac mae’n defnyddio ffactorau prisio’r farchnad cyffredin ar gyfer dechrau a
diwedd y cyfnod.
Datgeliadau Cyflog Teg
Mae’n ofynnol hefyd i ni ddatgelu’r berthynas rhwng cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr sydd â’r
cyflog uchaf yn y sefydliad a chydnabyddiaeth ganolrifol gweithlu’r sefydliad. Dangosir hyn
isod.

Cydnabyddiaeth Ganolrifol 2015-16
Band Cydnabyddiaeth yr enillydd mwyaf (£'000)
Cyfanswm Cydnabyddiaeth Ganolrifol

120-125
39,750

Cymhareb

3.08

Mae’r tabl hwn yn cael ei archwilio
Adroddiad Staff
Rydym mewn cyfnod o dwf o hyd o ran niferoedd staff ar ôl cael ein sefydlu ym mis Medi 2015.
Ar 31 Mawrth 2016 roedd gennym 62 o gyflogeion.
Dechreuodd y broses recriwtio yn ystod gwanwyn 2015 gyda rhai penodiadau (yn enwedig y
rhai yn y Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol yr oedd eu hangen i sefydlu Cymwysterau
Cymru) yn dechrau yn ystod misoedd yr haf. Gwnaed y penodiadau hyn ar sail secondiad o
Lywodraeth Cymru neu drwy benodiad cyfnod penodol cychwynnol i Lywodraeth Cymru.
Ymgymerodd y sefydliad ehangach â’u rolau fesul cam gan ddechrau gyda’r Uwch Grŵp
Arwain ar 1 Medi 2015 ac yna weddill y sefydliad ar 7 Medi 2015. Cymerodd cyflogeion ran
mewn rhaglen sefydlu gynhwysfawr cyn i swyddogaethau gael eu trosglwyddo o Lywodraeth
Cymru i ni ar 21 Medi 2015.
Dewisodd chwe aelod o staff rheoleiddio Llywodraeth Cymru a oedd o fewn cwmpas
trosglwyddo wneud hynny a chawsant rolau cyfatebol yn y sefydliad newydd. Trosglwyddwyd
eu cyflogaeth drwy Gynllun Trosglwyddo yn unol ag Atodlen 2 i Ddeddf Cymwysterau Cymru
2015 gan ystyried Datganiad Arfer Swyddfa’r Cabinet ar gyfer Trosglwyddo Staff yn y Sector
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Cyhoeddus (mis Ionawr 2000) a Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu
Cyflogaeth) 2006 (TUPE). Yn yr un modd, nodwyd bod tri o gyflogeion CBAC o fewn y cwmpas
ac fe’u trosglwyddwyd yn unol â Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu
Cyflogaeth) 2006 (TUPE). Gwnaeth pob aelod o staff a drosglwyddodd drosglwyddo ar eu
telerau ac amodau presennol, a ddiogelir oni ddewiswyd trosglwyddo i delerau ac amodau
Cymwysterau Cymru. Yr eithriad i hyn yw cyflogeion CBAC a’u haelodaeth o’u cynllun pensiwn
blaenorol (LGPS) y bu’n rhaid iddi ddod i ben. Comisiynwyd Adran Actiwari’r Llywodraeth i
gydgysylltu â LGPS i asesu telerau swmp-drosglwyddo ac mae’r gwaith hwn yn parhau.
Roedd y cyflogeion a drosglwyddodd o CBAC yn gallu ymuno â chynllun Pensiwn y
Gwasanaeth Sifil.
Yn ogystal â throsglwyddo staff rydym hefyd wedi dewis secondio er mwyn hwyluso’r broses
o drosglwyddo gwybodaeth yn llwyddiannus. Ar hyn o bryd mae gan y sefydliad wyth
secondai, yn bennaf o Lywodraeth Cymru a bu deg cytundeb ar waith yn ystod y cyfnod rhwng
mis Medi 2015 a mis Mawrth 2016.
Penodir y mwyafrif o gyflogeion ar gontractau parhaol gyda phum cyflogai ar gontractau
cyfnod penodol.
Yn debyg i reoleiddwyr cymwysterau eraill, rydym yn contractio nifer o arbenigwyr pwnc i roi
cyngor i ni ar faterion megis cymeradwyo cymwysterau a deunyddiau asesu enghreifftiol, a
chraffu ar brosesau marcio ac asesu. Caiff yr arbenigwyr hyn eu contractio ar sail ffi ac, oni
bai bod yr unigolion wedi’u cyflogi gan gwmnïau cyfyngedig neu wedi’u sefydlu fel cwmnïau
cyfyngedig, cânt eu talu drwy gyflogres er mwyn sicrhau bod treth ac YG yn cael eu talu. Nid
cyflogeion ydynt, cânt eu talu o wariant rhaglenni ac nid ydynt yn rhan o’n bil cyflog.
Mae’r tablau canlynol yn amlinellu cyfansoddiad ein cyflogeion ar 31 Mawrth 2016, yn ôl band,
rhyw, oedran, math o gontract.
Nifer y Staff
Band Cyflog/Rhyw
Gwryw
Band 1
2
Band 2
1
Band 3
4
Band 4
9
Band 5
5
Band 6
2
Band 7
0
Band 8
1
Cyfanswm 24

Benyw
2
8
8
11
4
2
3
0
38

Cyfanswm
4
9
12
20
9
4
3
1
62

Cyfeiriwch at dudalen 40 am ragor o wybodaeth am fandiau cyflog
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Rhyw/Oedran
Gwryw
25 ac iau
1
25-29
2
30-34
3
35-39
6
40-44
2
45-49
5
50-54
3
55-59
2
Cyfanswm 24

Benyw
3
2
8
8
5
8
2
2
38

Cyfanswm
4
4
11
14
7
13
5
4
62

Rhyw/Math o Gontract
Llawn
amser
gwryw
22
benyw
32
Cyfanswm 54

Rhan
amser

Cyfanswm

2
6
8

24
38
62

Cynigiodd y cam sefydlu ym mis Medi 2015 gyfle i gynnwys ein cyflogeion yn y gwaith o bennu
gwerthoedd y sefydliad yn ogystal â phenderfynu ar y model o gynrychiolaeth cyflogeion y
byddem yn ei ddefnyddio. Pleidleisiodd cyflogeion i gael eu cynrychioli gan Undeb Llafur ac
er mwyn sicrhau parhad rydym wedi cydnabod PCS (un o bedwar undeb cydnabyddedig
Llywodraeth Cymru) ac rydym wrthi’n sefydlu’r trefniadau partneriaeth a fydd yn amlinellu’r
berthynas ac yn llywio’r ffordd y byddwn yn ymgynghori â chyflogeion. Er i nifer o bolisïau
adnoddau dynol gael eu drafftio cyn ein sefydlu mae nifer yn cael eu datblygu o hyd a chaiff y
trefniadau partneriaeth eu defnyddio i ymgynghori yn eu cylch a phennu polisïau terfynol.
Dangoswyd ein hymrwymiad i ddatblygu cyflogeion drwy raglen sefydlu a hyfforddi
gychwynnol gynhwysfawr. Rydym hefyd wedi rhoi rhagor o hyfforddiant drwy gyrsiau i’n
cyflogeion er mwyn ehangu eu gwybodaeth (er enghraifft, hyfforddiant manylach ar Reoleiddio
ac Asesu, Arolygon Effeithiol, Gwneud Ymgynghori’n Ystyrlon) ochr yn ochr â mynd i
gynadleddau (Fforwm Polisi Cymru, Capita, Colegau Cymru). Rydym hefyd wedi buddsoddi i
gefnogi nifer gymharol fach o gyflogeion a’u gofynion penodol (Asesu DSE, gofynion TG
arbenigol).
Rhoddwyd hyfforddiant codi ymwybyddiaeth mewnol gan staff corfforaethol ar reoliadau
Cyllid, deddfwriaeth ym maes Caffael, dosbarthiadau TG a diogelwch gwybodaeth, Rhyddid
Gwybodaeth a Diogelu Data yn ogystal â’r defnydd o systemau cyllid ac adnoddau dynol.
Cynhaliwyd gweithdai hefyd ar ddeddfwriaeth Cydraddoldebau a Llesiant a chynhaliwyd
sesiynau gloywi ar y Ddeddf. Yn 2016/17 rydym yn ymrwymedig i feithrin gallu arwain ar bob
lefel a byddwn yn cefnogi carfan o chwe chyflogai ym Mandiau 1-3 (Band mynediad i fyny) i
gael Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli. Nodwyd gofynion eraill drwy ein gwaith
cynllunio busnes a thrafodaethau rheoli perfformiad unigol.
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Absenoldeb oherwydd Salwch
Mae ein data ar salwch yn ymwneud â chyfnod o 8 mis felly nid oes modd cymharu â llinellau
sylfaen cyffredin a fynegwyd ar gyfer blwyddyn gyfan. Collwyd cyfanswm o 52 diwrnod rhwng
6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016, sy’n cyfateb i 0.84 diwrnod fesul cyflogai (yn seiliedig ar 62 o
gyflogeion). Pe câi’r ffigurau hyn eu hallosod i 12 mis, gan ddefnyddio cyfartaledd ar gyfer y
pedwar mis rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf, ceid ffigur o 1.25 diwrnod fesul cyflogai. Mae
Adroddiad Arolwg Rheoli Absenoldeb CIPD 2015 yn nodi mai lefel absenoldeb gyfartalog fesul
cyflogai dros flwyddyn yw 6.9 diwrnod ym mhob sector gyda chyfartaledd o 8.7 diwrnod y
flwyddyn yn y sector gwasanaethau cyhoeddus.
Mis
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagfyr
Ionawr
Chwefror
Mawrth
Cyfanswm

Diwrnodau
Nifer
yr
Gwaith
a Achosion
gollwyd
0
0
1
1
0.5
1
16.5
8
7.5
5
8.5
4
10.5
5
7.5
5
52
29
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Crynodeb o Gostau Staff 2015-16
Mae’r adran hon yn cael ei harchwilio

Staff a
Gyflogir yn
Barhaol
£'000

Eraill
Cyfanswm
Staff Dros
Staff
Staff
2015-16
Dro
wedi'u Asiantaeth
Secondio
£'000

£'000

£'000

£'000

Cyflogau
Costau Nawdd Cymdeithasol
Costau Pensiwn Eraill
Costau Asiantaeth

1,121

29
2
6
-

255
23
53
-

1

1,405

99
240
-

Cyfanswm

1,460

37

331

1

1,829

124
299
1

Nid oedd unrhyw benodiadau ‘oddi ar y gyflogres’ yn 2015-16.
Nid oedd unrhyw becynnau ymadael yn 2015-16.
Aeth Cymwysterau Cymru i’r costau ymgynghoriaeth canlynol yn ystod 2015-16: -

Ymgynghorydd

Ymgynghoriaeth - 2015-16
Gwaith Ymgynghoriaeth a Wnaed

Cyfanswm
£

Yr Adran Busnes, Arloesi a
Sgiliau

Comisiynwyd y Swyddfa Rheoliadau Gwell (BRDO) i
werthuso dull rheoleiddio presennol Cymwysterau
Cymru yn erbyn Model Cyflawni Rheoleiddwyr BRDO
fel rhan o adolygiad Cymwysterau Cymru o'i
strategaeth reoleiddio.

Effective Communication
Limited

Cyngor ar gyfathrebu
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Cydraddoldebau
Rydym wedi cyhoeddi ein hamcanion ym maes Cydraddoldebau a byddwn yn cyflwyno
adroddiad cynnydd ar wahân. Mae ein hamcanion yn cwmpasu pob agwedd ar ein
gweithrediad gan gynnwys staff, cyfleusterau, gwariant, datblygu a rheoleiddio cymwysterau,
ymgysylltu â rhanddeiliaid a monitro. Mae hyn yn cynnwys monitro ein perfformiad ar gyflog
cyfartal rhwng y rhywiau. Ar ddiwedd mis Mawrth 2016 roedd y sefyllfa o ran hyn fel isod:

cymedr
canolrif

Band Cyflog
1

Benyw
£19,350
£19,350

Bwlch
Bwlch
Cydnabyddiaeth cydnabyddiaeth fel
( - os telir
% o wrywod ( - os
menywod yn
telir menywod yn
Gwryw
llai)
llai)
£18,275
£1,075
6%
£18,275
£1,075
6%

2

£25,225
£24,900

£26,400
£26,400

-£1,175
-£1,500

-4%
-6%

3

£30,281
£29,100

£31,462
£31,000

-£1,181
-£1,900

-4%
-6%

4

£39,676
£39,750

£42,278
£41,850

-£2,602
-£2,100

-6%
-5%

5

£54,885
£54,150

£51,950
£48,650

£2,935
£5,500

6%
11%

6

£64,975
£64,975

£66,650
£66,650

-£1,675
-£1,675

-3%
-3%

Tîm
Gweithredol

£78,952
£80,000
Prif Swyddog Gweithredol

£125,000
£125,000

Mae gan Fandiau 1 – 6 bwyntiau graddfa y mae cyflogeion yn symud i fyny bob blwyddyn ar
sail gynyddrannol yn amodol ar berfformiad boddhaol. O ganlyniad, gall pob cyflogai ddisgwyl
cyrraedd brig ei fand/band cyfredol o fewn tair blynedd (Bandiau 1 a 2) ac o fewn pedair
blynedd (Bandiau 3 – 6).
Cyhoeddir manylion ynglŷn â chydnabyddiaeth sy’n uwch na Band 6 yn y ddogfen hon.
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Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol, ac mae hwn yn
amlinellu sut rydym yn cyflawni ein dyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldebau 2010 i sicrhau
nad ydym yn gwahaniaethu – naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol – yn erbyn unrhyw
un oherwydd










Rhyw
Hil
Crefydd neu gred
Cyfeiriadedd rhywiol
Oedran
Beichiogrwydd a mamolaeth
Bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
Bod yn berson anabl
Bod yn drawsrywiol

Mae’r ddolen isod yn rhoi copi o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol
http://qualificationswales.org/media/1864/190416as-w-equality-objectives-final8416.pdf
Y Gymraeg
Rydym yn monitro lefel sgiliau Cymraeg ein staff fel rhan o’r ffordd rydym yn ymdrin â’r
Gymraeg. Mae cyflogeion yn hunanasesu eu gallu ac yn sgorio eu hunain ar raddfa o 1 (Rhugl)
i 5 (Dim gallu) yn erbyn Darllen, Siarad, Deall ac Ysgrifennu. Ar 31 Mawrth 2016 nododd 20 o
gyflogeion (32%) fod ganddynt sgiliau Cymraeg a nododd 42 (68%) nad oedd ganddynt sgiliau
Cymraeg. O’r rhai sydd â sgiliau, mae 12 o’r farn eu bod yn rhugl ym mhob mesur.

Sgiliau Iaith Gymraeg (Hunanasesu)

Yes

No
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Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod y datganiadau a wneir yn yr
adroddiad hwn yn gywir ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016.
Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
22 Gorffennaf 2016
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Tystysgrif ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Cymwysterau Cymru ar gyfer y cyfnod
a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 o dan Baragraff 33(2) o Atodlen 1 i Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015. Mae’r rhain yn cynnwys y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr, y Datganiad
o’r Sefyllfa Ariannol, y Datganiad Llifau Arian Parod a’r Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti
Trethdalwyr a nodiadau cysylltiedig. Paratowyd y datganiadau ariannol hyn o dan y polisïau
cyfrifyddu a nodir ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio’r wybodaeth yn yr Adroddiad
Cydnabyddiaeth a Staff a ddisgrifir yn yr adroddiad hwnnw fel gwybodaeth sy’n cael ei
harchwilio.
Priod gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu a’r archwilydd
Fel yr esboniwyd yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu, mae
Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am baratoi’r Adroddiad Blynyddol, sy’n cynnwys yr Adroddiad
Cydnabyddiaeth a’r datganiadau ariannol, yn unol â Deddf Cymwysterau Cymru 2015 a
chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a wnaed o dan y Ddeddf honno ac am sicrhau
rheoleidd-dra trafodion ariannol.
Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio a chyflwyno adroddiad ar y datganiadau ariannol yn
unol â’r gyfraith sy’n gymwys a Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae’r
safonau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i mi gydymffurfio â Safonau Moesegol y Cyngor
Adroddiadau Ariannol i Archwilwyr.
Cwmpas yr archwiliad a’r datganiadau ariannol
Mae archwiliad yn cynnwys cael tystiolaeth ynglŷn â’r symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau
ariannol sy’n ddigonol i roi sicrwydd rhesymol nad yw’r datganiadau ariannol yn cynnwys
unrhyw gamddatganiad perthnasol, boed hynny drwy dwyll neu wall. Mae hyn yn cynnwys
asesu’r canlynol: a yw’r polisïau cyfrifyddu yn briodol i amgylchiadau Cymwysterau Cymru ac
a ydynt wedi cael eu cymhwyso’n gyson a’u datgelu’n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon
cyfrifyddu arwyddocaol a luniwyd gan Cymwysterau Cymru; y ffordd y cyflwynir y datganiadau
ariannol yn gyffredinol.
At hynny, mae’n ofynnol i mi gael tystiolaeth sy’n ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod y
gwariant a’r incwm wedi’u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol
Cymru a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu.
At hynny, rwy’n darllen yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol yn yr Adroddiad Blynyddol er
mwyn nodi unrhyw anghysondebau perthnasol â’r datganiadau ariannol archwiliedig a nodi
unrhyw wybodaeth yr ymddengys ei bod yn anghywir mewn ffordd berthnasol yn seiliedig ar
y wybodaeth a gefais wrth gynnal yr archwiliad neu sy’n anghyson â hi mewn ffordd
berthnasol. Os dof yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau perthnasol
ymddangosiadol rwy’n ystyried y goblygiadau i’m tystysgrif a’m hadroddiad.
Barn ar y Datganiadau Ariannol
Yn fy marn i, mae’r datganiadau ariannol:



yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa Cymwysterau Cymru ar 31 Mawrth 2016 ac o’i wariant
net, ei enillion a’i golledion cydnabyddedig a’i lifau arian parod ar gyfer y cyfnod a ddaeth
i ben bryd hynny;
wedi’u paratoi’n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a roddwyd o dan
Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.
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Barn ar Reoleidd-dra
Yn fy marn i, ym mhob ffordd berthnasol, mae’r gwariant a’r incwm yn y datganiadau ariannol
wedi’u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae’r
trafodion ariannol a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n
eu llywodraethu.
Barn ar faterion eraill
Yn fy marn i:



mae’r rhan o’r Adroddiad Cydnabyddiaeth a Staff sydd i’w harchwilio wedi cael ei
pharatoi’n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a wnaed o dan Ddeddf
Cymwysterau Cymru 2015;
mae’r wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol yn gyson â’r datganiadau ariannol.

Materion y mae’n ofynnol i mi gyflwyno adroddiad arnynt drwy eithriad
Nid oes dim byd i’w nodi gennyf mewn perthynas â’r materion canlynol rwy’n cyflwyno
adroddiad i chi arnynt, os, yn fy marn i:






nad yw’r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu cydymffurfiaeth â chanllawiau
Gweinidogion Cymru;
nad yw cofnodion cyfrifyddu priodol wedi’u cadw;
nad yw’r datganiadau ariannol na’r rhan o’r Adroddiad Cydnabyddiaeth a Staff sydd i’w
harchwilio yn cytuno â’r cofnodion a ffurflenni cyfrifyddu;
nad yw gwybodaeth a ragnodwyd gan Weinidogion Cymru ynglŷn â’r gydnabyddiaeth a
thrafodion eraill wedi’i datgelu; neu
nad wyf wedi cael yr holl wybodaeth ac esboniadau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy
archwiliad.

Adroddiad
Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
28 Gorffennaf 2016

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ
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Datganiadau Ariannol
5. Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr
ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016
Nodiadau 2015-16
£'000

-

Cyfanswm Incwm Gweithredu

Gwariant
Costau Staff
Costau Rhaglenni
Grantiau
Arall
Gwariant gweithredu arall
Traul darpariaethau
Dibrisiant

**

1,829

2
3
4
12
5

1,048
294
676
151
94

Cyfanswm Gwariant Gweithredu ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

4,092

Gwariant Gweithredu Net

4,092

-

Incwm Cyllid
Traul Cyllid

Gwariant Net ar gyfer y flwyddyn

4,092

Gwariant Net Cynhwysfawr Arall
Eitemau na chânt eu hailddosbarthu i gostau gweithredu net
Ennill / colled net ar ailbrisio eiddo, offer a chyfarpar
Ennill / colled net ar ailbrisio asedau anniriaethol
Eitemau y gellir eu hailddosbarthu i gostau gweithredu net
Ennill / colled net ar ailbrisio buddsoddiadau

Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

4,092

** Gweler yr adroddiad cydnabyddiaeth ar dudalen 39 am ddadansoddiad o gostau staff
Mae pob gweithgaredd yn parhau.
Nid oes unrhyw enillion na cholledion cydnabyddedig ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2016.
Mae’r nodiadau ar dudalennau 49-58 yn rhan o’r cyfrifon hyn.
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6. Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol

Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol
ar 31 Mawrth 2016
Nodiadau

£'000

Asedau anghyfredol
Eiddo, offer a chyfarpar
Asedau anniriaethol

5
6

Cyfanswm yr asedau anghyfredol

338
594

932

Asedau cyfredol
Arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod
Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill

10
9

127
990

Cyfanswm yr asedau cyfredol

1,117

Cyfanswm yr asedau cyfredol

2,049

Rhwymedigaethau cyfredol
Symiau masnach a symiau taladwy eraill

11

Cyfanswm yr asedau llai rhwymedigaethau cyfredol

(947)

1,102

Rhwymedigaethau anghyfredol
Darpariaethau

12

Cyfanswm yr asedau llai cyfanswm y rhwymedigaethau

(151)

951

Ecwiti trethdalwyr a chronfeydd wrth gefn eraill
Cronfa Gyffredinol

951

951
Mae’r nodiadau ar dudalennau 49-58 yn rhan o’r cyfrifon hyn.
Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
22 Gorffennaf 2016
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7. Datganiad Llifau Arian Parod

Datganiad Llifau Arian Parod
ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016
Nodiadau

£'000

Llifau arian parod o weithgareddau gweithredu
Cost weithredu net
Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol
Dibrisiant
5
(Cynnydd) / Lleihad mewn symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill 9
Cynnydd mewn symiau masnach a symiau taladwy eraill
11
Symudiad mewn darpariaethau
12

(4,092)

All-lif arian parod net sy'n deillio o weithgareddau gweithredu

(3,890)

94
(990)
947
151

Llifau arian parod o weithgareddau buddsoddi
Prynu eiddo, offer a chyfarpar
Prynu asedau anniriaethol

5
6

All-lif arian parod net sy'n deillio o weithgareddau buddsoddi

(432)
(594)

(1,026)

Llifau arian parod o weithgareddau cyllido
Cyllid gan Lywodraeth Cymru

5043

Cynnydd net mewn arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod

127

Arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod ar ddechrau'r cyfnod
Arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod ar ddiwedd y cyfnod

0
127

Mae’r nodiadau ar dudalennau 49-58 yn rhan o’r cyfrifon hyn.
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8. Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr

Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr
ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016
Nodyn

Cronfa
Gyffredinol
£'000

Balans ar 6 Awst 2015

-

Cymorth grant gan Lywodraeth Cymru

5,043

Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod
Balans ar 31 Mawrth 2016

(4,092)

951

Mae’r nodiadau ar dudalennau 49-58 yn rhan o’r cyfrifon hyn.

Nodiadau i’r Cyfrifon ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016
1. Datganiad am Bolisïau Cyfrifyddu
(a) Sail cyfrifyddu
Mae’r cyfrifon hyn wedi’u paratoi’n unol â chyfarwyddyd a roddwyd gan Weinidogion Cymru,
wrth arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan baragraff 32(2) o atodlen 1 i Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015.
Mae’r Cyfarwyddyd yn ei gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â Llawlyfr Adrodd Ariannol y
Llywodraeth (FReM). Mae’r polisïau cyfrifyddu yn y FReM yn cymhwyso Safonau Adrodd
Ariannol Rhyngwladol (IFRS) ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus, a chânt eu cyhoeddi
gan Drysorlys EM.
Lle mae’r FReM yn caniatáu dewis polisi cyfrifyddu, mae’r polisi y bernir mai dyna’r polisi
mwyaf priodol i’n hamgylchiadau penodol er mwyn rhoi darlun cywir a theg wedi cael ei
ddewis. Maent wedi cael eu cymhwyso’n gyson wrth ymdrin ag eitemau yr ystyrir eu bod yn
berthnasol i’r cyfrifon.
(b) Confensiwn Cyfrifyddu
Mae’r cyfrifon hyn wedi’u paratoi o dan y confensiwn cost hanesyddol, wedi’i addasu i gyfrif
am ailbrisio rhai asedau a rhwymedigaethau i werth teg fel y’i pennwyd gan y safonau
cyfrifyddu perthnasol, ac yn amodol ar ddehongli ac addasu safonau’r Llawlyfr Adrodd
Ariannol.
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(c) Busnes Gweithredol
Gan fod Cymwysterau Cymru yn cael ei gyllid gan Lywodraeth Cymru disgwylir iddo barhau i
fodoli ar gyfer y dyfodol rhagweladwy. Yn unol â hynny mae wedi mabwysiadu’r sail ‘busnes
gweithredol’ wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn.
(ch) Cyllid
Mae Cymwysterau Cymru yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru (a elwir yn ddyraniad Grant)
ei ariannu i weithgareddau refeniw a chyfalaf. Ystyrir bod y symiau hyn yn gyllid yn hytrach
nag incwm, a chânt eu credydu i’r Gronfa Gyffredinol yn y flwyddyn ariannol y maent yn
ymwneud â hi.
(d) Eiddo, offer a chyfarpar
Caiff eiddo, offer a chyfarpar eu cario ar werth teg. Defnyddir cost hanesyddol a ddibrisiwyd
fel procsi am werth teg ar gyfer pob dosbarth o asedau, gan fod gan bob un oes ddefnyddiol
fer, gwerth isel neu’r ddau. Mae pob eiddo, offer a chyfarpar yn cael eu grwpio o dan un o
ddau ddosbarth yn y bôn, sef asedau TG neu Osodiadau, Dodrefn a Chyfarpar.
Yn ystod y cam sefydlu cychwynnol prynwyd asedau TG a Gosodiadau, Dodrefn a Chyfarpar,
gwerth £378,800, gan Lywodraeth Cymru ar ran Cymwysterau Cymru. Trosglwyddwyd yr holl
asedau hyn i Cymwysterau Cymru, a chodwyd anfoneb gan Lywodraeth Cymru i adennill y
costau hyn. Mae’r holl gostau cychwynnol hyn wedi’u cyfalafu.
Ar ôl hynny, caiff asedau TG sy’n costio £500 neu fwy, ac asedau Gosodiadau, Dodrefn a
Chyfarpar sy’n costio £1000 neu fwy, eu cyfalafu.
Darperir ar gyfer dibrisiant ar gyfer pob un o’r asedau hyn ar gyfraddau a gyfrifir i ddileu cost
pob ased ar sail llinell syth dros ei oes ddefnyddiol ddisgwyliedig, a ddangosir isod. Codir
dibrisiant blwyddyn gyfan yn y flwyddyn y dechreuir defnyddio’r ased.
Offer Surface Pro / Notebook, a chyfarpar cysylltiedig
Sgriniau Ystafell, cyfleusterau fideogynadledda, ac eitemau perifferol cysylltiedig
LAN / Gweinyddion ac eitemau perifferol cysylltiedig
Ffitiadau, Dodrefn a Chyfarpar

3 blynedd
4 blynedd
5 mlynedd
10 mlynedd

(dd) Asedau sefydlog anniriaethol
Ased anariannol y gellir ei nodi ac nad oes ganddo sylweddol ffisegol yw ased anniriaethol.
Bydd Cymwysterau Cymru yn cyfalafu asedau anniriaethol gwerth dros £10,000, gan gynnwys
trwyddedau meddalwedd sy’n para mwy na blwyddyn, a datblygiadau meddalwedd. Cânt eu
prisio ar gost hanesyddol llai amorteiddio a gronnwyd a lleihad mewn gwerth fel procsi ar gyfer
cost amnewid a ddibrisiwyd.
Lle mae gan asedau anniriaethol oes ddefnyddiol benodol, cânt eu hamorteiddio mewn
rhandaliadau cyfartal dros eu hoes economaidd ddefnyddiol ddigwyliedig. Codir amorteiddio
blwyddyn lawn yn y flwyddyn y dechreuir defnyddio’r ased.
Lle yr asesir bod gan asedau anniriaethol oes ddefnyddiol amhenodol, ni chânt eu
hamorteiddio. Caiff y sefyllfa hon ei hadolygu bob cyfnod cyfrifyddu.
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(e) TAW
Nid yw Cymwysterau Cymru wedi’i gofrestru at ddibenion TAW. O ganlyniad i hynny, nodir
pob trafodyn yn y cyfrifon fel trafodion sy’n cynnwys unrhyw TAW y gellir ei phriodoli.
(f) Prydlesau Gweithredu
Codir rhenti prydlesau gweithredu i’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn y flwyddyn y
maent yn ymwneud â hi. Gallai taliadau prydlesau gweithredu blynyddol amrywio’n unol â
chytundeb y brydles, ond mae’r budd economaidd blynyddol sy’n deillio o’r brydles yn aros yn
ddigyfnewid. Mae hyn yn gymwys i’r brydles sydd ar waith ar gyfer yr adeilad. O dan yr
amgylchiadau hyn mae IAS 17 yn caniatáu addasu’r swm a godir i’r Datganiad o Wariant Net
Cynhwysfawr i ‘gyfartalu’ taliadau blynyddol y brydles, drwy greu, neu ddefnyddio,
darpariaeth.
(ff) Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
Mae arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod yn cynnwys y balansau a ddelir gan
Cymwysterau Cymru â Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth yn unig.
(g) Offerynnau Ariannol
Contract sy’n creu ased ariannol i un endid a rhwymedigaeth ariannol neu offeryn ecwiti i endid
arall yw offeryn ariannol. Mae IFRS 7 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliad gyflwyno a datgelu
gwybodaeth am effaith bosibl offerynnau ariannol ar ei sefyllfa ariannol a’i berfformiad, ac i ba
raddau y mae wedi’i amlygu i risg. O ystyried natur trefniadau ariannu Cymwysterau Cymru,
h.y. wedi’i ariannu’n gyfan gwbl drwy grant gan Lywodraeth Cymru a’i drefniadau cytundebol,
h.y. i gyflenwi eitemau anariannol yn unol â’r gofynion prynu a defnyddio disgwyliedig, nid
ystyrir ei fod wedi’i amlygu i unrhyw lefel sylweddol o risg credyd, hylifedd na llog.
(ng) Adroddiad ar Segmentau
Mae IFRS 8 yn ei gwneud yn ofynnol i endidau ddatgelu gwybodaeth am eu segmentau
gweithredu, eu cynhyrchion a’u gwasanaethau, yr ardaloedd daearyddol lle maent yn
gweithredu, a’u prif gwsmeriaid. Mae gwybodaeth yn seiliedig ar adroddiadau rheoli mewnol,
o ran nodi segmentau gweithredu a mesur gwybodaeth am segmentau a ddatgelwyd. Ni thybir
bod gan Cymwysterau Cymru segmentau gweithredu fel y’u diffiniwyd, ond mae’n darparu
gwybodaeth am wariant atodol i ategu’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr.
(h) Darpariaethau
Cydnabyddir darpariaeth yn y datganiadau ariannol pan fydd Cymwysterau Cymru o’r farn bod
rhwymedigaeth gyfreithiol neu ddeongliadol arno i wneud hynny o ganlyniad i ddigwyddiad yn
y gorffennol a’i bod yn debygol y bydd angen all-lif budd economaidd i fodloni’r
rhwymedigaeth.
Fel y nodir uchod yn (f) Prydlesau Gweithredu, mae Cymwysterau Cymru yn defnyddio
darpariaeth ar gyfer prydles yr Adeilad, lle mae costau blynyddol y brydles weithredu yn
amrywio, ond mae’r budd economaidd sy’n deillio o hynny yn ddigyfnewid. Bydd hyn yn
cyfartalu’r taliad blynyddol i’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr.
Pan gaiff darpariaeth gyffredinol ei chreu, ac y caiff llifau arian parod eu mynegi ar ffurf prisiau
cyfredol, caiff costau eu disgowntio yn unol â Chanllawiau Trysorlys EM. Crëwyd darpariaeth
gyffredinol i fodloni’r ddarpariaeth o ran dadfeilio a geir ym mhrydles yr adeilad.
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(i) Grantiau sy’n daladwy
Mae gan Cymwysterau Cymru y pŵer i roi grantiau i gyrff allanol lle mae hyn yn gyson â’i Brif
Nodau.
Codir taliadau grant i’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn y cyfnod y caiff y
gweithgarwch sy’n creu’r hawl ei gynnal, yn unol ag amodau grant Cymwysterau Cymru.
(l) Buddiannau Cyflogeion
Cydnabyddir cyflogau a chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogeion presennol yn y Datganiad
o Wariant Net Cynhwysfawr wrth i wasanaeth y cyflogai gael ei roi. Mae Cymwysterau Cymru
yn cyfrif am gyfnodau byrdymor wedi’u digolledu o absenoldeb (gwyliau blynyddol â thâl) fel
rhwymedigaeth (treuliau cronedig) lle y bwriedir i’r digollediad am absenoldeb gael ei setlo o
fewn 12 mis ar ôl diwedd y cyfnod.
(ll) Costau Pensiwn
Caiff costau pensiwn cyflogwyr eu cwmpasu gan ddarpariaethau trefniadau Prif Gynllun
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Yn unol â’r FReM, mae Cymwysterau Cymru wedi trin
y cynllun hwn fel cynllun cyfraniadau diffiniedig, ac yn unol â hynny wedi cydnabod
cyfraniadau’r Cyflogwr sy’n ddyledus yn 2015-16. Dangosir crynodeb o gyfanswm cyfraniadau
pensiwn y Cyflogwr yn y tabl ar dudalen 39.
(m) Stocrestrau
Mae IAS 2 yn diffinio stocrestrau fel asedau a ddelir i’w gwerthu wrth gynnal busnes arferol
(nwyddau gorffenedig), asedau sy’n cael eu cynhyrchu i’w gwerthu wrth gynnal busnes arferol
(gwaith sy’n mynd rhagddo), a deunyddiau a chyflenwadau a ddefnyddiwyd i’w cynhyrchu
(deunyddiau crai). Mae IAS 2 hefyd yn rhagnodi’r driniaeth gyfrifyddu ar gyfer stocrestrau. Nid
oes gan Cymwysterau Cymru unrhyw eitemau stocrestr fel y’u diffiniwyd gan y safon hon.
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2. Crynodeb o Wariant Grant

Crynodeb o Wariant Grant

£'000

Cymorth ar gyfer asesu cyfrwng Cymraeg
CBAC
Pearson
Oxford Cambridge and RSA Examinations
is-gyfanswm
Cymorth ar gyfer Diwygio Cymwysterau
Colegau Cymru
CBAC
Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De
Consortiwm 'Addysg drwy Weithio Rhanbarthol'
Consortiwm 'Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella
Ysgolion Gogledd Cymru'
is-gyfanswm
Cyfanswm Cyffredinol

549
93
7
649

150
59
93
50
47
399

1,048

3. Crynodeb o Wariant Rhaglenni Eraill

Crynodeb o Wariant Rhaglenni Eraill

£'000

Defnyddio arbenigwyr pwnc / ymgysylltu â rhanddeiliaid
Adolygiad o'r Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Costau Ymchwil
Gweithgareddau Cyfathrebu
Arall
Cyfanswm Cyffredinol
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4. Crynodeb o Gostau Gweithredu Eraill

Crynodeb o 'Wariant Gweithredu Arall'

£'000

Costau sy'n gysylltiedig â chyfleusterau
Costau sy'n gysylltiedig ag Adnoddau Dynol
Costau sy'n gysylltiedig â TGCh
Costau'r Bwrdd
Costau Cymorth Cyfreithiol
Ffioedd Archwilio Allanol
Cymorth proffesiynol arall (Archwilio, Cyfieithu, ac ati)
Teithio a Chynhaliaeth
Costau Gweinyddu a Swyddfa
Cyfanswm cyffredinol

177
133
138
48
37
19
56
42
26
676

5. Dadansoddiad o Eiddo, Offer a Chyfarpar

Eiddo, Offer a Chyfarpar

Dodrefn a Technoleg
Ffitiadau Gwybodaeth
£'000
£'000

Cyfanswm
£'000

Cost
Ar 6 Awst 2015
Ychwanegiadau yn ystod y cyfnod
Gwarediadau yn ystod y cyfnod
Ar 31 Mawrth 2016

161
161

271
271

432
432

Dibrisiant
Ar 6 Awst 2015
Tâl a godwyd yn ystod y flwyddyn
Gwarediadau yn ystod y cyfnod
Ar 31 Mawrth 2016

16
16

78
78

94
94

145

193

338

Gwerth Cario ar 6 Awst 2015
Gwerth Cario ar 31 Mawrth 2016
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6. Asedau Anniriaethol

Asedau Anniriaethol

Cronfa ddata Technoleg
sy'n cael ei Gwybodaeth
datblygu
£'000
£'000

Cyfanswm

£'000

Cost
Ar 6 Awst 2015
Ychwanegiadau yn ystod y cyfnod
Gwarediadau yn ystod y cyfnod
Ar 31 Mawrth 2016

594
594

-

594
594

Dibrisiant
Ar 6 Awst 2015
Tâl a godwyd yn ystod y flwyddyn
Gwarediadau yn ystod y cyfnod
Ar 31 Mawrth 2016

-

-

-

594

-

594

Gwerth Cario ar 6 Awst 2015
Gwerth Cario ar 31 Mawrth 2016

Mae hyn yn cydnabod y gwaith o ddatblygu cronfa ddata QiW yn ystod 2015-16. Tybir bod
ganddi oes ddefnyddiol amhenodol gan y bydd yn parhau i ddiwallu anghenion y sefydliad ar
gyfer y dyfodol rhagweladwy, a bydd yn parhau i gael ei datblygu’n unol â’n hamcanion
strategol. Nid oes unrhyw fwriad i ddatblygu / caffael asedau anniriaethol eraill o’r fath.
7. Offerynnau Ariannol
Fel y nodir yn ein polisïau cyfrifyddu, nid ystyrir bod Cymwysterau Cymru wedi’i amlygu i risg
sylweddol o ran credyd, hylifedd neu’r farchnad, oherwydd natur ei gyllid a’i gontractau.
8. Lleihad mewn Gwerth
Ni fu angen lleihau gwerth unrhyw asedau yn ystod 2015-16.

P a g e | 54

Cyfrifon Blynyddol Cymwysterau Cymru 2015-16

6 Awst 2015 i 31 Mawrth 2016

9. Symiau masnach derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill

Symiau masnach derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill

£'000

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn
Symiau Masnach Derbyniadwy
Symiau Derbyniadwy Eraill
Rhagdaliadau
Dyrannu Grant Llywodraeth Cymru
Cyfanswm

35
955
990

10. Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod

Arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod

£'000

Balans ar 6 Awst 2015
Newid net mewn balansau arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod
Balans ar 31 Mawrth 2016

127
127

Delir y cyfan â Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth
11. Symiau masnach derbyniadwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

Symiau masnach taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

Mân
Croniadau Cyfanswm
Gredydwyr
£'000

£'000

£'000

484
139
623

121
203
324

605
342
947

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn
Symiau Masnach Taladwy
Arall
Cyfanswm

Dadansoddiad o'r Mân Gredydwyr a Chroniadau

Cyrff
Cyrff
Cyrff nad
Cyfanswm
Llywodraeth Llywodraeth ydynt yn Gyrff
Ganolog
Leol
y Llywodraeth

£'000

£'000

£'000

£'000

Symiau Masnach Taladwy
Arall

330
11

17
68

258
263

605
342

Cyfanswm

341

85

521

947
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12. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau

Amod dadfeilio
ym Mhrydles yr
Adeilad

Costau
Blynyddol
Prydles yr
Adeilad

Cyfanswm

£'000

£'000

£'000

Balans ar 6 Awst 2015
Darparwyd yn ystod y flwyddyn
Defnyddiwyd / rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn
Balans ar 31 Mawrth 2016

122
122

29
29

151
151

Dadansoddiad o amseriadau disgwyliedig rhwymedigaethau yn y dyfodol
Heb fod yn hwyrach na blwyddyn
Yn hwyrach na blwyddyn ond cyn pen pum mlynedd
Yn hwyrach na 5 mlynedd
Cyfanswm

122
122

29
29

29
122
151

Sefydlwyd y ddarpariaeth o ran ‘Dadfeilio’ er mwyn cydnabod yr amod ym mhrydles yr adeilad
i adfer y safle i’w gyflwr gwreiddiol ar adeg terfynu’r brydles. Daw cyfnod presennol y brydles
i ben ar 17 Mai 2025. Cafwyd amcangyfrif o ‘gost fesul troedfedd sgwâr’ o ffynhonnell
annibynnol, a ddefnyddir i gyfrifo hyn. Sefydlwyd y ddarpariaeth o ran costau blynyddol
Prydles yr Adeilad er mwyn cydnabod nad yw costau gwirioneddol (newidiol) blynyddol y
brydles yn cyfateb i’r budd economaidd blynyddol, sy’n aros yn ddigyfnewid. O ganlyniad i
hynny, sefydlwyd darpariaeth i ganiatáu ‘cyfartalu’ taliadau i’r Datganiad o Wariant Net
Cynhwysfawr. Bwriedir darparu ar gyfer symiau ychwanegol yn 2016-17 a 2017-18 ac yna
caiff y cyfanswm hwn ei ddefnyddio dros weddill oes y brydles.
13. Ymrwymiadau cyfalaf
Nid oedd gan Cymwysterau Cymru unrhyw ymrwymiadau cyfalaf ar 31 Mawrth 2016.
14. Ymrwymiadau o dan brydlesau

Mae rhwymedigaethau o dan y brydles weithredu yn cynnwys:

Adeiladau
Heb fod yn hwyrach na blwyddyn
Yn hwyrach na blwyddyn ond cyn pen pum mlynedd
Yn hwyrach na 5 mlynedd
Cyfanswm
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95
651
671
1,417

27
109
112
248

122
760
783
1,665
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15. Menter Cyllid Preifat
Nid oes gan Cymwysterau Cymru unrhyw drefniadau Menter Cyllid Preifat.
16. Ymrwymiadau ariannol eraill
Nid oedd unrhyw ymrwymiadau ariannol eraill ar 31 Mawrth 2016.
17. Rhwymedigaethau Digwyddiadol
Nid oedd unrhyw rwymedigaethau digwyddiadol ar 31 Mawrth 2016.
18. Trafodion Partïon Cysylltiedig
Mae Cymwysterau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Felly ystyrir bod
Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn cawsom nifer o drafodion
perthnasol â Llywodraeth Cymru, a ystyrir yn rhiant-adran.



Cawsom ddyraniad grant o £4.088m gan Lywodraeth Cymru, ac a gronnwyd ar gyfer
£955k arall.
Gwnaed taliadau gennym i Lywodraeth Cymru am staff a secondiwyd ganddi i
Cymwysterau Cymru; i’w had-dalu am ein costau cyflogres; a’i had-dalu am yr asedau TG
a Gosodiadau, Dodrefn a Chyfarpar a brynwyd ganddi ar ein rhan ac a drosglwyddwyd i
ni. Gwnaed taliadau gwirioneddol o £2.250m, a chafodd costau eraill o £339k eu cronni
neu eu cydnabod fel mân gredydwr.

Mae gan Cymwysterau Cymru Bolisi ‘Gwrthdaro Buddiannau’, ac mae’n cynnal cofrestr o
fuddiannau eraill (fel y’u diffiniwyd) sy’n ymwneud â staff a chyfarwyddwyr. Cafodd y gofrestr
hon ei hadolygu i ystyried a oes unrhyw Bartïon Cysylltiedig eraill yn bodoli neu a gynhaliwyd
unrhyw drafodion eraill yn 2015-16.
Er na fu unrhyw drafodion perthnasol yn ystod y flwyddyn â sefydliadau lle mae cyfarwyddwyr
neu uwch swyddogion Cymwysterau Cymru, neu deulu agos, yn dal swyddi â dylanwad, er
tryloywder cynhaliwyd y trafodion canlynol:
Swm
£
7394.96

Sefydliad a Natur y Taliad

Natur y Parti Cysylltiedig

Oxford Cambridge and RSA
(OCR) – is-gwmni Cambridge
Assessment – am gostau cyfrwng
Cymraeg

Mae partner Caroline Burt, Aelod Bwrdd, yn
un o Gyfarwyddwyr Bwrdd OCR ac yn un o
Aelodau Bwrdd Cambridge Assessment.
Mae Isabel Nisbet, Aelod Bwrdd, yn
gwneud gwaith ymgynghoriaeth achlysurol
i Cambridge Assessment.

Yn olaf, wrth gyflawni ei brif nodau, mae Cymwysterau Cymru wedi gwneud nifer o daliadau
grant yn ystod y flwyddyn i sefydliadau trydydd parti (gweler nodyn datgelu 2), ond unwaith
eto nid yw’n ystyried bod y rhain yn bartïon cysylltiedig.
19. Asedau trydydd parti
Nid yw Cymwysterau Cymru yn dal unrhyw asedau trydydd parti.
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20. Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd
Ni fu unrhyw ddigwyddiadau ers dyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol sy’n effeithio ar y
ddealltwriaeth o’r cyfrifon ariannol hyn.
21. Effaith safonau nad ydynt yn weithredol eto
Mae Cymwysterau Cymru wedi ystyried effaith safonau a dehongliadau a gyhoeddwyd ond
nad ydynt yn weithredol eto ac nad ydynt wedi’u mabwysiadu’n gynnar.
Ac eithrio IFRS 16 Prydlesau, nid ystyrir y bydd mabwysiadu’r safonau hyn yn cael effaith
berthnasol ar y datganiadau ariannol.
Nid oes modd amcangyfrif yn rhesymol ar hyn o bryd effaith IFRS 16 Prydlesau, a
gyhoeddwyd gan IASB ond nad yw wedi’i mabwysiadu ac y bydd yn gymwys o 2019-20.
Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod y datganiadau a wneir yn yr
adroddiad hwn yn gywir ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Awst 2015 a 31 Mawrth 2016.
Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
22 Gorffennaf 2016

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio’r cyfrifon hyn yn y ffurf y cawsant eu
drafftio’n wreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw’r fersiwn hwn.
[Qualifications Wales] sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd
Cyffredinol.
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