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Cyflwyniad
Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau yng
Nghymru. Rydym yn gorff annibynnol sy'n canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn
gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol. Rydym yn
gweithio gydag eraill i adolygu a diwygio cymwysterau.
Nid yw graddau yn rhan o'n gwaith, ond yr ydym yn gweithio gyda phrifysgolion a cholegau
i sicrhau eu bod yn deall cymwysterau fel y gall dysgwyr symud ymlaen i addysg uwch.
Rydym am i gymwysterau fod y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr, athrawon a chyflogwyr,
gan helpu pobl i addasu mewn byd sy'n newid yn gyflym. Rydym yn gweithio gyda chyrff
dyfarnu i ehangu argaeledd cymwysterau trwy'r Gymraeg.
O dan Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) mae gennym ddau brif nod:
•
•

sicrhau bod cymwysterau - a system gymwysterau Cymru - yn effeithiol ar gyfer
diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Rydyn ni'n gosod y dysgwr wrth galon ein gweithgareddau.
Mae gennym gyfrifoldeb hefyd i edrych ar draws y system gymwysterau i wneud yn siŵr ei
bod yn gweithio er budd dysgwyr, ac i weithredu neu gynghori eraill i wneud yr un peth, os
oes angen. Rhan o'n gwaith yw sicrhau bod cymwysterau yn y system yn cael eu
gwerthfawrogi. Mae gennym bwerau a dyletswyddau i reoleiddio cyrff dyfarnu a gallwn
wneud ymyriadau cadarnhaol i sicrhau gwelliannau i gymwysterau neu'r system
gymwysterau.
O fewn Cymwysterau Cymru, rydym yn gwarchod gwerth cymwysterau, yn sicrhau eu bod yn
cael eu dyfarnu'n deg, ac yn eu hadolygu a'u datblygu wrth i anghenion dysgwyr newid. Fel
yr arbenigwyr dibynadwy ym maes cymwysterau, rydym yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru
ar faterion perthnasol. Rydym hefyd yn ystyried anghenion cyflogwyr, y sector addysg uwch
(AU) a’r proffesiynau.
Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i Cymwysterau Cymru, o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 a Rheoliadau Cymru 2011, adrodd ar ei weithgaredd yn erbyn ei amcanion
cydraddoldeb yn flynyddol. Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu'r cyfnod o 1 Ionawr 2019 i 31
Mawrth 2020 a dyma'r trydydd Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol gan Cymwysterau
Cymru.
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Datblygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Rydym yn edrych tuag allan, felly rydym yn ymgysylltu, yn cyfathrebu ac yn cydweithredu i
gryfhau ein gallu i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn system gymwysterau Cymru, ac i ddiwallu
anghenion dysgwyr yng Nghymru. Mae ein hymagwedd tuag at ein gwaith a'n rôl wedi'i
chrynhoi isod:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rydym yn gwahodd, yn gwrando ac yn ymateb i farn dysgwyr.
Rydym yn gwrando ac yn ymateb yn briodol i adborth, safbwyntiau a phryderon
rhanddeiliaid.
Mae'r ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau rheoliadol ac yn ymgysylltu â
rhanddeiliaid yn gymesur ac rydym yn asesu effaith bosibl ein gweithredoedd rheoleiddio
ar grwpiau yr effeithir arnynt.
Mae ein diwylliant yn gynhwysol, sy'n ein galluogi i wneud penderfyniadau gwell er budd
y sefydliad cyfan.
Mae ymgynghoriadau'n dryloyw ac yn ystyrlon.
Rydym yn defnyddio dull cydweithredol ac yn tynnu ar wybodaeth ac arbenigedd
rhanddeiliaid fel y bo'n briodol.
Rydym yn ceisio sefydlu a chynnal perthnasoedd effeithiol â rhanddeiliaid allweddol.
Rydym yn cynhyrchu cyfathrebiadau clir, llawn gwybodaeth, amserol ac wedi'u targedu.
Rydym yn adolygu effaith ein cyfathrebu ac yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o wella ein dull.
Rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr eraill lle bynnag y bo modd, gan ystyried yr effaith
ar gyrff dyfarnu sy'n cael eu rheoleiddio gan fwy nag un rheolydd.
Rydym yn cynnal asesiadau effaith reoleiddiol fel sy'n briodol i asesu'r costau, y manteision
a'r risgiau sy'n gysylltiedig â pholisi neu gamau gweithredu arbennig.

Mae ein gwerthoedd yn sail i'n gwaith, sef ein bod:
•
•
•
•

Yn gydweithredol yn y ffordd yr ydym yn gweithio
Yn feddylgar yn y dulliau a gymerwn
Yn gadarnhaol yn ein hagweddau
Yn dysgu o brofiad a chan bobl eraill

Mae ein pwrpas yn cael ei gyflawni pan fydd dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr addysg yn
ymddiried yn y cymwysterau rheoledig a gymerir yng Nghymru ac yn eu gwerthfawrogi a
phan fydd y rhain yn cael eu cydnabod ledled y DU ac yn rhyngwladol - dyma ein
gweledigaeth gyffredinol, a gyflawnir pan fydd ein hamcanion rheoleiddio canlynol yn cael
eu diwallu:
•
•
•
•

Mae cymwysterau rheoledig a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru yn ddilys, yn
ddibynadwy ac yn cael eu dyfarnu i safon briodol.
Mae cymwysterau rheoledig yng Nghymru yn gynhwysol ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal
i ddysgwyr.
Mae cymwysterau rheoledig a'r system gymwysterau yn ymatebol i anghenion ac
amgylchiadau newidiol, yn enwedig o ran budd hirdymor i Gymru a'i dysgwyr.
Mae rheoleiddio yn gymesur, yn dryloyw, yn gyson ac wedi'i dargedu, i gefnogi system
gymwysterau sy'n gynaliadwy yn y tymor hir.
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•
•

Mae’r wybodaeth sy'n ofynnol yn rhesymol i ddarparu cymwysterau rheoledig cyson
ac y rhoddwyd sicrwydd ansawdd iddynt, ar gael ac yn hygyrch.
Mae llywodraethu priodol ar waith i sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiad rheoliadol.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am ein staff ac aelodau'n Bwrdd a
diweddariad am ein cynnydd yn erbyn ein hamcanion ar gyfer y cyfnod Ionawr 2019 i Fawrth
2020. Dyma'r adroddiad cyntaf yn erbyn ein hamcanion a gafodd eu cyhoeddi ym mis Mai
2019. Adroddiad 15 mis yw hwn i sicrhau ein bod yn cyd-fynd ag adrodd ar gylch blwyddyn
ariannol.
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Proffil sefydliadol ein staff
Mae Cymwysterau Cymru yn sefydliad o lai na 100 o staff. Rydym yn recriwtio ar sail
teilyngdod ac yn sicrhau bod gan ein paneli recriwtio gydbwysedd rhwng y rhywiau. Yn
gyffredinol, mae recriwtio trwy gynlluniau allanol, sy’n cael eu hysbysebu ar ein gwefan yn
ogystal â thrwy lwybrau eraill sy'n berthnasol i’r rôl. Yn ystod y 18 mis diwethaf, gwnaethom
gynnal 22 o ymarferion recriwtio ar gyfer ystod o swyddi. Rydym yn hyrwyddo hyblygrwydd
a byddwn yn ystyried patrymau gwaith amgen, er enghraifft gweithio rhan-amser a rhannu
swyddi. Ers ei sefydlu rydym wedi mabwysiadu dull sy'n gwarantu cyfweliad i ymgeisydd sy'n
datgan anabledd ac sy'n bodloni'r meini prawf isafol pan lunnir y rhestr fer. Ym mis Ionawr
2019, fe wnaethom Ymrwymiad Hyderus o ran Anabledd: gwnaethom gyflawni statws
Hyderus o ran Anabledd flwyddyn yn ddiweddarach ym mis Ionawr 2020. Rydym yn
defnyddio'r logo ar ein tudalennau gwe recriwtio ac ar ein gohebiaeth e-bost yn ystod y
broses recriwtio i ddangos ein hymrwymiad i broses recriwtio gynhwysol.
Tâl Rhywedd
Mae gennym raddfeydd cyflog tryloyw ac mae staff â pherfformiad boddhaol yn symud i
fyny'r graddfeydd cyflog yn awtomatig gyda chynyddiad blynyddol. Cytunir ar newidiadau i'r
graddfeydd hyn trwy broses gydfargeinio sy'n cynnwys Undeb Llafur gydnabyddedig. Mae
rhywedd wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar draws bandiau cyflog y staff. Rydym yn adolygu ein
gwybodaeth am dâl rhywedd yn flynyddol ac yn cyhoeddi'r manylion yn ein Cyfrifon
Blynyddol.
Ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar hyn o bryd yw 10.9%.
Mae ein holl benodiadau diweddar mewn amrywiol Fandiau wedi'u rhoi i fenywod, gyda dim
ond un gweithiwr gwrywaidd newydd mewn 18 mis, ac o ganlyniad maent wedi dechrau ar
waelod ein graddfeydd cyflog neu'n agos atynt. Mae 81% o ddynion ar uchafswm ein
bandiau cyflog o gymharu â 61% o fenywod. Rydym hefyd yn cydnabod bod gennym gyfran
uwch o weithwyr benywaidd ym Mandiau 1 a 2 o gymharu â dynion. Mae ein hamcan sy'n
ymwneud â rhywedd yn canolbwyntio ar recriwtio ac, yn benodol, sicrhau bod y rolau rydyn
ni'n eu hysbysebu yn ddeniadol i’r naill ryw neu’r llall ac i bobl â nodweddion gwarchodedig
eraill er mwyn annog gweithlu amrywiol. Rydym yn cyhoeddi ein data cydraddoldeb sector
cyhoeddus mewn fformat agored ar ein gwefan. Yn y flwyddyn i ddod, rydym yn bwriadu
ymgysylltu ymhellach â Chwarae Teg i adolygu ein hymagwedd tuag at gydraddoldeb
rhywiol.
Gofynnir i'n staff ymateb i holiadur cydraddoldeb i'n galluogi i adrodd ar boblogaeth ein
gweithwyr mewn perthynas â'r nodweddion gwarchodedig. Rydym yn ceisio casglu data am
hil, ffydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, priodas a phartneriaeth sifil, anabledd, a
bod yn drawsryweddol ac rydym hefyd yn cadw gwybodaeth am feichiogrwydd a chyflyrau
mamolaeth.
Mae'r tablau canlynol yn amlinellu cyfansoddiad ein gweithwyr ar 31 Mawrth 2020 yn ôl
band, rhywedd, oedran, math o gontract (yr oriau amser llawn yw 37 awr yr wythnos,
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contractau rhan-amser yw'r rhai hynny a gytunwyd gyda llai na 37 o oriau). Ar 31 Mawrth,
roedd gennym dri chontract asiantaeth ar waith. Mae'r rhain yn rhai dros dro ac nid ydynt
wedi'u cynnwys yn ein hystadegau.
Oherwydd ein maint, mae gennym nifer o achosion lle mae cyfrannau'r staff sydd â nodwedd
warchodedig yn rhy fach i'w hadrodd. Nid ydym yn adrodd lle mae pump neu lai o
ymatebion i sicrhau ein bod yn amddiffyn cyfrinachedd ac anhysbysrwydd. Mae gennym
hefyd rai gweithwyr sydd wedi dewis peidio ag ymateb i rai neu'r cyfan o'r cwestiynau.

Rhywedd

Rhywedd a Math o Gontract
1

31

46

9

Benyw Amser Llawn

Benyw Rhan-amser

Gwryw Amser Llawn

Gwryw Rhan-amser
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Nifer y gweithwyr

Dosbarthiad Rhywedd a Band Cyflog
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Oedran

Dosbarthiad gweithwyr ar draws bandiau
oedran ar 1 Mawrth 2020
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Tarddiad Ethnig

Cyfeiriadedd Rhywiol

Asiaidd - *

Deurywiol - *

Gwyn Arall - *

Heterorywiol - 54 (62%)

Hoyw - *

Ewropeaidd Gwyn - 56 (64%)

Heb ei nodi (gadawyd yn wag) - 29 (33%)

Heb ei nodi (gadawyd yn wag) - 29 (33%)
Gweithwyr

Cymwysterau Cymru
87

Crefydd/Cred

Anabledd

Bwdhaeth - *

Nac oes - 57 (66%)

Arall - 6 (7%)

Heb ei nodi (gadawyd yn wag) - 30 (34%)

Cristnogaeth - 16 (18%)
Heb ei nodi (o ddewis) - 24 (28%)

Oes - 0

Heb ei nodi (gadawyd yn wag) - 41 (47%)

* Yn nodi lle mae nifer y staff yn 5 neu lai oni bai nad oes ymateb neu lle nad yw’r staff yn
cael eu nodi
Gellir gweld y tablau data llawn yn atodiad 1.

Ystyried proffil ein staff
Mae ein data yn dangos rhai newidiadau bach yn y proffil ers ein hadroddiad diwethaf. Ond
lle mae niferoedd wedi gostwng o ran gwybodaeth a ddatganwyd, gwelwn gynnydd yn
niferoedd y 'dim ymateb'. Pan fydd gweithwyr yn ymuno â ni fe'u hanogir i gwblhau'r data
cydraddoldeb yn y System Gwybodaeth AD ddiogel ar-lein. Gall y cynnydd yn yr atebion ‘heb
eu nodi’ neu ‘a adawyd’ yn wag fod oherwydd nad ydynt wedi'u cwblhau neu gall fod
oherwydd bod gweithwyr yn adolygu eu data ac yn newid eu dewisiadau i ddewis y
categorïau hyn yn lle.
Mae ein gweithlu yn parhau i fod â chyfran uwch o weithwyr benywaidd, gyda'r ffigur hwn
wedi codi o 46 i 55 ar ddiwedd mis Mawrth 2020, tra bo nifer ein gweithwyr gwrywaidd wedi
gostwng o 33 i 32. Mae nifer ein gweithwyr rhan-amser wedi cynyddu o chwech i ddeg, er
mai dim ond un o'r rhain sydd yn wryw, o'i gymharu â thri o'r blaen. Yn 2017, roedd gennym
saith o weithwyr rhan-amser, tri ohonynt yn ddynion, er bod dau o'r rhain yn benodiadau
dros dro. Mae rhai o'n gweithwyr yn dewis gweithio'n hyblyg, gan weithio oriau wedi’u
cyddwyso (9 diwrnod allan o 10 dros gyfnod o bythefnos), gan ddefnyddio ein trefniadau
amser hyblyg.
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Rydym yn debyg i'r gweithlu addysg ehangach yn yr ystyr ein bod yn cyflogi cyfran uwch o
fenywod a bod gennym amrywiaeth ethnig isel. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda chyrff
perthnasol i helpu i gynyddu diddordeb yn ein sefydliad a gobeithiwn y bydd hyn yn arwain
at geisiadau gan ystod ehangach o ymgeiswyr.
Mae ein proffil oedran wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf. Ar ddiwedd 2019, roedd
gennym gyfran uwch o weithwyr yn y grwpiau 25-29 a 30-34 nag sydd gennym ar ddiwedd y
flwyddyn hon. Y grŵp mwyaf yn gyffredinol oedd y grŵp 40-44, a oedd ag 19 o weithwyr yn
2019. Mae rhai o'r newidiadau o ganlyniad i heneiddio a chroesi i'r band oedran nesaf a rhai
oherwydd recriwtio. Rydym yn aros yn sefydlog ar ddau ben y sbectrwm, <25 a 55-59 a 6064
Yn ystod y 18 mis diwethaf rydym wedi gweithio gyda Remploy i gynnig lleoliad profiad gwaith
i unigolyn yn y sefydliad. Roedd hyn yn llwyddiannus, a daeth y lleoliad yn benodiad tymor
penodol i ddarparu cefnogaeth weinyddol ychwanegol yn y sefydliad. Rydym wedi ymrwymo i
weithio gyda Remploy eto i gynnig cyfleoedd tebyg.
Gwnaethom hefyd gyflawni ein statws Hyderus o ran Anabledd yn ystod y flwyddyn ac fe
wnaethom ddarparu hyfforddiant i staff ac Aelodau'r Bwrdd ar ymwybyddiaeth a sut i gefnogi
anabledd yn y gweithle.
“Yn ystod 2019 buom yn ddigon ffodus i gefnogi Cymwysterau Cymru gyda lleoliad gwaith
Derbynnydd a Gweinyddiaeth. Roedd y cyfarfod cyn y lleoliad a gynhaliwyd yn
Cymwysterau Cymru yn rhoi cyfle i'r cyfranogwr gael gweld ei hamgylchedd newydd a
lleddfu unrhyw ofnau neu bryderon a oedd ganddi cyn y sesiwn hon. Roedd Cymwysterau
Cymru yn awyddus i sicrhau y byddai'r lleoliad yn gweddu i'r cyfranogwr ac fe wnaethant
ddangos hyblygrwydd anhygoel mewn perthynas ag amseroedd cychwyn a gorffen.
Roeddent hefyd yn deall pwysigrwydd cydraddoldeb ac yn caniatáu i'r cyfranogwr
ddefnyddio'r gweithle yn yr un modd â’r cydweithwyr cyflogedig.
Ymgymerodd y cyfranogwr â lleoliad gwaith pythefnos a chynigiwyd rôl estynedig â thâl am
12 wythnos iddi wedi hynny. Roedd y cynnydd nodedig yn hyder y cyfranogwr a’i synnwyr o
hunanwerth yn syfrdanol. Fe wnaethant ddefnyddio'r rôl daledig 12 wythnos fel man
cychwyn i rôl barhaol wedi hynny ac mae bellach yn cael ei chyflogi mewn sefydliad
newydd, yn dal yn hyderus ac yn anad dim, yn dal yn hapus.
Er bod gan yr ymgeisydd penodol hwn y gallu hwn o’i mewn yn gynhenid, heb y gefnogaeth
real iawn a ddangoswyd gan Cymwysterau Cymru, roedd siawns gref y byddai'r diweddglo
hapus yn dal i fod heb ei ysgrifennu. Diolch, Cymwysterau Cymru."
Claire Lane - Rheolwr Perthnasoedd Allanol - Remploy

Mae ein grŵp Lles a Chydraddoldeb yn cefnogi ac yn hyrwyddo negeseuon yn y gweithle.
Roedd y grŵp yn ymwneud â drafftio ein hamcanion cydraddoldeb newydd ac mae’n
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gweithio mewn partneriaeth ag AD i hyrwyddo negeseuon sy'n ceisio cynnal amgylchedd
cynhwysol.
Yn ein harolwg gweithwyr yn 2019, cytunodd 91% o weithwyr eu bod yn cael eu trin â pharch
gan y rhai y maent yn gweithio gyda nhw ac mae 86% yn credu bod ein sefydliad yn parchu
gwahaniaethau unigol (diwylliant, dull o weithio, cefndir a syniadau).
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Proffil ein Bwrdd
Mae gan Cymwysterau Cymru Fwrdd yn seiliedig ar sgiliau sy'n cynnwys y Cadeirydd, y Prif
Weithredwr a rhwng wyth a deg aelod. Ac eithrio'r Prif Swyddog Gweithredol, penodir pob
aelod gan y Gweinidog Addysg trwy'r broses penodiadau cyhoeddus (Cymru).
Rôl y Bwrdd yw:
•
•

•
•

darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer Cymwysterau Cymru, diffinio a datblygu
cyfeiriad strategol, a gosod amcanion;
darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gweithrediad y sefydliad; dwyn y Prif
Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau Cymwysterau Cymru yn cael eu
cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol;
monitro perfformiad i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cyflawni ei nodau, ei
amcanion a'i dargedau perfformiad yn llawn;
hyrwyddo safonau uchel o gyllid cyhoeddus; cynnal egwyddorion rheoleidd-dra,
priodoldeb a gwerth am arian.

Ar ddechrau mis Mawrth 2019, roedd gan ein Bwrdd 12 aelod (gan gynnwys y Prif
Weithredwr); dangosir trosolwg o’u proffil cydraddoldeb isod. Mae aelodau ein Bwrdd wedi
cytuno i'w data personol ar rywedd, oedran, ethnigrwydd ac anabledd gael eu dangos fel
isod. Nid ydym wedi cyhoeddi data mewn categorïau eraill oherwydd y nifer isel o
ymatebion ym mhob categori. Mae data'r Prif Weithredwr wedi'u cynnwys ym mhroffil y staff
ac ym mhroffil y Bwrdd isod.

Oedran

Pob categori o dan 39 - 0 (0%)

Rhywedd

40-44 - 1 (8%)

Dynion - 5 (42%)

45-49 - 3 (25%)

Merched - 7 (58%)

50-54 - 3 (25%)
55-59 - 3 (25%)

Bwrdd CC
(12 aelod)

60-64 - 1 (8%)
65+ - 1 (8%)

Anabledd

Tarddiad Ethnig

Nac oes - 12 (100%)

Asiaidd/ Asiaidd Cymreig - 1 (8%)

Oes - 0 (0%)

Gwyn - 11 (92%)
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Gellir gweld y tablau data llawn yn Atodiad 1.
Gellir gweld mwy o wybodaeth am Fwrdd Cymwysterau Cymru yma ar ein gwefan.

Ystyried proffil ein Bwrdd
Mae gan ein Bwrdd gydbwysedd iach o ran rhywedd. Mae ein dosbarthiad oedran yn
gytbwys rhwng 40 a 65+ oed. Rydym yn cydnabod nad oes unrhyw anableddau wedi’u
datgan o fewn y Bwrdd ac mae’r amrywiaeth ethnig yn gyfyngedig. Byddwn yn gweithio
gyda Llywodraeth Cymru i geisio denu ystod ehangach o ymgeiswyr mewn ymgyrchoedd
recriwtio yn y dyfodol, er yn cydnabod mai'r gofyniad sgiliau fydd y ffactor pwysicaf mewn
penodiadau a wneir trwy'r system penodiadau cyhoeddus. Mae ein penodiadau i'r Bwrdd yn
rhai taledig sydd, yn ein barn ni, yn helpu i annog ystod ehangach o ymgeiswyr.

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol (Amcanion 2019-22)
Cymeradwyodd Bwrdd Cymwysterau Cymru y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (amcanion
2019-22) ym mis Ionawr 2019 ac fe’i cyhoeddwyd ym mis Mai 2019.
Pwrpas ein hamcanion cydraddoldeb yw cryfhau’r modd rydym yn cyflawni ein dyletswydd
cydraddoldeb sector cyhoeddus a sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd wrth hyrwyddo
cydraddoldeb a chynhwysiant ar gyfer grwpiau gwarchodedig yng Nghymru.
Gwnaethom ddewis y meysydd i ganolbwyntio arnynt trwy siarad â'n staff, ein huwch dîm
arweinyddiaeth a'n Bwrdd i gynhyrchu syniadau. Rydym hefyd wedi cyfarfod a thrafod ein
dull gweithredu gyda grwpiau sy'n cynrychioli pobl â gwahanol nodweddion gwarchodedig
gan gynnwys Remploy, y Cyngor Cydraddoldeb Hiliol, y Cyngor Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol, Stonewall, Chwarae Teg, SEWEC (rhwydwaith Cydraddoldeb De Ddwyrain Cymru) a
SEWREC (Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De Ddwyrain Cymru).
Mae ein holl amcanion wedi'u hanelu at hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant i bobl ag
unrhyw un o'r nodweddion gwarchodedig. Rydym wedi nodi amcanion a fydd yn ein helpu i
gyflawni ein dyletswyddau yn well ac wedi grwpio'r rhain o dan bum prif bennawd:
1.
2.
3.
4.
5.

Ein gwaith rheoleiddio
Ymgysylltu â'r system gymwysterau a'i hysbysu
Amrywiaeth y gweithlu a'r Bwrdd
Diwylliant cynhwysol
Gwella'n barhaus sut rydym yn gweithredu fel sefydliad cynhwysol

Mae'r wybodaeth yng ngweddill yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad am ein gwaith am y
cyfnod 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2020.
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Adolygiad o gynnydd yn erbyn ein hamcanion yn y cyfnod Ebrill 2019 i Fawrth 2020
Yn y tudalennau canlynol, rydym yn rhoi diweddariad o'n cynnydd yn erbyn ein hamcanion cydraddoldeb.
Ein gwaith rheoleiddio
Mae cymwysterau rheoledig yn cael eu cynllunio a'u hasesu mewn ffordd sy'n deg i bob dysgwr.
Sut y byddwn yn cyflawni'r amcan?
•
•
•

•

•
•

•
•

Byddwn yn datblygu ein gofynion ar gyfer cymwysterau i sicrhau nad oes unrhyw
rwystrau afresymol i fynediad;
Wrth adolygu cymwysterau i'w cymeradwyo, byddwn yn canolbwyntio ar faterion
cydraddoldeb fel rhan o'n proses gymeradwyo;
Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu gydymffurfio â Deddf
Cydraddoldeb 2010. Yn ogystal, fel y rheolydd ac i atgyfnerthu'r gofyniad hwn,
rydym yn ei gwneud yn ofynnol i Gyrff Dyfarnu gydymffurfio â chyfraith
cydraddoldeb trwy ein Hamodau Cydnabod Safonol, a dilyn dogfennau
rheoliadol a chanllawiau eraill fel Mynediad Teg trwy Ddylunio;
Byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff dyfarnu roi gwybod i ni fod
ganddynt weithdrefnau priodol ar waith i sicrhau cydymffurfiad â'n Hamodau
Cydnabod Safonol;
Byddwn yn cymryd camau priodol a chymesur lle mae diffyg cydymffurfio yn cael
ei nodi o fewn corff dyfarnu;
Byddwn yn gofalu bod gan bob corff dyfarnu weithdrefnau priodol ar gyfer
cymhwyso addasiadau rhesymol yn eu cymwysterau ar gyfer dysgwyr ag
anableddau;
Byddwn yn cwblhau asesiadau effaith rheoleiddiol ac effaith ar gydraddoldeb ar
ddarnau mawr o waith;
Byddwn yn adolygu Mynediad Teg trwy Ddylunio - y canllawiau sy'n ymwneud â
sut i ymdrin â hygyrchedd o fewn dylunio asesu cymwysterau; byddwn hefyd yn

Adolygiad o'n gwaith eleni

•

•

•

•

Yn ystod 2019-20, cawsom bum cais gan gyrff dyfarnu a oedd am
gael eu cydnabod gennym ni. Cafodd pob ymgeisydd ei asesu yn
erbyn meini prawf yn ymwneud â deddfwriaeth cydraddoldeb.
Rydym hefyd yn monitro cyrff dyfarnu sy'n cael eu cydnabod
gennym ni, gan roi sylw dyledus i gydraddoldeb.
Fe wnaethom dderbyn ac adolygu datganiadau cydymffurfio gan 97
o gyrff dyfarnu. Ni fu unrhyw faterion o ddiffyg cydymffurfio mewn
perthynas â chydraddoldeb gan gyrff dyfarnu yn 2019-20.
Mae ein tîm Cysylltiadau Allanol yn gweithio ar draws canolfannau
yng Nghymru, gan sicrhau bod y rhai yn y system arholiadau yn
deall sut mae mynediad arbennig a threfniadau addasu rhesymol yn
gweithio. Mae hyn yn helpu i gefnogi’r gwaith o gyflwyno
arholiadau i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol ac
anableddau.
Rydym wedi adolygu Mynediad Teg trwy Ddylunio, ein canllaw ar
gyfer cyrff dyfarnu ar sut i ddylunio asesiadau fel eu bod yn
gynhwysol ac yn deg. Gwnaethom ddiweddaru hyn ar y cyd â CCEA
Regulation ac mae'n cynnwys gwybodaeth newydd am asesu wedi'i
wella gan TG a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar gyfer cyrff dyfarnu
ar sut i leihau gogwydd a hyrwyddo cydraddoldeb. Cyhoeddwyd
hwn ac mae ar gael ar ein gwefan a chodwyd ymwybyddiaeth yn ei
gylch ymhlith cyrff dyfarnu yn ein digwyddiad fforwm yn 2019.
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•
•

•

sicrhau bod staff a phaneli arbenigol yn cyfeirio at y canllawiau wrth adolygu
cymwysterau;
Byddwn yn aelodau gweithredol, ynghyd â chyd-reoleiddwyr, o’r Fforwm
Ymgynghori ynghylch Mynediad i ystyried materion cydraddoldeb;
Pan fyddwn yn caffael gwasanaethau gan gorff/cyrff dyfarnu i ddatblygu
cymwysterau newydd, byddwn yn gofyn iddynt roi ystyriaeth ddyledus i
gydraddoldeb wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth iddynt ddatblygu
cymwysterau;
Pan fyddwn yn nodi unrhyw faterion cydraddoldeb systematig y tu allan i'n cylch
gwaith ein hunain, byddwn yn adrodd am y rhain i'r cyrff priodol.

•

•

•

Rydym wedi datblygu ein gwaith yn cynnal Asesiadau Effaith
Rheoleiddiol, ac wedi cyflwyno pecyn cymorth a thempled newydd
ar gyfer staff eleni ynghyd â chwblhau hyfforddiant corfforaethol ar
sut i gynnal asesiadau effaith integredig. Rydym wedi ymgymryd ag
Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar ein rhaglenni diwygio, gan
gynnwys Cymwys ar gyfer y Dyfodol (cymwysterau i gefnogi'r
cwricwlwm newydd), cyflwyno ein TGAU newydd mewn Technoleg
Ddigidol, a diwygio'r Dystysgrif Her Sgiliau. Rydym hefyd wedi
cwblhau asesiadau effaith ar gyfer penderfyniadau rheoliadol gan
gynnwys tynnu cydnabyddiaeth yn ôl, cryfhau ein gofynion data a
gwneud newidiadau i'n Hamodau Cydnabod Safonol (y ddogfen
reoleiddio sy'n cynnwys y brif set o reolau y mae'n rhaid i gyrff
dyfarnu eu dilyn).
Trwy gydol y cyfnod adrodd, rydym wedi bod yn aelodau
gweithredol o'r Fforwm Ymgynghori ynghylch Mynediad,, a
gynrychiolir gan y rheolyddion cymwysterau o Loegr, Gogledd
Iwerddon a Chymru. Mae'r grŵp hwn yn ystyried materion
deddfwriaethol ar gyfer cymwysterau mewn perthynas â materion
cydraddoldeb.
Nid ydym wedi nodi unrhyw faterion cydraddoldeb systematig y tu
allan i'n cylch gwaith ond pe byddem yn gwneud hynny, byddem yn
rhoi gwybod i'r corff priodol amdanynt.

Cymwys ar gyfer y Dyfodol - Ymgynghoriadau ac Asesiadau Effaith Rheoleiddiol
Gwnaethom ymgynghori ar ein hegwyddorion arfaethedig ar gyfer diwygio cymwysterau a gymerir yn 16 oed yn ystod hydref 2019. O ddechrau'r prosiect, gwnaethom
gymryd agwedd integredig tuag at ein hasesiad effaith. Er enghraifft, pan oeddem yn ystyried opsiynau polisi yn gyntaf , gwnaethom gynnal gweithdai i ystyried yr
effeithiau posibl ar ein holl randdeiliaid. Gwnaethom hefyd brofi'r effeithiau hyn oedd yn dod i'r amlwg gydag ystod o randdeiliaid mewn digwyddiadau ymgysylltu o
amgylch Cymru a chomisiynu casglu data ac ymchwil. Wrth inni ddatblygu ein syniadau ymhellach a dechrau llunio ein hymgynghoriad 'Cymwys ar gyfer y Dyfodol',
gwnaethom gynnal asesiad effaith llawn o’n holl opsiynau polisi ar y rhestr fer. Roedd hyn yn cynnwys cwblhau asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb, a oedd yn ystyried
manteision ac anfanteision posibl amrywiol opsiynau a sut y gallent effeithio ar wahanol grwpiau. Roedd hyn yn cynnwys dadansoddi'r effeithiau posibl (cadarnhaol a
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negyddol) ar blant a phobl ifanc, cenedlaethau'r dyfodol, ac ar is-grwpiau economaidd-gymdeithasol yn ogystal â phlant ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.
Cynhaliwyd ein hasesiad o’r effaith ar gydraddoldeb mewn ffordd integredig ynghyd â'n hasesiad o’r effaith ar y Gymraeg a'n hasesiad effaith reoleiddiol. Gwnaed ein holl
waith asesu effaith ochr yn ochr â drafftio’r ddogfen ymgynghori a helpodd i lywio a mireinio’r opsiynau y gwnaethom benderfynu ymgynghori yn eu cylch yn y pen draw.
Cyhoeddwyd ein hasesiad effaith integredig wedi'i gwblhau ynghyd â'r ddogfen ymgynghori, a gwnaethom gynnwys cwestiynau penodol yn yr ymgynghoriad ynghylch
effeithiau ar bobl â nodweddion gwarchodedig.
Roedd yr ymgynghoriad ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ac mewn fformatau 'hawdd eu darllen' a 'chyfeillgar i ieuenctid', gan ein bod yn awyddus i annog cynifer o bobl
â phosibl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Cawsom ymatebion yn y ddwy iaith a chawsom adborth ar ein cwestiynau asesu effaith. Rydym wedi coladu a dadansoddi'r
data, a bydd yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â'n hadroddiad sy’n cyflwyno ein penderfyniadau ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

Ymgysylltu â'r system gymwysterau a’i hysbysu
Rydym yn cyfathrebu, ymgysylltu, ymgynghori a chynnal ymchwil gyda grwpiau amrywiol, gan elwa ar ystod eang o safbwyntiau
Sut y byddwn yn cyflawni'r amcan?
•
•

•

•

Byddwn yn cynnwys ystyriaeth o faterion cydraddoldeb wrth gynllunio a dylunio
ein rhaglen ymchwil;
Bydd gennym y mecanweithiau priodol i ymgysylltu â grwpiau penodol lle bo
angen at ddibenion ymchwil, ymgysylltu, ymgynghori a chyfathrebu perthnasol
arall;
Byddwn yn defnyddio ein seilwaith data sy'n datblygu i fonitro data cymwysterau
yng Nghymru - er enghraifft, sut mae niferoedd y rhai sy’n astudio am
gymwysterau yn newid dros amser ar gyfer gwahanol grwpiau o fyfyrwyr.
Byddwn yn ystyried sut y gallai cyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth inni fod
asesiadau eu cymwysterau yn deg ac yn ddiduedd;
Byddwn yn ymwreiddio ein prosesau adolygu moesegol newydd ar gyfer
ymchwil, sy'n cynnwys ystyried cydraddoldeb wrth ddylunio a rheoli prosiectau
ymchwil;

Adolygiad o'n gwaith eleni
•

•

Rydym wedi datblygu ein seilwaith data fel y gallwn ddadansoddi
nifer y cymwysterau sy’n cael eu hastudio dros amser yn ôl oedran a
rhyw, ac yn ôl cymhwysedd am brydau ysgol am ddim i ddysgwyr
mewn ysgolion a gynhelir. Rydym yn bwriadu ystyried gwelliannau
pellach i'n galluogi i ddadansoddi data yn ôl ystod ehangach o
nodweddion gwarchodedig.
Rydym hefyd wedi dadansoddi’r newid o ran y nifer sy'n astudio at
gymwysterau ar lefel mynediad a lefel 1 ar gyfer dysgwyr mewn
ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion. Rydym yn cynnal
ymchwil bellach i ddarpariaeth cymwysterau ar y lefelau hyn i fod yn
sail ar gyfer y cynnig o ran cymwysterau yn y dyfodol mewn
ysgolion sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm newydd.
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•

•
•

•

•
•
•

Byddwn yn cwblhau prosiect ymchwil i ystyried sut y gall ymgysylltu â dysgwyr
hysbysu ein gwaith orau ac yn cynnwys dimensiwn cydraddoldeb yn y gwaith
hwn;
Byddwn yn adolygu ein defnydd o arolygon ar-lein i weld a ellid gwella eu
hygyrchedd;
Byddwn yn adolygu sut rydym yn casglu cydsyniad ar sail gwybodaeth i gymryd
rhan mewn ymchwil, gan ganolbwyntio ar alluogi cyfranogiad. Yn benodol,
byddwn yn canolbwyntio ar sut rydym yn casglu cydsyniad ar sail gwybodaeth
gan bobl ifanc a dysgwyr ag anableddau;
Byddwn yn adolygu ein canllawiau ymgynghori sefydliadol i sicrhau eu bod yn
tynnu sylw at gydraddoldeb ac yn benodol bod anghenion pobl â nodweddion
gwarchodedig yn cael eu hystyried wrth ddylunio ymgynghoriad;
Byddwn yn chwilio'n barhaus am ffyrdd newydd o ymgysylltu a chyfathrebu gyda
grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig trwy ystod o sianeli;
Rydym yn gwirio ein cyfathrebiadau i sicrhau eu bod yn hawdd eu deall ar gyfer
pob cynulleidfa darged;
Byddwn yn sicrhau ystod lawn o amrywiaeth gweladwy ar draws ein cynnwys
hyrwyddo.

•

•

•

•

•

•

Rydym wedi defnyddio templed asesu effaith integredig, sy'n
cynnwys yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, ar gyfer ein
hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol. Roedd yr
ymgynghoriad ei hun ar gael mewn fersiynau hygyrch, gan gynnwys
cynhyrchu ein fersiynau cyntaf o Ymgynghoriad Cyfeillgar i Bobl
Ifanc a fersiwn Hawdd ei Ddarllen. Bu Cymwysterau Cymru hefyd yn
ymgysylltu ag aelodau’r Senedd Ieuenctid gan fynychu tri
digwyddiad rhanbarthol.
Gofynnodd ein hymgynghoriad Cam 1 Cymwys ar gyfer y Dyfodol
am adborth ar egwyddorion ar gyfer penderfynu sut y gall
cymwysterau newid i ategu Cwricwlwm Cenedlaethol newydd
Cymru. Roedd ein hymdrech ymgysylltu yn cynnwys pum grŵp
ffocws ledled Cymru gyda Phlant yng Nghymru gydag ystod
amrywiol o ddysgwyr a sesiwn galw heibio a gynhaliwyd gan
Dinasyddion yn Gyntaf Cymru yng Nghanolfan Gymunedol
Butetown.
Gwnaethom hefyd ddefnyddio templed asesu effaith integredig,
sy'n cynnwys yr asesiad o effaith ar gydraddoldeb, ar gyfer ein
hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol.
Gwnaethom gwblhau cam cyntaf ein hymchwil ar ymgysylltu mewn
asesu. Nododd yr elfen adolygu llenyddiaeth rywfaint o dystiolaeth
bod gwneud dysgu ac asesu yn fwy deniadol yn helpu pobl ifanc
ddifreintiedig yn fwy na'r rhai sydd eisoes wedi'u cymell i astudio, er
bod y dystiolaeth honno'n gyfyngedig, sy'n awgrymu bod hwn yn
bwnc nad oes digon o ymchwil iddo.
Yn Fforwm blynyddol ein Cyrff Dyfarnu, a ddenodd gynrychiolwyr o
nifer o fyrddau arholi o bob rhan o'r DU, gwnaethom gyflwyno ein
canllawiau 'Mynediad Teg trwy Ddylunio' wedi'u diweddaru, gan
esbonio sut y gellir eu defnyddio i ystyried cydraddoldeb wrth
ddatblygu cymwysterau.
Eleni gwnaethom hefyd gyflwyno'r defnydd o Doopoll fel offeryn
digidol dwyieithog hawdd ei ddefnyddio i helpu i gasglu adborth ar
draws ystod ehangach o gynulleidfaoedd.
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Amrywiaeth y Gweithlu a'r Bwrdd
Mae ein gweithlu a'n Bwrdd yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth yng Nghymru yr ydym yn rheoleiddio ar ei chyfer ac yn gweithio
yn ei phlith.
Sut y byddwn yn cyflawni'r amcan
•
•
•

•

•

•

•

•

Byddwn yn casglu ac yn monitro data am geisiadau, penodiadau a chynlluniau
hyrwyddo;
Byddwn yn monitro symudiadau yn ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ac yn parhau i
fireinio ein proses recriwtio i annog mwy o amrywiaeth o geisiadau;
Byddwn yn gweithio gyda chyrff sy'n cynrychioli'r rhai sydd â nodweddion
gwarchodedig i ystyried ein harferion hysbysebu swyddi a recriwtio, i nodi unrhyw
rwystrau a allai fodoli ac i weithredu yn eu cylch gyda'r nod o gynyddu amrywiaeth y
ceisiadau;
Byddwn yn gweithio gyda'r un cyrff i ystyried ein hamgylchedd a'n polisïau i sicrhau
pan wneir penodiadau eu bod yn gynaliadwy, bod disgwyliadau'n cael eu cyflawni a
bod staff yn cael eu cadw;
Byddwn yn cynnal hyfforddiant recriwtio a fydd yn sicrhau bod gweithwyr sydd â
chyfrifoldeb am recriwtio yn deall deddfwriaeth cydraddoldeb a'u cyfrifoldeb am
sicrhau bod ein recriwtio yn deg ac yn agored;
Byddwn yn llofnodi Addewid Gweithio Ymlaen y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol i gefnogi menywod beichiog a rhieni newydd ac i nodi'r camau priodol ar gyfer
ein sefydliad;
Byddwn yn cynnal cynllun lleoliadau gwaith blynyddol, gan weithio gyda naill ai
Remploy (i gynorthwyo pobl ag anableddau a allai fod yn cael anawsterau wrth fynd i
mewn i waith) neu gydag ysgolion uwchradd lleol (gyda'r nod o gynorthwyo pobl
ifanc nad ydynt yn mynd ymlaen i astudio ymhellach, ond a allai fod yn cael
anawsterau wrth gael gwaith);
Byddwn yn gweithio gyda'r Uned Penodiadau Cyhoeddus i hyrwyddo swyddi gwag a

Adolygiad o'n gwaith

•

•

•

•

•

•

Rydym yn parhau i gasglu a monitro data am geisiadau, penodi
a dyrchafiadau. Rydym wedi dechrau ymgysylltu â grwpiau y
gobeithiwn fydd yn gallu cynnig mewnwelediad i'n proses
ymgeisio / sut y cyflwynir ein sefydliad gyda'r bwriad o annog
ystod fwy amrywiol o geisiadau. Rydym wedi adolygu ein
cynnwys ar-lein ac wedi darparu gwahanol adnoddau i
ymgeiswyr ystyried ai Cymwysterau Cymru yw'r sefydliad iddyn
nhw.
Rydym yn monitro symudiadau yn ein bwlch cyflog rhwng y
rhywiau, ac yn parhau i fireinio ein proses recriwtio i annog mwy
o amrywiaeth o ran ceisiadau.
Buom yn gweithio gyda Remploy ac fe wnaethom lwyddo i
gynnal lleoliad chwe wythnos. Arweiniodd hyn at gyfnod pellach
o gyflogaeth tymor penodol.
Penodwyd Cadeirydd newydd a dau aelod newydd o'r Bwrdd i
Fwrdd Cymwysterau Cymru. Hysbysebwyd y swyddi yn eang i
annog ystod amrywiol o ymgeiswyr.
Mae pob un o'n polisïau AD yn cael asesiad o’r effaith ar
gydraddoldeb ac rydym wedi defnyddio ein hathroniaeth o fod
yn bobl-ganolog ac yn gyfeillgar tuag at deuluoedd wrth
ddatblygu a gweithredu ein polisi.
Gwnaethom gyflawni'r statws Hyderus o ran Anabledd ym mis
Ionawr 2020 a byddwn yn adolygu ein hamcanion yn flynyddol.
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•
•

chyfleoedd i fod yn aelodau ein Bwrdd yn eang ac yn gadarnhaol i gynyddu
amrywiaeth ein Bwrdd;
Byddwn yn cynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer polisïau AD unigol a
grwpiau;
Byddwn yn gweithio i gyflawni statws Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Diwylliant cynhwysol

Byddwn yn parhau i ddatblygu diwylliant lle mae pobl yn teimlo bod y sefydliad yn eu gwerthfawrogi fel unigolion, yn gwerthfawrogi
eu gwahaniaethau ac yn gwneud defnydd da o'r ystod o brofiadau a mewnwelediad sydd ar gael.
Sut y byddwn yn cyflawni'r amcan
•
•
•
•
•
•

Byddwn yn trefnu hyfforddiant a chyflwyniadau rheolaidd gan grwpiau
allanol i herio ein ffordd o feddwl a'n dull yn barhaus;
Byddwn yn gofyn am farn grwpiau allanol ynghylch amgylchedd a pholisïau
ein swyddfa i sicrhau bod rhwystrau anfwriadol yn cael eu hosgoi;
Byddwn yn darparu hyfforddiant cydraddoldeb i bob aelod staff ac aelodau'r
Bwrdd bob tair blynedd;
Byddwn yn annog staff â hyfedredd yn y Gymraeg a'r rhai sy'n dysgu i
deimlo'n gyfforddus yn siarad Cymraeg â'i gilydd yn y gweithle;
Byddwn yn datblygu ac yn gweithredu ein 'hymddygiadau' cadarnhaol a
dymunol ymysg ein staff i gefnogi ein gwerthoedd sefydliadol;
Byddwn yn cyflawni'r safon iechyd corfforaethol Efydd ac yn monitro'r
cynllun gweithredu y cytunwyd arno yn barhaus.

Adolygiad o'n gwaith

•

•

•

Cynhaliwyd seminar 'Canser yn y Gweithle' Macmillan a gafodd
dderbyniad cadarnhaol gan y staff. Roedd hon yn weithred i'n
galluogi i lofnodi'r Siarter ‘Dying to Work’ y byddwn yn ei wneud
yn ystod 2020.
Yn ystod y cyfnod hwn, lansiwyd ein gweithgaredd cyfrifoldeb
cymdeithasol corfforaethol cyntaf, gan greu cysylltiadau â'n
grwpiau cymunedol amrywiol lleol. Gall staff ddefnyddio credyd
amser o un diwrnod y flwyddyn i gymryd rhan yn y
gweithgareddau hyn a drefnir yn gorfforaethol. Rydym wedi
trefnu sesiynau casglu sbwriel, te prynhawn gydag adloniant i
bobl hŷn, sesiwn paentio ffensys a chlirio coetir yn yr ardal leol.
Buom hefyd yn gweithio gyda sefydliad yng Nghasnewydd sy’n
cefnogi pobl ddigartref, trwy gynnig help ymarferol a chotiau
gaeaf yn rhodd at yr achos.
Mae dysgwyr Cymraeg wedi parhau â'u hastudiaethau, ac mae
tri gweithiwr wedi mynychu'r sesiynau preswyl a ddarperir gan y
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg. Rydym yn
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•

•

hyrwyddo mynediad at fodiwlau ar-lein yn rheolaidd ac yn
cefnogi gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith trwy annog ei
defnydd yn ac o gwmpas y gwaith ac mae ein gweithwyr
dwyieithog yn helpu yn hyn o beth.
Gwnaethom ddatblygu a lansio'r ymddygiadau sy'n ofynnol i
gefnogi ein gwerthoedd sefydliadol a'u hymgorffori trwy'r
defnydd o gardiau post y gall gweithwyr eu hanfon i gydnabod
ymddygiadau cadarnhaol.
Mae ein grŵp Lles a Chydraddoldeb, QWEST, yn cyfarfod yn fisol
ac yn cynllunio ac yn cyflwyno amserlen o weithgareddau sy'n
anfon negeseuon am faterion iechyd a chydraddoldeb. Trwy
waith y grŵp hwn, gwnaethom gyflawni safon iechyd
corfforaethol Efydd, ac rydym bellach yn gweithio tuag at y wobr
arian.
Gwelodd canlyniadau ein harolwg pobl 2019 gynnydd
cadarnhaol o 5% yn y cwestiynau yn ymwneud â Chynhwysiant a
Thriniaeth Deg, gyda 91% o weithwyr yn nodi’n gadarnhaol eu
bod yn cael eu trin â pharch gan y bobl y maent yn gweithio
gyda nhw ac 86% yn dweud bod y sefydliad yn parchu
gwahaniaethau unigol. Byddai 85% hefyd yn argymell
Cymwysterau Cymru fel lle gwych i weithio, ac mae 94% yn
cytuno ein bod yn hyrwyddo negeseuon iechyd a lles.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
Rydym wedi ceisio datblygu cysylltiadau cryfach â'n cymunedau lleol a meithrin ein diwylliant cynhwysol. Eleni, fe wnaethom sefydlu menter newydd lle gwnaethom
gynnig un diwrnod y flwyddyn i bob aelod staff gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol. Mae grŵp o staff wedi meithrin perthynas dda gyda'n cymdogion o
gymuned Dyffryn trwy ymuno â Celtic Horizons Litter Pickers. Arweiniodd y dull hwn at gysylltiadau â Dyffryn Community Link a Woodland Routes to Wellness, gyda'r
grwpiau cymunedol yn cynnig ystod o ffyrdd eraill i weithio ochr yn ochr â nhw, gan gynnwys clirio coetir, adeiladu lleoedd dysgu yn yr awyr agored a rhannu sgiliau.
Fe wnaethom hefyd gynnal prynhawn llwyddiannus ar gyfer Re-engage (Contact the Elderly yn flaenorol ) a gweithio gyda Help the Homeless - gan roi 30 o gotiau yn
rhodd a helpu yn y ganolfan ddigartrefedd.
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Gwella'n barhaus sut rydym yn gweithredu fel sefydliad cynhwysol
Rydym yn parhau â’r cynnydd rydym wedi'i wneud wrth ymgorffori cydraddoldeb yn y ffordd yr ydym yn gweithredu, ac rydym yn
cymryd cyfleoedd i barhau i wella
Yn rhan olaf eleni mae pandemig Covid-19 wedi profi ein gallu i barhau i weithredu fel sefydliad cynhwysol wrth weithio gartref. Rydym yn falch
gyda'n cynnydd hyd yn hyn.
Sut y byddwn yn cyflawni'r amcan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byddwn yn adolygu anghenion hyfforddi ac yn darparu hyfforddiant gloywi staff pan
fo hynny'n briodol.
Byddwn yn parhau i ddarparu mynediad i staff i Raglen Cymorth Gweithwyr.
Byddwn yn parhau i ddarparu trefniadau TG a gweithio hyblyg.
Byddwn yn cynnal swyddfa sy'n gwbl hygyrch i staff ac ymwelwyr.
Byddwn yn parhau i ystyried materion cydraddoldeb yn ein gweithgareddau caffael
a'n cynlluniau grant.
Byddwn yn parhau i ddarparu asesiadau DSE i staff ac yn ystyried ceisiadau am
offer neu drefniadau gweithio ychwanegol.
Byddwn yn cynnal gwefan hygyrch AA.
Byddwn yn datblygu ac yn gweithredu Cynllun Cymraeg gwirfoddol.
Byddwn yn cynnal ac yn datblygu perthnasoedd â phartneriaid allanol a all
ein cefnogi a'n cynghori mewn perthynas â'r cynllun hwn.

Adolygiad o'n gwaith
•

•

•

•

•

Rydym yn parhau i ddarparu mynediad am ddim i'r Llinell
Gymorth sy’n rhoi Cymorth i Weithwyr lle gall staff dderbyn
cyngor cyfrinachol ar ystod o faterion.
Mae gennym Fforwm Partneriaeth gyda'n Hundeb Llafur sy'n
cyfarfod bob chwarter. Rydym yn trafod beth sy'n effeithio ar ein
pobl a'n gweithle, a sut y gallwn wella'n barhaus. Rydym yn
ymgysylltu'n barhaus â'r Undeb wrth inni ddatblygu ein polisïau
pobl. Rydym wedi parhau i gwrdd yn rhithwir.
Lle mae angen cefnogaeth neu newidiadau penodol ar weithwyr
o ran eu TG neu amgylchedd gwaith, rydym yn ymgysylltu â
gweithwyr proffesiynol priodol i gael cyngor ac yn gwneud
addasiadau lle bo hynny'n rhesymol. Mae amgylchedd ein
swyddfa yn ceisio galluogi gweithwyr i wneud dewisiadau mewn
perthynas â'u gorsaf waith wrth ei dylunio, e.e. mynediad at
ddesgiau eistedd/sefyll.
Rydym wedi parhau i gynnal offer a meddalwedd TG cyfoes, gan
sicrhau y gall staff weithio'n effeithlon ac o unrhyw leoliad ac
mae hyn wedi profi ei werth yn ystod pandemig Covid-19.
Rydym yn cynnal polisïau cyflogaeth teulu-gyfeillgar gyda
gwaith amser hyblyg llawn. Lle mae staff yn dymuno newid eu
horiau ymhellach, rydym yn ystyried ceisiadau am weithio'n
hyblyg ar lefel y Bwrdd Rheoli (yn hytrach na rheolwyr unigol yn
gwneud penderfyniadau), i sicrhau cysondeb a thegwch o ran y
dull gweithredu.
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•
•

•

•

•

•

•

•

Rydym yn monitro ein ffyrdd digidol o weithio yn barhaus, gan
sicrhau'r cydbwysedd priodol â diogelwch a llywodraethu.
Mae gennym Grŵp Lles a Chydraddoldeb wedi'i sefydlu. Mae
hyn yn ein cynorthwyo i fod â sefydliad cynhwysol lle mae
cydraddoldeb, iechyd a lles yn cael blaenoriaeth ym mhopeth a
wnawn. Mae'r grŵp hwn wedi parhau i weithredu yn ystod
pandemig COVID 19.
Fe wnaethom barhau i ofyn i staff am eu hamgylchedd gwaith
trwy'r arolwg 'Ein Pobl'. Yn arolwg 2019, ymatebodd 95%, gan
ddweud eu bod yn fodlon iawn gyda'u hamgylchedd gwaith.
Mae ein prosesau ar gyfer ymwelwyr yn helpu ein staff i nodi
unrhyw anghenion penodol a allai fod gan ymwelwyr, megis
parcio ceir i'r anabl, dolenni sain, cefnogaeth iaith arwyddion a
gofynion dietegol.
Mae gennym Strategaeth Gaffael sy'n nodi ein hymrwymiad i
ystyried cydraddoldeb yn ein gweithgaredd caffael ac i sicrhau
bod ein systemau a'n prosesau yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.
Rydym yn cofnodi gwybodaeth am ein cyflenwyr i nodi a ydynt
yn fusnes â chymorth / gweithdy cysgodol a / neu a ydynt yn
sefydliad BAME (mae mwyafrif y busnes (51%) yn eiddo sy’n cael
ei reoli gan unigolyn neu unigolion o leiafrif ethnig). Gofynnwn
hefyd a ydyn nhw'n sefydliad 'trydydd sector' sy'n cynnwys
elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol a allai
gynrychioli un neu fwy o'r nodweddion gwarchodedig.
Eleni, rydym wedi parhau i ddyfarnu ein portffolio grantiau yn
unol â'n polisi cydraddoldeb a sicrhau bod yr holl staff sy'n rhan
o'r broses grantiau yn ymwybodol o'r gofynion. Darperir
cefnogaeth ac arweiniad i staff os oes angen.
Mae ein gwefan yn gwbl ddwyieithog ac yn bodloni safon
dosbarthu hygyrchedd yr AA. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio
tuag at y rheoliadau hygyrchedd newydd a ddaw i rym ym mis
Medi 2020. Rydym wedi cynnal adolygiad o'n gwefan i sicrhau ei
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•

•

bod yn parhau i fod yn briodol ar gyfer amrywiaeth o
ddefnyddwyr.
Mae ein gwefan a'r holl gyhoeddiadau, p'un a ydynt wedi'u
hargraffu neu ar-lein, sydd wedi'u hanelu at y cyfryngau,
rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ddwyieithog, a byddwn yn parhau i
sicrhau bod hyn yn wir.
Cyhoeddwyd ein Cynllun Iaith Gymraeg, sy'n amlinellu
ymrwymiad corfforaethol y sefydliad i ddefnyddio’r Gymraeg yn
ein rolau Corfforaethol a Rheoleiddiol.
Rydym wedi cadw ein perthynas â phartneriaid allanol a all
gefnogi a chynghori mewn perthynas â chydraddoldeb. Mae'r
bartneriaeth gyda Remploy wedi bod yn arbennig o
lwyddiannus.

Edrych tua’r dyfodol
Bydd ein hadroddiad cydraddoldeb nesaf yn adrodd ar ein gwaith am y cyfnod Ebrill 2020 i Fawrth 2021.

Cysylltwch â ni
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech drafod yr adroddiad hwn neu unrhyw agwedd ar ein gwaith cydraddoldeb, cofiwch gysylltu
â'r tîm Llywodraethu Corfforaethol trwy llywodraethcorfforaethol@cymwysteraucymru.org neu 01633 373 222.
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Atodiad 1 - Data Cydraddoldeb Gweithwyr (ar 31 Mawrth 2020)

Benyw
Gwryw
Cyfanswm

31-Rhag18
46
33
79

31Mawrth-20
55
32
87

31-Rhag18
5
4
14
12
20
10
8
5
1
0
79

31Mawrth-20
2
7
12
18
16
14
12
5
1
0
87

Oedran

O dan 25 oed
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Cyfanswm
Tarddiad Ethnig

Asiaidd

Ewropeaidd
Gwyn
Gwyn arall
Heb ei nodi
(gadawyd
yn wag)

31-Rhag18
-

31Mawrth20
*

51
*

56
*

24

29
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Cenedligrwydd

Prydeinig
Arall
Cymreig
Heb ei nodi
(gadawyd
yn wag)

31-Rhag18
35
*
22

31Mawrth20
36
*
23

21

26

31-Rhag18
15
7

31Mawrth20
*
16
6

21

24

36

41

31-Rhag18
*
45
*
25

31Mawrth20
*
49
*
27

*

*

Crefydd / Cred

Bwdhaeth
Cristnogaeth
Arall
Heb ei nodi
(wedi'i
ddewis)
Heb ei nodi
(gadawyd yn
wag)
Statws priodasol

wedi ysgaru
priod
partner
sengl
heb ei nodi
(gadawyd
yn wag)
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Cyfeiriadedd rhywiol

Deurywiol
Hoyw
Heterorywiol
Lesbiad
Heb ei nodi
(gadawyd yn
wag)

31-Rhag18
*
*
48
*

31Mawrth20
*
*
54
0

25

29

31-Rhag18
53
0

31Mawrth20
57
0

26

30

Anabledd

Nac oes
Oes
Heb ei nodi
(gadawyd
yn wag)

* Yn nodi lle mae nifer y staff yn 5 neu lai oni bai nad oes ymateb neu lle nad yw’r staff yn
cael eu nodi.
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Data Cydraddoldeb y Bwrdd (ar 31 Mawrth 2020)
Rhywedd

Benyw
Gwryw
Dim ymateb
Cyfanswm

7
5
0
12

Oedran

O dan 25 oed
16-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Dim ymateb
Cyfanswm

0
0
0
0
0
1
3
3
3
1
0
0
12

Tarddiad Ethnig

Asiaidd/ Asiaidd
Cymreig
Cymreig Gwyn
Seisnig Gwyn
Albanaidd Gwyn
Gwyddelig Gwyn
Prydeinig Gwyn
Dim ymateb
Cyfanswm

1
4
1
1
1
4
0
12
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Anabledd

Nac oes
Oes
Dim ymateb
Cyfanswm

12
0
0
0

Statws priodasol

Wedi ysgaru
Priod /
Partneriaeth
Sifil
Sengl

Dewis peidio
â dweud

0
10
2
0

Crefydd / Cred

Agnostig
Cristnogaeth
Dim crefydd

Dewis peidio
â dweud

1
8
1
2

Cyfeiriadedd Rhywiol

Deurywiol
Hoyw
Heterorywiol
Lesbiad

Dewis peidio
â dweud

0
0
12
0
0

