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Adroddiad perfformiad
1.

Trosolwg

1.1

Cyflwyniad a chwmpas cyfrifoldeb

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cyrff dyfarnu cydnabyddedig sy'n cynnig
cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru. Cawsom ein sefydlu drwy Ddeddf
Cymwysterau Cymru ym mis Awst 2015, a gwnaethom ymgymryd â'n dyletswyddau a'n
pwerau ym mis Medi y flwyddyn honno. Eleni, mis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2018 yw ein hail
flwyddyn ariannol weithredol lawn.
Yn ogystal â'n Cyfrifon Blynyddol rydym yn llunio Adroddiad Blynyddol sy'n rhoi rhagor o
wybodaeth am ein gwaith a'r ffordd rydym yn cyflawni ein Prif Nodau. Mae ein Hadroddiad
Blynyddol yn darparu manylion llawn am bob un o'n blaenoriaethau gweithredol a'r
gweithgareddau a gynhaliwyd gennym drwy gydol y flwyddyn er mwyn eu cyflawni.
Cyhoeddwyd ein hail Adroddiad Blynyddol ym mis Rhagfyr 2017 ar gyfer y cyfnod rhwng mis
Medi 2016 a mis Awst 2017 a chraffwyd arno gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Mae'r Cyfrifon Blynyddol hyn yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018.

1.2

Cefndir a swyddogaethau statudol

O dan Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) mae gennym ddau Brif Nod:
1. Sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn
diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
2. Ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn y system gymwysterau yng Nghymru.
Golyga hyn fod dysgwyr yn ganolog i'n gweithgareddau. Golyga hefyd ein bod yn gyfrifol
am edrych dros y system gymwysterau gyfan i sicrhau ei bod yn gweithio er budd dysgwyr a
gweithredu neu gynghori eraill i wneud hynny os oes angen. Ymhlith pethau eraill, golyga
hyn sicrhau y rhoddir gwerth ar gymwysterau o fewn y system, eu bod yn sicr a'u bod yn cael
eu parchu'n rhyngwladol. Mae gennym bwerau a dyletswyddau i reoleiddio cyrff dyfarnu a
gallwn wneud 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. Rydym yn diogelu gwerth
cymwysterau, gan sicrhau y cynhelir safonau ac y dyfernir graddau yn briodol, a bod
cymwysterau yn parhau i gael eu datblygu wrth i anghenion dysgwyr newid.
Mae'n rhaid i ni roi sylw i wyth ‘mater’ wrth benderfynu sut i wneud 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):
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(a)
(b)

Dymunoldeb hyrwyddo twf cynaliadwy yn economi Cymru;
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.
Deddf Cymwysterau Cymru (2015)

1.3 Yr hyn a wnawn
Gan weithredu ar ran dysgwyr yng Nghymru rydym yn ymgymryd â'r gweithgareddau
canlynol.
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 mewn perthynas â'r holl gymwysterau y maent yn eu
dyfarnu yng Nghymru. 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.
Rydym hefyd yn adolygu ac yn monitro gweithgareddau cyrff dyfarnu. Mae hyn yn cynnwys,
er enghraifft, sut maent yn gosod papurau cwestiynau, dyfarnu graddau, sicrhau ansawdd
asesiadau nad ydynt yn arholiadau, a pha mor dda maent yn cefnogi ysgolion, colegau a
chanolfannau arholi eraill. Os oes angen, gallwn gymryd nifer o gamau gorfodi.
Rydym yn datblygu ac yn cyhoeddi'r polisïau sy'n esbonio sut rydym yn gweithio a'r
gofynion y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu cydnabyddedig gydymffurfio â hwy.
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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. Wrth wneud
hyn rydym yn:
•
•
•
•

Ymgymryd â gwaith ymchwil i lywio ein penderfyniadau;
Gweithio gydag amrywiaeth fawr o randdeiliaid, dysgwyr ac arbenigwyr pwnc ac yn
gwrando arnynt;
Ymgynghori ynghylch penderfyniadau mawr; a'u bod
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.

Os byddwn yn penderfynu bod angen newidiadau gallwn gomisiynu gwaith i ddatblygu
cymwysterau ar ran Cymru. Gallwn ddefnyddio pwerau i gyfyngu ar nifer y cyrff dyfarnu a all
gynnig cymhwyster penodol os ydym o'r farn bod hyn yn well i ddysgwyr neu'n gwneud
comisiynu yn fwy dichonadwy.
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 defnyddio nifer o ddulliau cyfathrebu i rannu gwybodaeth a gwella dealltwriaeth
ymhlith ysgolion, colegau, prifysgolion, cyflogwyr a chyrff eraill. Rydym yn rhoi cymorth i
ganolfannau (ysgolion, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith lle mae unigolion yn
astudio ar gyfer cymwysterau) 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.
Caiff ein gweithrediad ei gefnogi gan swyddogaethau corfforaethol, gan gynnwys Cyllid,
Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth (TG), Caffael, Cyfleusterau, Cyfathrebu a
Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn defnyddio gwasanaethau cyfreithiol, archwilio,
cyfieithu a chyflogres allanol.

1.4 Crynodeb o Berfformiad
Mae gennym bum blaenoriaeth weithredol, sef:
Blaenoriaeth Weithredol 1 – Ymgymryd â'r agweddau ar ein gwaith sy'n ymwneud â
chymwysterau cyffredinol
Caiff cymwysterau cyffredinol megis TGAU, cymwysterau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru
eu monitro er mwyn sicrhau eu bod yn addas at y diben ac y rhoddir gwerth arnynt a bod
gan y cyhoedd hyder yn y canlyniadau.
Blaenoriaeth Weithredol 2 – Ymgymryd â'r agweddau ar ein gwaith sy'n ymwneud â
chymwysterau galwedigaethol
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Mae cymwysterau galwedigaethol rydym yn eu diwygio neu'n eu monitro yn effeithiol o ran
diwallu anghenion cyflogwyr ac yn sicrhau bod gan ddysgwyr lwybrau dilyniant i gyflogaeth
neu'r cam dysgu nesaf.
Blaenoriaeth Weithredol 3 – Ymgymryd â'r agweddau rheoleiddio craidd ar ein gwaith
Caiff cyrff dyfarnu a gydnabyddir gennym eu monitro er mwyn sicrhau eu bod yn
cydymffurfio â'n Hamodau Cydnabod.
Blaenoriaeth Weithredol 4 – Ymgysylltu â'r system gymwysterau yng Nghymru a'i chefnogi
Caiff y system gymwysterau yng Nghymru ei gwella drwy ymchwil ac ymgysylltu a
chydweithredu effeithiol â rhanddeiliaid, a fydd yn gwella hyder y cyhoedd.
Blaenoriaeth Weithredol 5 – Parhau i ddatblygu ein gallu a'n hadnoddau corfforaethol
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.
Nododd ein cynllun busnes ar gyfer 2017-18 ein ffocws ar gyfer y flwyddyn a rhestrodd nifer
o is-flaenoriaethau roeddem yn bwriadu eu cyflawni er mwyn helpu i gyflawni ein
Blaenoriaethau Gweithredol.
Mae'r Crynodeb o Berfformiad yn nodi ein prif gyflawniadau yn ystod y flwyddyn. Ceir rhagor
o fanylion yn yr adran Dadansoddi Perfformiad
Sylwadau gan Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru
Cyflawniadau allweddol eleni
Eleni roedd yn bleser gennyf hysbysu'r Bwrdd ein bod wedi cyflawni ein blaenoriaethau
gweithredol. Tynnais sylw at y prif gyflawniadau canlynol:
Gweithgareddau a oedd yn ymwneud â chymwysterau cyffredinol
•
•

•
•

Gwnaethom gyhoeddi ein Cynllun Strategol ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol;
Gwnaethom oruchwylio'r gwaith o gyflwyno a dyfarnu cymwysterau TGAU a Safon
Uwch, yr oedd llawer ohonynt yn gymwysterau i Gymru yn unig a ddyfarnwyd am y tro
cyntaf. Gwnaethom fonitro'r gwaith o'u cyflwyno yn ofalus, gan sicrhau eu bod wedi cael
eu dyfarnu'n deg fel y gellir cario eu safonau ymlaen yn briodol;
Cyhoeddwyd ein hymchwil i gofrestriadau cynnar ac ailgofrestriadau ar gyfer arholiadau
TGAU;
Gwnaethom gwblhau adolygiad o'r Dystysgrif Her Sgiliau a'i lle o fewn Bagloriaeth
Cymru, yn barod i'w chyhoeddi ym mis Ebrill 2018.

Gweithgareddau a oedd yn ymwneud â chymwysterau galwedigaethol
•

Cyhoeddwyd ein hadolygiad o'r sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig ac, o
ganlyniad, lansiwyd ymgynghoriad ar gynigion i ddiwygio'r cymwysterau yn y sector
hwn;
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Gwnaethom weithredu ar brif ganfyddiadau'r adolygiad o'r sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol (gan gynnwys Gofal Plant), a gynhaliwyd y llynedd, gan ddefnyddio ein
pwerau i gyfyngu cymwysterau i gyfres newydd o gymwysterau a gomisiynwyd ar gyfer
Cymru drwy broses gystadleuol agored;
Gwnaethom gyflwyno rhaglen ddatblygu ar gyfer personél sicrhau ansawdd sy'n
gweithio gyda chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol;
Gwnaethom ddechrau ar ein rhaglen monitro cymwysterau galwedigaethol gan fonitro
cymwysterau Cymorth Cyntaf ac, o ganlyniad, rydym wedi sicrhau ymrwymiadau gan
bob corff dyfarnu perthnasol i weithredu ar ein canfyddiadau;
Gwnaethom gyhoeddi gwerthusiad o'r broses o weithredu'r gyfres Sgiliau Hanfodol er
mwyn nodi i ba raddau y mae'r cymwysterau yn diwallu anghenion dysgwyr a chynllun
gweithredu dilynol ar gyfer y maes hwnnw;
Gwnaethom gwblhau'r maes gwaith ar gyfer yr adolygiad o TGCh.

Gweithgareddau rheoleiddio craidd
•

•
•
•
•
•

Gwnaethom gyhoeddi ein fframwaith a'n dull rheoleiddiol, gan gynnwys ymgynghori ar
ein canlyniadau rheoleiddiol rydym yn eu defnyddio i ddisgrifio ein gwaith a rhoi ffocws
iddo a'u cyhoeddi;
Gwnaethom ddechrau adolygu ein Hamodau Cydnabod;
Cydnabuwyd dau Gorff Dyfarnu newydd;
Gwnaethom gynnal ein harchwiliadau thematig rheoleiddiol cyntaf o gyrff dyfarnu, a
oedd yn cwmpasu eu systemau TG;
Cyflwynwyd fersiwn ar-lein o'r Datganiad Cydymffurfiaeth blynyddol;
Dynodwyd 503 o gymwysterau yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus.

Cefnogi'r system gymwysterau
•
•
•

•

•
•

Buom yn rheoli cynlluniau grant er mwyn helpu i sicrhau bod cymwysterau cyfrwng
Cymraeg ar gael ;
Lluniwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg;
Cynhaliwyd ymgyrch gyfathrebu yn ystod yr haf er mwyn cefnogi'r gwaith o ddyfarnu'r
cymwysterau newydd a gynigir yng Nghymru yn unig – gan gynnwys erthyglau ffocws,
briffio'r cyfryngau a blogiau;
Gwnaethom helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r cwricwlwm newydd drwy weithio'n
agos gydag Estyn a rhanddeiliaid eraill, gan ddarparu sylwedyddion i'r mwyafrif o'r
grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad.
Gwnaethom gyflwyno ein hymchwil i gofrestriadau cynnar ac ailgofrestriadau a'n dull
Adolygiadau Sector mewn cynadleddau rhyngwladol;
Gwnaethom gefnogi arfer da mewn canolfannau, (ysgol, coleg, darparwr hyfforddiant
neu gyflogwr sy'n asesu dysgwyr ar ran cyrff dyfarnu) gan ymweld â 585 o ganolfannau
drwy gydol y flwyddyn.
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Datblygu ein gallu corfforaethol
•
•
•
•
•
•

•

Cyhoeddwyd ein Strategaeth Cymwysterau Cymru;
Cyhoeddwyd ein cynllun strategol ar gyfer Gallu Corfforaethol;
Gwnaethom barhau i fuddsoddi yn ein staff drwy raglen dysgu a datblygu. Cwblhaodd
ein cohort cyntaf gwrs lefel 3 y Sefydliad Arwain a Rheoli;
Lansiwyd ein gwerthoedd sefydliadol wedi'u diweddaru;
Gwnaethom gyflawni raglen o hyfforddiant datblygu'r Bwrdd a chwblhau adolygiad o
effeithiolrwydd ein Bwrdd a'n Pwyllgor;
Gwnaethom sefydlu'r seilwaith a'r gallu technegol i gasglu data dysgwyr. Gwnaethom
gasglu a chyhoeddi ein data ystadegol cyntaf ar gymwysterau cyffredinol a ddyfernir yng
Nghymru;
Gwnaethom gyflawni rhaglen archwilio fewnol; gyda phob archwiliad yn ennill gradd
sicrwydd sylweddol neu foddhaol.

Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
19 Gorffennaf 2018

Tudalen |8

Cyfrifon Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017-18

2

2.1

O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

Dadansoddiad o Berfformiad
Cynnydd yn erbyn ein Blaenoriaethau Gweithredol ar gyfer 2017-18

Roedd blaenoriaethau gweithredol 2017-18 yn seiliedig ar gynllun y llynedd, sy'n adlewyrchu'r ffaith bod y sefydliad yn aeddfedu. Am ein bod yn ein
hail flwyddyn weithredol gwnaethom symud y ffocws o ‘adeiladu’ i ‘aeddfedu’ ar gyfer pob un o'n swyddogaethau. Cyflwynodd ein Huwch Grŵp
Arwain adroddiad ar gynnydd yn erbyn y blaenoriaethau hyn bob mis gan ddefnyddio system raddio Coch/Melyn/Gwyrdd. O ganlyniad, bu'n bosibl i
ni gyflwyno adroddiad ar gynnydd ym mhob cyfarfod o'r Bwrdd. Dengys y tabl isod yr hyn a gyflawnwyd gennym dros y flwyddyn:
Blaenoriaeth Weithredol 1 – Ymgymryd â'r agweddau ar ein gwaith sy'n ymwneud â chymwysterau cyffredinol
Is-flaenoriaethau
• Goruchwylio'r gwaith o bennu a chynnal safonau priodol ar gyfer cymwysterau cyffredinol diwygiedig a ddyfernir yng Nghymru;
• Monitro gwaith i gyflwyno cyfres arholiadau'r haf a'r gaeaf (cymwysterau etifeddol a diwygiedig);
• Monitro cymwysterau diwygiedig;
• Gwerthuso effaith y diwygiadau i gymwysterau.
Cynnydd
• Gwnaethom gyhoeddi ein Cynllun Strategol ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol;
• Gwnaethom fonitro'r gwaith o gyflwyno cyfres arholiadau Haf 2017, Tachwedd 2017 ac Ionawr 2018;
• Gwnaethom gomisiynu a chwblhau adolygiad manwl o'r Dystysgrif Her Sgiliau a'i lle o fewn Bagloriaeth Cymru, yn barod i'w gyhoeddi ym mis
Ebrill 2018;
• Buom yn gweithio gyda chyrff dyfarnu gan gynnwys CBAC, Consortia Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru, a gwnaethom roi cyllid grant i'w
gwneud yn bosibl i gymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg, adnoddau dwyieithog a gweithgareddau rheoli newid gael eu datblygu a'u
darparu'n barhaus.
• Gwnaethom gyhoeddi holiadur ar-lein (Dweud Eich Dweud) ar gyfer myfyrwyr ac athrawon er mwyn ceisio eu barn ar y cymwysterau TGAU,
Safon UG a Safon Uwch newydd, a chafwyd adborth gwerthfawr ar y croeso a gafodd yr arholiadau;
• Gwnaethom gyhoeddi ein hymchwil i gofrestriadau cynnar ac ailgofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU, a ymchwiliodd i'r rhesymau dros y
duedd gynyddol i fyfyrwyr sefyll eu harholiadau TGAU yn gynnar (ac yn aml fwy nag unwaith cyn cyrraedd diwedd blwyddyn 11) a ph'un a oedd
hyn er budd pob dysgwr. O ganlyniad, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet newidiadau i'r ffordd y caiff mesurau perfformiad ysgolion eu cyfrifo;
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Gwnaethom ddechrau ar raglen gwerthuso cymwysterau diwygiedig;
Gwnaethom gomisiynu ymchwil i edrych ar y ffioedd sy'n cael eu codi gan gyrff dyfarnu am wasanaethau sy'n ymwneud ag arholiadau TGAU a
Safon Uwch.

Blaenoriaeth Weithredol 2 – Ymgymryd â'r agweddau ar ein gwaith sy'n ymwneud â Chymwysterau Galwedigaethol
Is-flaenoriaethau
• Rhoi'r rhaglen monitro cymwysterau galwedigaethol ar waith ar gyfer 2017-18;
• Cynnal Adolygiadau Sector;
• Gweithredu'r ymrwymiadau sy'n deillio o'r adolygiad o'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.
Cynnydd
• Gwnaethom gyhoeddi ein hadolygiad o'r sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig a'n hymgynghoriad ar gynigion i ddiwygio'r cymwysterau
yn y sector hwn. Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys cyfweliadau â 200 o randdeiliaid, ymgysylltu â mwy na 100 o gyflogwyr, trafodaethau â
mwy na 900 o fyfyrwyr, arolwg ar-lein, adolygiad gan arbenigwyr pwnc dan gontract o 23 o gymwysterau ym mhob rhan o'r sector a
chymhariaeth ddesg â Gwledydd eraill;
• Gwnaethom gwblhau'r maes gwaith ar gyfer yr adolygiad o TGCh;
• Gwnaethom weithredu ar brif ganfyddiadau'r adolygiad o'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys Gofal Plant), a gynhaliwyd y
llynedd, gan ddefnyddio ein pwerau i gyfyngu cymwysterau i gyfres newydd o gymwysterau a gomisiynwyd ar gyfer Cymru drwy broses
gystadleuol agored. Ym mis Awst 2017, gwnaethom ddyfarnu contract i gonsortiwm o CBAC a Sefydliad City & Guilds Llundain ddatblygu cyfres
newydd o gymwysterau. Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r consortiwm o gyrff dyfarnu a Gofal Cymdeithasol Cymru a'r GIG ac wedi gwneud
cynnydd da o ran datblygu cynnwys a threfniadau asesu. Ymgynghorwyd ar hyn ag amrywiaeth eang o randdeiliaid;
• Gwnaethom gyflwyno rhaglen ddatblygu (‘Mae Ansawdd yn Bwysig’), ar gyfer personél sicrhau ansawdd sy'n gweithio gyda'r gyfres bresennol o
gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn dilyn ein gweithdai ‘Atgyfnerthu Asesu’ yn y flwyddyn flaenorol;
• Gwnaethom ddechrau ar ein rhaglen monitro cymwysterau galwedigaethol gan fonitro cymwysterau Cymorth Cyntaf ac, o ganlyniad, rydym
wedi sicrhau ymrwymiadau gan gyrff dyfarnu i weithredu ar ein canfyddiadau;
• Gwnaethom gyhoeddi gwerthusiad o'r broses o weithredu'r gyfres Sgiliau Hanfodol er mwyn nodi i ba raddau y mae'r cymwysterau yn diwallu
anghenion dysgwyr.
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Blaenoriaeth 3 – Ymgymryd â'r agweddau rheoleiddio craidd ar ein gwaith
Is-flaenoriaethau
• Datblygu ac yn cyfathrebu ein fframwaith a'n dull rheoleiddiol;
• Monitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu;
• Datblygu systemau a gweithdrefnau rheoleiddiol;
• Prosesu ceisiadau i gydnabod ac ildio cymwysterau.
Cynnydd
• Gwnaethom gyhoeddi dogfen ein fframwaith a'n dull rheoleiddiol sy'n crynhoi'r ffordd rydym yn rheoleiddio cyrff dyfarnu a chymwysterau yng
Nghymru ar hyn o bryd. Hefyd, gwnaethom ymgynghori ar ganlyniadau rheoleiddiol y byddwn yn eu defnyddio i ddisgrifio'r hyn rydym am ei
gyflawni drwy ein gweithgareddau a'n camau rheoleiddiol ac sydd, felly, yn amlinellu ein gweledigaeth, a'u cyhoeddi;
• Rydym wedi datblygu polisïau newydd ac wedi adolygu polisïau presennol a nifer o ddogfennau rheoleiddiol. Ers mis Ebrill 2017, rydym wedi
cyhoeddi'r canlynol: Datganiad am Gydweithio, Datganiad am Ddarparu Gwasanaethau, Polisi Dynodi, dogfen Amodau Cymeradwyo a Meini
Prawf Cymeradwyo. Rydym hefyd wedi adolygu ein polisi Chwythu'r Chwiban, ein polisi Capio Ffioedd, Cymry Camau pan Aiff Pethau o Chwith,
a Chwynion am Gyrff Dyfarnu, ac ymgynghori arnynt;
• Gwnaethom ddechrau adolygu ein Hamodau Cydnabod er mwyn datblygu ein dull rheoleiddio ymhellach, gan weithio'n agos gyda chyrff
dyfarnu er mwyn deall eu barn. Gwnaethom wahodd rheoleiddwyr cymwysterau o Loegr a Gogledd Iwerddon i ymuno â ni yn y gweithgaredd
hwn;
• Cawsom bum cais gan sefydliadau a oedd yn aros i gael eu cydnabod gennym fel cyrff dyfarnu; gwnaethom gydnabod dau o'r sefydliadau hyn
fel cyrff dyfarnu;
• Gwnaethom gynnal ein harchwiliadau thematig rheoleiddiol cyntaf o ddau gorff dyfarnu, a oedd yn cwmpasu TG. Roedd yr archwiliadau hyn yn
cwmpasu Diogelwch Gwybodaeth, parodrwydd am y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a llywodraethu systemau gwybodaeth (gan
gynnwys, lle y bo'n berthnasol, datblygiadau systemau). Rhoddodd hyn wybodaeth werthfawr i bob corff dyfarnu er mwyn ei alluogi i ddatblygu
ei wasanaethau ymhellach;
• Gwnaethom gyflwyno fersiwn ar-lein o'r Datganiad Cydymffurfiaeth blynyddol gan ei gwneud yn haws i gyrff dyfarnu gyflwyno eu datganiad
blynyddol i ni;
• cyflwynodd 112 o gyrff dyfarnu Ddatganiadau Cydymffurfiaeth i ni yn 2017. Gwnaethom adolygu pob un ohonynt a chyhoeddir ein hadroddiad
cryno ym mis Ebrill 2018;
• Yn 2016 gwnaethom adolygu ein dull dynodi er mwyn gwneud yn siŵr bod y gofynion rydym yn eu gosod ar gyrff dyfarnu sy'n awyddus i
gynnig cymwysterau dynodedig yn briodol ac yn glir. Rydym wedi gweithredu ar yr argymhellion o'r adolygiad ac ym mis Chwefror 2018
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cyhoeddwyd polisi diwygiedig a rheolau newydd ar gyfer dynodi;
Gwnaethom ddynodi 503 o gymwysterau fel rhai sy'n gymwys i gael cyllid cyhoeddus.

Blaenoriaeth 4 – Ymgysylltu â'r system gymwysterau yng Nghymru a'i chefnogi
Is-flaenoriaethau
• Rheoleiddio ar gyfer cenedl ddwyieithog;
• Gwella ein sianelau digidol ac atgyfnerthu ein gwaith ymgysylltu allanol;
• Cefnogi ysgolion, colegau a darparwyr dysgu eraill (canolfannau);
• Llywio gwaith blaengynllunio ar gyfer cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.
Cynnydd
• Gwnaethom barhau i annog cyrff dyfarnu i gynnig cymwysterau ac asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Gwnaethom roi grantiau i wyth corff
dyfarnu i gynnal asesiadau cyfrwng Cymraeg o gymwysterau;
• Rydym wedi cwblhau ein cynllun gweithredu i gefnogi'r polisi ar gymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ac rydym bellach yn adolygu ein
polisi y bwriadwn ei gyhoeddi yn 2019;
• Mae ein strategaeth cymwysterau cyffredinol a'n strategaeth cymwysterau galwedigaethol yn amlinellu ein hymrwymiad i gynyddu nifer y
cymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael ac mae ein Polisi ar gymwysterau cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog yn nodi'r
cymwysterau y mae'n rhaid iddynt fod ar gael yn Gymraeg, fel arfer. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cynyddu'r cymorth sydd ar gael
i gyrff dyfarnu a'r system gymwysterau er mwyn cynyddu nifer y cymwysterau ac aseswyr sydd ar gael ac wedi cynnull ac arwain llawer o
fforymau a rhwydweithiau gyda chyrff dyfarnu ac arweinwyr ysgolion;
• Rydym wedi sefydlu amrywiaeth o sianeli cyfathrebu a chydberthnasau gwaith da gyda'n rhanddeiliaid er mwyn galluogi deialog reolaidd ac
ystyrlon;
• Gwnaethom gynnal ymgyrch gyfathrebu yn ystod yr haf er mwyn cefnogi'r gwaith o ddyfarnu'r cymwysterau newydd a gynigir yng Nghymru yn
unig – gan gynnwys erthyglau ffocws, briffiau i'r cyfryngau a blogiau;
• Gwnaethom gynnal ymgyrch a oedd yn hysbysebu'r newidiadau i arholiadau TGAU yng Nghymru, gan atgyfnerthu'r neges y byddent yn parhau
i gael eu graddio A*-G. Anfonwyd posteri a thaflenni a luniwyd yn arbennig i bob ysgol uwchradd yng Nghymru, wedi'u hategu gan
weithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol, erthyglau ar y we a datganiadau i'r wasg;
• Ym mis Mai 2017 buom yn gweithio gydag UCAS i drefnu dwy gynhadledd yn Llandudno ac Abertawe i athrawon a chynghorwyr sy'n helpu
myfyrwyr i wneud cais am leoedd mewn prifysgolion;
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Gwnaethom lansio ein gwefan newydd, gan gynnwys cyrff dyfarnu a rhanddeiliaid eraill yn y gwaith o gynnal profion defnyddwyr;
Rydym wedi helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r cwricwlwm newydd drwy weithio'n agos gydag Estyn a rhanddeiliaid eraill, gyda staff yn
mynd i gyfarfodydd gyda phob un o'r grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad.
Rydym yn parhau i gefnogi ysgolion, colegau a darparwyr dysgu eraill er mwyn sicrhau y caiff arholiadau eu cynnal yn effeithiol, yn deg ac yn
ddiogel. Yn 2017-18, cynhaliodd ein Tîm Cymorth Canolfannau 585 o ymweliadau, gan roi cyngor i swyddogion arholiadau a darparu
hyfforddiant.
Gwnaethom gyflwyno ein hymchwil i gofrestriadau cynnar ac ailgofrestriadau yng nghynhadledd y Gymdeithas Asesu Addysgol Ryngwladol a
Chymdeithas Asesu Addysgol Ewrop. Gwnaethom hefyd gyflwyno ein gwaith ar Adolygiadau Sector yng nghynhadledd Cymdeithas Asesu
Addysgol Ewrop;
Gwnaethom ddechrau ar gam dau o'n hastudiaeth ymchwil hydredol o hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau. Fe'i
cyhoeddir yn 2018.
Gwnaethom noddi Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru;
Gwnaethom gynnal ein Fforwm Cyrff Dyfarnu blynyddol.

Blaenoriaeth 5 – Parhau i ddatblygu ein gallu a'n hadnoddau corfforaethol
Is-flaenoriaethau
• Parhau i ddatblygu aeddfedrwydd swyddogaethau gwasanaethau cyllid a chorfforaethol er mwyn helpu a herio'r sefydliad i ddefnyddio'i
adnoddau yn y ffordd orau bosibl gan gynnal cydymffurfiaeth a diogelu ein henw da;
• Datblygu Strategaeth y Gweithlu;
• Cyflawni'r prosiect casglu data a chyhoeddiadau ystadegol;
• Sicrhau ein bod yn barod i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg.
Cynnydd
• Mae aeddfedrwydd ein swyddogaethau gwasanaethau corfforaethol yn parhau i ddatblygu. Eleni rydym wedi cymeradwyo ein Strategaeth
Gaffael. Mae ein strategaeth ar gyfer y gweithlu wedi'i drafftio, sy'n canolbwyntio ar y ffordd y byddwn yn meithrin, yn datblygu ac yn gwella ein
gallu i gyflawni ein nodau strategol. Byddwn yn ei chyhoeddi yn 2018, ar ôl trafod â'n staff.
• Gwnaethom gyflawni cam cyntaf ein prosiect i sefydlu'r gallu i gasglu a chyhoeddi data ystadegol dysgwyr. Gwnaethom gwblhau'r gwaith o
ddatblygu'r seilwaith a'r gallu technoleg i gasglu'r data a gwnaethom gasglu a chyhoeddi ein data ystadegol cyntaf ar gymwysterau cymeradwy
a ddyfernir yng Nghymru;
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Rydym wedi mabwysiadu dull gweithredu rhagweithiol o ran Safonau'r Gymraeg. Er nad yw'n ofynnol i ni gydymffurfio â nhw, gwnaethom
gynnal hunanasesiad yn erbyn pob un o'r safonau ac, wedyn, datblygu cynllun gweithredu. Rydym hefyd wedi cynnal archwiliad mewnol o'n
parodrwydd i gydymffurfio â'r Safonau, a enillodd radd sicrwydd boddhaol;
Gwnaethom ddyfarnu 52 o gontractau yn dilyn proses dendro neu ddyfynbris, gan gynnwys ymarfer caffael mawr i ddyfarnu contract consesiwn
i ddatblygu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru;
Gwnaethom gynnal 13o gynlluniau recriwtio ac archwiliad mewnol a enillodd radd sicrwydd sylweddol;
Gwnaethom gyhoeddi ein cylchlythyrau electronig yn rheolaidd: dosbarthwyd deg rhifyn o gylchlythyr ‘The Slate’ i ysgolion a cholegau a chwe
rhifyn o'r Examiner i gyrff dyfarnu;
Gwnaethom lwyddo i gael ein hailachredu ag Achrediad Cyber Essentials Plus (sicrhau diogelwch gwybodaeth), comisiynu prawf treiddio
annibynnol a chwblhau'r broses o drosglwyddo i system deleffoni newydd a hynny'n ddidrafferth;
Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (LDBCW) wedi cadarnhau ei fod am sefydlu trefniant gwasanaethau a rennir er mwyn i ni roi
cyngor a chymorth mewn perthynas â gwasanaethau TG yn ystod 2018;
Gwnaethom gyflawni raglen o hyfforddiant gyda'n Bwrdd a chwblhau adolygiad o effeithiolrwydd ein Bwrdd a'n Pwyllgor;
Ers i'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ddod i rym ym mis Mai 2018, rydym wedi bod yn sicrhau ein bod yn gallu cydymffurfio.
Gwnaethom
gomisiynu archwiliad allanol o'n parodrwydd i gydymffurfio â'r ddeddf newydd a ddaeth i'r casgliad y dylid rhoi gradd sicrwydd ‘rhesymol’ i ni.
Mae'r sicrwydd hwn yn debyg i'r radd ‘boddhaol’ a gawsom gan ein harchwilwyr mewnol ein hunain;
Rydym wedi adolygu ein cynllun cyllid tymor canolig a chytuno arno;
Gwnaethom gynnal ein harolwg staff blynyddol ac roeddem yn falch o sicrhau cyfradd gwblhau o 94% a chanlyniad ymgysylltu â chyflogeion o
76%, gyda sgorau ar gyfer dysgu a datblygu a chyfathrebu mewnol – sef y meysydd ffocws o arolwg y llynedd – yn cynyddu;
Rydym wedi parhau i sicrhau bod amgylchedd ein swyddfa yn parhau'n addas at y diben ar gyfer ein staff ac ymwelwyr ac rydym wedi dechrau
ar y gwaith o ddatblygu ein cynllun llesiant.

Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
19 Gorffennaf 2018

T u d a l e n | 14

Cyfrifon Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017-18

O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

2.2 Prif risgiau
Disgrifir y prif risgiau a reolwyd gennym yn ystod y flwyddyn isod. Maent yn dal i fodoli ac
rydym yn parhau i'w monitro'n ofalus.
Cyfres arholiadau
Eleni, dyfarnwyd llawer o'r cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a ddiwygiwyd ar
gyfer Cymru am y tro cyntaf. Bu hyn yn heriol o ran sicrhau bod safonau yn cael eu cynnal ac
nad oedd dysgwyr dan fantais nac anfantais. Y risg oedd y byddai unrhyw broblemau gyda'r
broses ddyfarnu yn cael effaith negyddol ar hyder y cyhoedd yn y canlyniadau.
Gwnaethom liniaru'r risg hon drwy fonitro cyfarfodydd dyfarnu ar gyfer pob un o'r
cymwysterau a oedd newydd eu diwygio ynghyd â'r cymwysterau Mathemateg a Saesneg a
ddiwygiwyd y flwyddyn flaenorol. Hefyd, buom yn gweithio'n agos gydag Ofqual (y
rheoleiddiwr yn Lloegr) a CCEA (y rheoleiddiwr yng Ngogledd Iwerddon) er mwyn sicrhau
bod safonau ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch ym mhob awdurdodaeth yn cael eu
cynnal. Gwnaethom hefyd gynnal sesiynau briffio ar gyfer newyddiadurwyr, Gweinidogion,
swyddogion Llywodraeth Cymru a chyhoeddi cyfres o erthyglau ffocws er mwyn esbonio'r
cymwysterau newydd a'r broses ddyfarnu. Ategodd hyn ein hymgyrch gyfathrebu gynharach
i esbonio nad oedd y system graddio A*-E yng Nghymru yn newid.
Adolygiad o gymhwyster Bagloriaeth Cymru
Dyfernir Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr ar ôl iddynt ennill Tystysgrif Her Sgiliau a
chymwysterau priodol eraill, yn dibynnu ar y lefel. Diwygiwyd y Dystysgrif Her Sgiliau yn 2015
ac ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru bolisi o symud tuag at sicrhau ei bod yn cael ei
mabwysiadu ym mhob ysgol a choleg. Yn ystod 2017-18 gwnaethom gomisiynu adolygiad
manwl o gynllun y cymhwyster a'r ffordd y mae'n cael ei asesu a chyhoeddi'r canfyddiadau
ym mis Ebrill 2018. Nodwyd gennym agweddau y gellir eu gwella, ond bydd yn cymryd cryn
dipyn o amser i wneud hyn. Mae risg y gallai ein gwaith i nodi problemau a mynd i'r afael â
nhw danseilio hyder y cyhoedd yn y cymhwyster presennol, os na chaiff ei esbonio'n iawn.
Rydym yn parhau i liniaru'r risg hon drwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein dull
gweithredu i randdeiliaid, gan rannu canfyddiadau cynnar â Llywodraeth Cymru, y corff
dyfarnu, undebau a'n Grŵp Cyfeirio o Benaethiaid. Rydym hefyd wedi llunio cynllun ymdrin â
chyfathrebiadau. Rydym yn ymgysylltu'n uniongyrchol â phrifysgol er mwyn eu helpu i
ddefnyddio Bagloriaeth Cymru Uwch yn effeithiol yn eu cynigion derbyn.
Monitro cymwysterau galwedigaethol
Eleni, buom yn monitro cymwysterau Cymorth Cyntaf yn fanwl. Hon oedd y gyntaf mewn
cyfres wedi'i chynllunio o adolygiadau o gymwysterau galwedigaethol y dyfernir cryn nifer
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ohonynt yng Nghymru. Pan nodwyd problemau, gwnaethom ysgrifennu at bob corff dyfarnu
a llwyddo i gael ymrwymiadau ganddynt i gymryd y camau a oedd yn ofynnol gennym. Mae
ein hadroddiad bellach yn barod i'w gyhoeddi. Y brif risg wrth wneud y gwaith hwn yw
cydbwyso'r angen i sicrhau tryloywder â'r angen i beidio â thanseilio hyder y cyhoedd.
Gwnaethom liniaru'r risg hon drwy weithio'n agos gyda chyrff dyfarnu er mwyn mynd i'r afael
â phroblemau yn brydlon a'u hannog i ystyried yn rhagweithiol p'un a ellid cymhwyso
unrhyw wersi a ddysgwyd at gymwysterau eraill – cyn dechrau ar ein gwaith i fonitro
cymwysterau Diogelwch Bwyd ac Iechyd a Diogelwch yn 2018.
Iechyd a Gofal Cymdeithasol – cymwysterau newydd
Rydym wedi comisiynu dau gorff dyfarnu (sy'n gweithio fel consortiwm) i ddatblygu
cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd ar gyfer pob lefel hyd at lefel gradd.
Gwnaethom ddechrau datblygu'r cymwysterau yn 2017-18, gan weithio'n agos gyda chyrff
dyfarnu, canolfannau a chyflogwyr. Defnyddir rhai o'r cymwysterau hyn ar gyfer cofrestriad
gweithlu, felly rydym yn gweithio'n agos gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (rheoleiddiwr y
gweithlu) a Gwasanaethau'r Gweithlu, Addysg a Datblygu GIG Cymru (WEDS) er mwyn
sicrhau cymwysterau o ansawdd uchel sy'n diwallu eu hanghenion. Un o'r heriau rydym
wedi'u hwynebu yw rheoli disgwyliadau a sicrhau consensws, heb beri oed i'r llinell amser.
Rydym yn parhau i liniaru'r risg hon drwy wneud rhanddeiliaid yn aelodau o fwrdd y prosiect,
sefydlu cyfarfod adolygu a gynhelir bob chwe wythnos rhwng rhanddeiliaid ar lefel y Prif
Swyddog Gweithredol a rheoli'r prosiect yn ofalus.
Cydnerthedd y farchnad
Mae cyfleoedd a risgiau yn gysylltiedig â'r ffaith mai CBAC yw unig gyflenwr cymwysterau
cyffredinol yng Nghymru. Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn cael y budd mwyaf posibl o'r
ffaith mai un darparwr sydd gennym, sy'n cynnwys argaeledd asesiadau Cymraeg a
phrosesau pennu safonau symlach. Fodd bynnag, pe bai CBAC yn methu, byddai'r effaith yn
un sylweddol. Felly, rydym yn parhau i gynnal adolygiadau manylach. Eleni, gwnaethom
gwblhau archwiliad o systemau TG CBAC, a oedd yn cynnwys ystyried eu cynlluniau i symud i
lwyfan TG newydd. Gwnaethom hefyd gomisiynu adolygiad o ffioedd CBAC a'r cymorth y
mae'n ei roi i ganolfannau o gymharu â chyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol eraill.
Risgiau i'r system
Rydym hefyd yn edrych dros y system gymwysterau ac yn monitro'n hyn sy'n digwydd o'n
hamgylch yn ofalus. Mae tri datblygiad rydym yn eu monitro'n ofalus, sef:
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Lefelau T

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno Lefelau T ar gyfer Lloegr, a fydd yn disodli llawer o
gymwysterau galwedigaethol ac a fydd yn gyfyngedig i un corff dyfarnu fesul sector. Mae
risg na fydd yn ymarferol i rai cyrff dyfarnu gynnig cymwysterau presennol yng Nghymru
mwyach os byddant wedi colli'r farchnad yn Lloegr. Mae risg hefyd na fydd elfen cymhwyster
y lefelau T ar gael yng Nghymru.
b)

Prentisiaethau

Mae cymwysterau yn ofynnol o hyd mewn prentisiaethau a ariennir yn gyhoeddus yng
Nghymru. Fodd bynnag, nid ydynt yn ofynnol yn Lloegr, lle mae mwy na 400 o safonau
prentisiaethau newydd wedi'u datblygu gydag asesiadau terfynol. Mae Llywodraeth Cymru
yn parhau i ddatblygu ei pholisi prentisiaethau ac mae wedi sefydlu Bwrdd Cynghori Cymru
ar Brentisiaethau, yr ydym yn aelod ohono. Mae risg y bydd cyrff dyfarnu yn rhoi'r gorau i
gynnig cymwysterau a gynigir ar hyn o bryd mewn prentisiaethau yng Nghymru os nad
ydynt yn ofynnol mwyach yn Lloegr. Felly, rydym yn monitro argaeledd cymwysterau
prentisiaethau yn ofalus ac yn cydgysylltu â Llywodraeth Cymru ynglŷn â'i chynlluniau ar
gyfer y dyfodol, er mwyn nodi sut y dylai ein rôl mewn perthynas â'r cymwysterau a
ddefnyddir mewn prentisiaethau gael ei chyflawni yn y dyfodol. Rydym hefyd yn cynnal
trafodaethau rheolaidd ag Adran Addysg y DU a'r Sefydliad Prentisiaethau, yn ogystal â'r
cyrff dyfarnu perthnasol.
c)

Cwricwlwm newydd

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cwricwlwm newydd i ddysgwyr 3-16 oed. Mae'n
debygol y bydd hyn yn gofyn am ddiwygiadau i'r cymwysterau TGAU presennol. Er mwyn
diwygio cymwysterau i'w haddysgu am y tro cyntaf yn 2025, mae angen i Lywodraeth Cymru
wneud penderfyniadau polisi penodol ynghylch addysg yn fuan. Os na fydd hyn yn digwydd,
mae risg y caiff y broses o'u cyflwyno ei gohirio neu y cânt eu gweithredu ar frys. Rydym yn
gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr bod unrhyw
newidiadau i gymwysterau yn digwydd yn ddidrafferth a heb darfu diangen.
Os yw'r cwricwlwm newydd yn golygu bod angen diwygio pob un o'r cymwysterau y mae
pobl ifanc 14-16 oed yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer ar hyn o bryd, mae risg na fydd
gennym yr adnoddau i gyflawni hyn ochr yn ochr â'n cynlluniau gwaith a'n hymrwymiadau
presennol. Rydym yn lliniaru'r risg hon drwy weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a
chynllunio adnoddau’n fanwl ar gyfer gwahanol senarios.
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Adolygiad ariannol

Mae Cymwysterau Cymru yn cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru. 2017-18 yw
ein hail flwyddyn weithredol lawn.
Rydym yn pennu cyllideb bob blwyddyn sy'n clustnodi cyllid ar gyfer y gweithgareddau
rydym yn bwriadu eu cynnal yn unol â'n cylch gwaith a'n Cynllun Gweithredol, a rennir yn
swyddogaethol i'r meysydd cyffredinol canlynol:
Costau cyflog

Sy'n seiliedig ar nifer y staff sydd eu hangen i gyflawni ein
swyddogaethau craidd
Grantiau i gyrff
Rydym yn rhoi arian grant i gyrff eraill er mwyn helpu i sicrhau bod
eraill
asesiadau cyfrwng Cymraeg ar gael neu ariannu gweithgareddau
penodol sy'n gysylltiedig â diwygio cymwysterau, y mae proses dyfarnu a
dilysu gadarn ar waith ar eu cyfer.
Gweithgareddau Mae'r cyllidebau yn ein galluogi, yn bennaf oll, i gomisiynu'r cymorth
rhaglenni
allanol rydym yn rhagweld y bydd ei angen i gyflawni ein rhaglen o
adolygiadau sector, gweithgarwch monitro, gweithgarwch cymeradwyo a
gweithgarwch datblygu a chomisiynu, ac mae'n cynnwys prosiectau
ymchwil.
Costau rhedeg
Mae'r cyllidebau hyn yn cynnwys swyddogaethau corfforaethol megis
Adnoddau Dynol, TGCh, Cyfleusterau, Llywodraethu, Cyfathrebu,
Cyfieithu, ac ati.
Mae gwahanol lefelau o ‘sicrwydd gwariant’ yn gysylltiedig â'n cyllidebau, yn dibynnu ar b'un
a ydynt yn ymrwymiadau cylchol / anghylchol, neu b'un a ydynt yn darparu ar gyfer
gweithgareddau lle mae'r union lefel o weithgarwch / cost / amser heb ei chadarnhau eto /
yn anodd ei phennu. Mae elfen sylweddol o'n cynllun cyllidebol blynyddol yn anghylchol / yn
cael ei phennu bob blwyddyn yn seiliedig ar ein gweithgareddau gweithredol arfaethedig.
Mae nifer o weithgareddau ein rhaglenni craidd a gweithgareddau costau rhedeg yn
cyfrannu at gyflawni amcanion tymor hwy sy'n rhychwantu blynyddoedd ariannol ac, er ein
bod yn gwneud pob ymdrech i baru darpariaeth gyllidebol â'r elfennau penodol o
weithgarwch arfaethedig ar gyfer y cyfnod hwnnw, rydym yn cydnabod y gall hyn ofyn am
hyblygrwydd wrth i gynlluniau ddatblygu.
Yn yr un modd, rydym yn cydnabod mai cyfyngedig yw'r cyllid sydd ar gael i ni ac rydym yn
diweddaru ein Cynllun Cyllid Tymor Canolig yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gallwn barhau i
ddangos ein gallu i reoli ein gweithgareddau a'n hymrwymiadau gwariant disgwyliedig o
fewn cyfanswm y cyllid sydd ar gael.
Rydym wedi sefydlu trefniadau ar gyfer monitro cyllidebau yn ystod y flwyddyn sy'n adolygu
gweithgarwch arfaethedig a gwariant cysylltiedig yn rheolaidd ac sy'n rhoi adroddiadau
diweddaru rheolaidd i'r Bwrdd a Llywodraeth Cymru gyda rhagolygon ar gyfer gwariant.
Dyfarnodd Llywodraeth Cymru ‘gymorth grant’ gwerth £8.042m i ni ar gyfer 2017-18.
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Wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen ac wrth i ni ddeall ein hymrwymiadau ac amseriad
gweithgareddau penodol yn well, nodwyd na fyddai angen rhywfaint o'r dyraniad grant
gwerth £8.042m yn 2017-18. Roedd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu'n rheolaidd gan ein
Bwrdd a'r pwyllgorau perthnasol a'i thrafod â'r Uned Noddi o fewn Llywodraeth Cymru.
Ein sefyllfa alldro ar gyfer y flwyddyn oedd £7.495m, a oedd yn cyd-fynd fwy neu lai â'n
rhagolygon ac a oedd £547m yn llai na'r £8.042m a ddyrannwyd i ni. Mae hyn yn cyfateb i
gynnydd mewn gwariant o £348k o gymharu â 2016-17 ac, ar y cyfan, mae'n gyson â'r
fersiynau o'n Cynllun Cyllid Tymor Canolig, sy'n dangos sut mae rhai o'n costau yn cynyddu
wrth i ni aeddfedu.
Gellir priodoli'r rhesymau dros yr amrywiant hwn yn 2017-18 i raddau helaeth i nodweddion
ein cyllidebau a nodwyd uchod:
Costau cyflog

Mae ein costau cyflog gwirioneddol wedi cynyddu £402k o gymharu â
2016-17. Cydnabuwyd y lefel hon o gynnydd yn ein cynllun ariannol
tymor canolig ac mae i'w briodoli i ddatblygiad cynyddrannau cyflog a
chodiad cyflog 2017-18 (sy'n cyfateb i'r codiad cyflog a roddwyd gan
Lywodraeth Cymru). Roedd gennym rai swyddi gwag ar ddechrau'r
flwyddyn a gwelwyd trosiant mewn staff ychwanegol profiadol yn
ddiweddarach yn y flwyddyn. Gwnaethom hefyd fanteisio ar y cyfle i
adolygu ein hanghenion o ran staff a gwneud rhai newidiadau. Canlyniad
hyn oll oed rhywfaint o lithriant rhwng y dyddiadau penodi disgwyliedig
a gwirioneddol, a arweiniodd at danwariant yn y maes hwn o gymharu â
chyllideb 2017-18.
Grantiau i gyrff
Er bod cyfanswm y gwariant hwn yn cyd-fynd, fwy neu lai, â'r gyllideb,
eraill
mae'n faes sydd wedi amrywio yn ystod y flwyddyn, am ein bod yn
dibynnu'n llwyr ar gyrff allanol yn hawlio ad-daliadau yn unol â'u
dyfarniadau grant. Ar un adeg yn ystod y flwyddyn, roeddem yn disgwyl i
wariant yn y maes hwn fod yn fwy na'r gyllideb gychwynnol (i'w ariannu
o lithriant a nodwyd mewn mannau eraill), ond er gwaethaf cyfathrebu
ac ymgysylltu rheolaidd daeth i'r amlwg tua diwedd y flwyddyn ariannol
nad oedd pob corff a ariennir yn mynd i hawlio ei ddyraniadau llawn.
Gweithgareddau Rydym wedi tanwario yn y maes hwn am y rhesymau canlynol:
rhaglenni
a) Roedd costau gwirioneddol cyflogi cymorth allanol yn llai nag a
ragwelwyd yn wreiddiol;
b) Cafwyd tanwariant yn ein cyllideb ymchwil ‘wedi'i chomisiynu’n
allanol’;
c) Dechreuodd rhai gweithgareddau a chostau cysylltiedig yn 2017-18
ond gwnaethant gario drosodd i ddechrau'r flwyddyn ariannol newydd.
Costau rhedeg
Rydym wedi tanwario yn y maes hwn am y rhesymau canlynol:
a) Roedd gwariant yn llai nag a gyllidebwyd mewn rhai meysydd lle
rydym wedi dal symiau proffesiynol, e.e. costau cyfreithiol, costau
hyfforddiant;
b) Llwyddodd prosesau adnewyddu contractau i sicrhau arbedion mewn
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rhai meysydd, e.e. costau teleffoni a band eang;
c) Nid oed rhai gweithgareddau a chostau cysylltiedig wedi'u cyflawni'n
llawn erbyn 31 Mawrth 2018 ac, felly, gwnaethant gario drosodd i
ddechrau'r flwyddyn ariannol newydd.

Rydym yn parhau i feithrin ein dealltwriaeth o'n costau amrywiol a datblygu ein dull o
gyllidebu ar gyfer llawer o'n gweithgareddau sy'n rhai tymor hwy ac sy'n rhychwantu
blynyddoedd ariannol. Mae hyn wedi'n galluogi i fireinio ein proses cynllunio cyllidebol a
gweithredol ar gyfer 2018-19.
Mae'r tabl isod yn crynhoi ein sefyllfa alldro ac yn dangos sut mae'n gyson â'r ffigur ar gyfer
‘Gwariant Net Cynhwysfawr’ a nodir yn y ‘Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr’, ar ôl cyfrif
am wariant cymhwyso cyfalaf a thaliadau dibrisiant/amorteiddio.
Gwnaethom gydnabod cronfa wrth gefn gwerth £500k ar ein mantolen ar ddiwedd 2016-17
er mwyn ein galluogi i dalu costau ein rhaglen adnewyddu TG tair blynedd a thalu costau ein
Prosiect Casglu Data Dysgwyr. Rydym wedi tynnu swm bach o arian o'r gronfa hon yn 201718 ond rydym yn disgwyl gwneud defnydd helaethach ohoni yn 2018-19.
Hefyd, gwnaethom fanteisio ar y cyfle eleni i gywiro gorhawliad bach o grant mewn
blynyddoedd blaenorol, a gynrychiolir yn y tabl isod gan y defnydd o £10k o'r Gronfa
Gyffredinol i gyfrannu at y cyllid yr oedd ei angen yn 2017-18. Mae'n ofynnol i ni gydnabod
grant Llywodraeth Cymru i gyfateb i bob un o'r rhwymedigaethau, gan gynnwys unrhyw
ddarpariaethau tymor hwy a'n ‘gwyliau blynyddol a gronnwyd’ (sy'n cydnabod yr
atebolrwydd sy'n gysylltiedig â'r gwyliau blynyddol a enillwyd ond nas cymerwyd gan staff ar
31 Mawrth 2018). Roedd yr elfen o'n hawliad grant ar gyfer 2017-18 a oedd yn ymwneud â
gwyliau blynyddol a gronnwyd £10k yn llai na'r gwyliau a gronnwyd mewn gwirionedd, ar y
sail ein bod yn cario gwarged yn y gronfa gyffredinol lle roeddem wedi gor-hawlio grant yn
flaenorol.
Noder – mae'r golofn ‘Cyllideb 2017-18’ yn adlewyrchu'r gyllideb derfynol ar gyfer pob un
o'r meysydd gweithgarwch allweddol ar 31 Mawrth 2018, h.y. mae'n adlewyrchu
trosglwyddiadau cyllidebol cymeradwy a ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn.
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O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

Alldro
2016-17

Cyllideb
2017-18

Alldro

Amrywiant

Cyflog

£'000
3,995

£'000
4,525

£'000
4,397

£'000
128

Grantiau

1,366

991

992

-1

Rhaglen

478

1,000

747

253

Rhedeg

1,308

1,526

1,359

167

Cyfanswm yr Alldro

7,147

8,042

7,495

547

Ariannwyd gan
Cyfanswm y Grant mewn Cymorth a hawliwyd

7,473

Y defnydd o'r gronfa wrth gefn a glustnodwyd

12

Y defnydd o'r gronfa gyffredinol

10

Cyfanswm y Cyllid

7,495

Cysoni'r Alldro â SOCNE
7,495

Alldro
Cynnydd net ar ôl tynnu gwariant sy'n cymhwyso fel
cyfalaf (gan gynnwys elfennau o gostau staff), ac
ychwanegu taliadau Dibrisiant / Amorteiddio
Gwariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y
flwyddyn

54

7,549

Mae ein Cynllun Cyllid Tymor Canolig yn parhau i ddangos bod angen ein lefel bresennol o
gyllid arnom wrth i ni barhau i aeddfedu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.
Y balans arian parod ar 31 Mawrth 2017 oedd £1.023m, yr oedd £590k ohono wedi'i
glustnodi i ddarparu ar gyfer gwariant cronedig. Mae'r balans (£433k) yn cyfateb i 5% o
gyfanswm ein cyllideb gros ac mae hyn o fewn y terfyn cario drosodd a bennwyd gan
Lywodraeth Cymru, sef 6%.
Fel yn 2016-17, unwaith eto gwnaethom dalu 98% o'n hanfonebau o fewn 30 diwrnod yn
2017-18, ond bu lleihad yng nghanran yr anfonebau a dalwyd o fewn 10 diwrnod, o 71% i
65%. Byddwn yn adolygu hyn er mwyn nodi p'un a ellir gwella'r perfformiad hwn yn 2018-19.
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Rhoddwyd sylw dyladwy i reoleidd-dra a phriodoldeb gwariant y sefydliad, a thybir bod
prosesau a rheolaethau mewnol priodol ar waith.
Gan ein bod yn parhau i gael ein cyllido gan Lywodraeth Cymru, rydym yn parhau i baratoi
ein cyfrifon hyn ar sail 'busnes gweithredol'.

2.4

Cynaliadwyedd

Mae Cymwysterau Cymru yn meddiannu arwynebedd o 11,329 troedfedd sgwâr yn Adeilad
Q2, mewn un swyddfa a rennir, i'r gorllewin o Gasnewydd. Mae'n hawdd iawn cyrraedd yr
adeilad mewn car er nad yw mor hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Rydym yn
ymrwymedig i ddatblygu cynaliadwy, gan weithio gyda'n staff, ein cyflenwyr a'n contractwyr i
leihau faint o ynni a ddefnyddir gennym a'r effaith rydym yn ei chael ar yr amgylchedd.
Rydym wedi llunio Datganiad Polisi Amgylcheddol ac rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'n
cyflenwyr a'n contractwyr sicrhau bod y nwyddau a'r gwasanaethau a gafaelir yn
cydymffurfio â'n polisi, lle y bo'n briodol. Rydym yn lleihau ein heffaith fel a ganlyn:
Technoleg gwybodaeth
Mabwysiadwyd dull gweithredu modern a hyblyg o ran TG, gan ddefnyddio'r technolegau
diweddaraf. Mae ein cyflogeion yn defnyddio gwasanaethau cwmwl drwy lechen
ddatodadwy 'dau mewn un', sy'n golygu y gellir osgoi dyblygu cyfrifiaduron bwrdd gwaith,
gliniaduron a chyfarpar fideo/ffôn. Mae ein seilwaith TG yn system gwmwl yn bennaf, sy'n
golygu nad oes angen gweinyddion mawr arnom ar y safle. Caiff y llechenni eu defnyddio'n
ddi-dor, ar ddesgiau, mewn cyfarfodydd neu y tu allan i'r swyddfa. Mae buddsoddi mewn
cyfarpar sain da wedi golygu bod trefniadau fideo-gynadledda a rhannu dogfennau yn fwy
effeithiol, gan ein galluogi i weithio a chyfathrebu'n hyblyg mewn gwahanol leoliadau, gan
ostwng nifer y teithiau diangen.
Goleuadau
Yn ystod y gwaith o osod offer yn yr adeilad, yn 2015, gosodwyd goleuadau LED yn ein
hystafelloedd cyfarfod. Ym mis Rhagfyr 2017, fel rhan o'n hymrwymiad i sicrhau
cynaliadwyedd, gosodwyd goleuadau LED ym mhob man arall yn adeilad Cymwysterau
Cymru, gan gadw ein synwyryddion symud. Mae goleuadau LED yn para 50,000 o oriau, sy'n
cyfateb i tua 20 mlynedd o ddefnydd am 10 awr y diwrnod gwaith. Mae goleuadau LED yn
defnyddio llai o drydan ac nid oes angen eu cynnal a'u cadw. Fel rheol, maent yn lleihau
allyriadau carbon tua 30%.
Troethfeydd di-ddŵr
Ym mis Tachwedd 2017 gwnaethom osod troethfeydd di-ddŵr. Mae'r rhain yn defnyddio llai
o ddŵr ac mae costau cynnal a chadw is yn gysylltiedig â nhw. Gall troethfeydd di-ddŵr
arbed rhwng 57,000 a 170,000 litr o ddŵr y flwyddyn fesul troethfa, yn ogystal â lleihau
allyriadau carbon.
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Gwastraff Canolog
Ni ddarperir unrhyw finiau gwastraff unigol mewn gweithfannau. Mae mannau gwastraff
canolog yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn ailgylchu cymaint o ddeunyddiau cymysg sych â
phosibl a lleihau 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 wedi'u
hailgylchu ac eitemau na ellir eu hailgylchu.
Dengys y tabl isod ein hôl troed carbon. Rydym wedi'i gymharu â chanlyniad y flwyddyn
ddiwethaf. Mae'r ynni rydym yn ei ddefnyddio bob blwyddyn wedi cynyddu eleni –
oherwydd y tywydd garw yn ystod y gaeaf. Bydd y goleuadau LED sydd newydd eu gosod yn
ein helpu i leihau ein defnydd o ynni yn y dyfodol. Mae'r dŵr rydym yn ei ddefnyddio wedi
lleihau 26 uned o ganlyniad i'r troethfeydd di-ddŵr a osodwyd yn ddiweddar a byddwn yn
gweld lleihad y flwyddyn lawn yn 2018-19. Dengys y ffigurau ar gyfer gwastraff gynnydd o
2% mewn cyfraddau ailgychu. Mae'n debygol bod y gwelliant hwn i'w briodoli i wastraff
canolog a'r ffaith bod staff wedi'u haddysgu i wahanu gwastraff yn gywir. 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.
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Cwmpas

Gwybodaeth
Anariannol

Gwybodaeth Ariannol

Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr

Cwmpas 1 Allyriadau
uniongyrchol:

Dd/G

Dd/G

Dd/G

Cwmpas 2 (Ynni
anuniongyrchol):

Trydan 98,420.3 cilowat
awr

£12,948.86

34601 kg o CO2e

Cwmpas 3:

Dŵr 280 uned (*)
Carthffosiaeth 265
uned
Cyfanswm 545 uned

£399.06
£543.10

96.32 kg o CO2e
187.62 kg o CO2e

Cyfanswm £942.16

Cyfanswm 283.94 kg o CO2e

Gwastraff
Gwastraff Cyffredinol
1278kg (31%)
Ailgylchu Cymysg
2091kg (51%)
Gwastraff Bwyd 728kg
(18%)
Cyfanswm 4097 kg

Gwastraff
Gwastraff Cyffredinol
£463.63
Ailgylchu Cymysg £279.86
Gwastraff Bwyd £936.00

Gwastraff
Gwastraff Cyffredinol 27.42kg o
CO2e
Ailgylchu Cymysg 44.85kg o CO2e
Gwastraff Bwyd 15.63kg o CO2e

Cyfanswm £1679.49

Cyfanswm 87.9 kg o CO2e

Car/Tacsi
Staff – £29,475.66
Aelodau'r Bwrdd –
£5027.15
Cyfanswm £34,502.81

Car/Tacsi (**)
Staff – 18,956 kg o CO2e
Aelodau'r Bwrdd – 2,721 kg o
CO2e
Cyfanswm 21,677 kg o CO2e

Rheilffordd
Staff – 45,691 milltir
Aelodau'r Bwrdd –
7,696 milltir
Cyfanswm 53,387
milltir

Rheilffordd
Staff – £17,291.90
Aelodau'r Bwrdd – £3282.16
Cyfanswm £20,574.06

Rheilffordd
Staff – 2,137.42 kg o CO2e
Aelodau'r Bwrdd – 360.02 kg o
CO2e
Cyfanswm 2,497.44 kg o CO2e

Awyr
Staff – 4,785 milltir
Aelodau'r Bwrdd – dim
Cyfanswm 4,785
milltir

Awyr
Staff – £1093.77
Aelodau'r Bwrdd – dim
Cyfanswm £1093.77

Awyr
Staff – £1,279.70 o CO2e
Aelodau'r Bwrdd – 0 kg o CO2e
Cyfanswm 1279.70 kg o CO2e

Teithio Busnes
Car/Tacsi
Staff – 65,357 milltir
Aelodau'r Bwrdd –
9,382 milltir
Cyfanswm 74,739
milltir
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Nodiadau esboniadol i'r tabl
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: Allyriadau a ryddheir i'r atmosffer sy'n gysylltiedig â'r 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.
(*) Amcangyfrifwyd y ffigurau ar gyfer y defnydd o ddŵr a'r costau ar gyfer y Pedwerydd Car
sail y gyfradd redeg am fod y cyfleustod hwn yn cael ei filio bob chwe mis.
(**) Cyfrifwyd y ffigurau ar gyfer Co2 ceir gan ddefnyddio Ffactorau Trosi Llywodraeth y DU
ar gyfer Adrodd ar Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr gan Gwmnïau – yn seiliedig ar fath Canolig
Uwch o gar.
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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 2017-18 roedd y Bwrdd yn cynnwys yr aelodau canlynol:
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Cychwynnodd tymhorau David Jones ac Arun Midha yn eu swyddi y naill ar 14 Mai a'r llall ar 21
Mai 2017. Daeth tymor Alun Llwyd yn y swydd i ben ar 4 Mawrth 2018.
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.
Pwyllgorau'r Bwrdd
Mae'r Bwrdd wedi dynodi pedwar pwyllgor sy'n gyfrifol am helpu'r Bwrdd i gyflawni ei
ddyletswyddau. Mae'r pwyllgorau fel a ganlyn:

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 cyhoeddi rhestr weithredol o fuddiannau'r
Bwrdd y gellir ei gweld yma.
Nodwyd pob Trafodyn â Phartïon Cysylltiedig a gellir eu gweld yn Nodyn 18 o'r ddogfen hon, ar
dudalennau 77 a 78.
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:
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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 sawl atebolrwydd 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.
Mae tîm Gweithredol Cymwysterau Cymru yn cynnwys:

Mae'r Bwrdd Rheoli, gan gynnwys y Cyfarwyddwyr Cyswllt dros Gymwysterau Cyffredinol a
Chymwysterau Galwedigaethol, y Pennaeth Cyfathrebu a'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
a'r Pennaeth Cyllid, yn cynorthwyo'r Prif Weithredwr a'r tim Gweithredol ehangach wrth iddynt
arfer eu cyfrifoldebau.
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:
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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'r 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 Cymru.
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 1 Ebrill
2017 a 31 Mawrth 2018 yn deg, yn gytbwys ac yn rhesymol;
• 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;
• hyd y gwn i, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw ein harchwilwyr yn
ymwybodol ohoni;
• rwyf wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau fy mod yn ymwybodol o unrhyw
wybodaeth archwilio berthnasol a chadarnhau bod ein harchwilwyr yn ymwybodol o'r
wybodaeth honno.

Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
19 Gorffennaf 2018

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.
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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. Mae fy nghyfrifoldebau llawn fel y Swyddog
Cyfrifyddu wedi'u nodi yn Nogfen Fframwaith Cymwysterau Cymru.
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 (2017) fel
ein prif fan gyfeirio ar gyfer arfer da ym maes Llywodraethu. Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwyf
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.
Trosolwg o Fframwaith Llywodraethu Cymwysterau Cymru
Mae'r Bwrdd a'i bedwar pwyllgor wedi bod yn weithredol 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 holl gofnodion ar gael i bob aelod o'r Bwrdd.
Isod ceir trosolwg o weithgarwch y Bwrdd a'i bwyllgorau yn ystod y flwyddyn.
Y Bwrdd
Mae'r Bwrdd wedi cyfarfod bum gwaith yn ystod y cyfnod (mis Mai, mis Gorffennaf, mis Hydref,
mis Ionawr a mis Mawrth). Mae cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar gael drwy wefan
Cymwysterau Cymru ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo.
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Mae'r penderfyniadau allweddol a wnaed gan y Bwrdd yn ystod y cyfnod yn cynnwys
cymeradwyo'r canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cynllun Busnes a dyraniad cyllidebol a lefelau adnoddau staff 2017-18;
Yr adroddiad blynyddol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi 2016 a mis Awst 2017;
Y cyfrifon ariannol blynyddol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017;
Yr adroddiad Cydraddoldebau blynyddol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 a mis Awst
2017;
Polisïau perthnasol, gan gynnwys y polisi cwynion corfforaethol;
Yr awydd i fentro;
Diwygiadau i gynllun dirprwyo'r Bwrdd;
Gwariant dros £100k i lunio contract ar gyfer cymorth parhad TG trydydd parti ar gyfer y
gronfa ddata reoleiddiol (QiW) a chontract ag Ofqual i ddarparu gwasanaethau casglu data;
Cynnydd yn nifer y swyddi yn y strwythur sefydliadol;
Strategaeth Cymwysterau Cymru, y cynllun strategol ar gyfer Gallu Corfforaethol a'r Cynllun
Strategol ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol;
Cylch gorchwyl diwygiedig y Pwyllgor Adnoddau, y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg a'r
Pwyllgor Rheoleiddio;
Y penderfyniad i gyhoeddi ein hadroddiad a dechrau ymgynghori ar yr opsiynau a ffefrir
gennym ar gyfer yr adolygiad o'r sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig;
Safbwynt Cymwysterau Cymru o ran yr adroddiad ar ein hymchwil i Gofrestriadau Cynnar,
gan gynnwys caniatâd i gyhoeddi'r adroddiad a'r naratif;
Ymgyngoriadau ar gyfer yr adolygiad o'r sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig,
Canlyniadau Rheoleiddiol a'r polisïau ar Gwynion, Chwythu'r Chwiban a Gorfodi;
Ymateb Cymwysterau Cymru i ymgynghoriadau ar Lefelau T (yr Adran Addysg, Llywodraeth
Ganolog) ac Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (Llywodraeth Cymru);
Amcanion Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymwysterau Cymru;
Ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg;
Cofnodion ei gyfarfodydd blaenorol.

Mewn rhai o'i gyfarfodydd (lle roedd yn briodol) cafodd neu ystyriodd y Bwrdd y canlynol hefyd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Prif Weithredwr a'r Cadeirydd;
Adroddiadau Rheoli Risg a chofrestrau risg;
Monitro'r gwaith o gyflawni'r cynllun gweithredol a gweithgarwch ariannol;
Y wybodaeth ddiweddaraf gan bob un o'i bwyllgorau
Cynnydd prosiect Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant;
Datblygiadau o ran prentisiaethau ledled y DU;
Cynnydd yr ymchwil i Fagloriaeth Cymru;
Cynnydd gwaith i helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r cwricwlwm;
Y wybodaeth ddiweddaraf am ein parodrwydd ar gyfer y GDPR;
Canlyniadau'r arolwg staff.

Cynhaliodd y Bwrdd ddau ddiwrnod datblygu ar wahân (ym mis Mai a mis Medi 2017) lle yr
ystyriodd fframwaith strategaeth Cymwysterau Cymru, hyder y cyhoedd, gwerthoedd
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corfforaethol a datblygiadau cyfreithiol a datblygiadau polisi a chafodd hyfforddiant mewn
perthynas â'r broses ddyfarnu ar gyfer y gyfres arholiadau.
Cofnodir unrhyw drafodaethau a geir gan y Pwyllgor Gweithredol ac unrhyw benderfyniadau a
wneir ganddo ym mhapurau'r Bwrdd a'r cofnodion perthnasol.
Y 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. Y Bwrdd sy'n
gyfrifol am reoli risg a rheolaeth fewnol a mater i'r Bwrdd yw penderfynu sut mae'n rheoli risgiau
allweddol. Fodd bynnag, mae'r broses o oruchwylio hyn wedi'i dirprwyo i'r Pwyllgor Archwilio a
Sicrhau Risg.
Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg i'w weld ar ein gwefan.
Cyfarfu'r Pwyllgor Archwilio a Risg bedair gwaith yn ystod y cyfnod (mis Mehefin, mis
Gorffennaf, mis Hydref a mis Chwefror). Cyflwynwyd cofnodion o'r cyfarfodydd hyn i'r Bwrdd.
Mae ein harchwilwyr mewnol ac allanol yn bresennol yn y Pwyllgor hwn hefyd.
Yn ystod y cyfnod hwn mae'r Pwyllgor wedi gwneud y canlynol:
Adolygu'r cyfrifon blynyddol drafft ar gyfer 2016-17 a chyflwyno adroddiad sicrwydd i'r
Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu;
• Adolygu pob adroddiad archwilio mewnol a luniwyd yn ystod y cyfnod (ac eithrio'r
adolygiad o'r Gymraeg, a gaiff ei hadolygu yn ei gyfarfod ym mis Mai 2018);
• Goruchwylio'r gwaith o fonitro holl argymhellion y gwasanaeth archwilio mewnol;
• Adolygu adroddiadau mewn perthynas â rheoli twyll, llwgrwobrwyo, rhoddion a lletygarwch
• Cael adroddiadau rheoli risg, adolygu agweddau perthnasol ar y gofrestr risg gorfforaethol
a chynnal 'sesiynau plymio dwfn' er mwyn craffu ar y risgiau sy'n gysylltiedig â'r Prosiect
Casglu Data, dull y sefydliad o reoli data a chydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Diogelu Data
Cyffredinol (GDPR);
• Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch gwybodaeth drwy gydol y flwyddyn;
• Cael adroddiadau diweddaru ariannol drwy gydol y flwyddyn a chraffu ar y prosesau a
ddefnyddir ar gyfer rhagamcanu;
• Cael adroddiadau ar unrhyw wyriadau oddi wrth y gweithdrefnau caffael;
• Cwblhau ei archwiliad iechyd llywodraethu, adolygu ei gylch gorchwyl ac ystyried ei
amserlen o gyfarfodydd yn y dyfodol.
Cynhelir cyfarfodydd caeedig â'r archwilwyr mewnol ac allanol yng nghyfarfod y Pwyllgor ym
mis Mai 2018.
•

Ni chodwyd unrhyw faterion sy'n achos pryder gyda'r Bwrdd.
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Y Pwyllgor Adnoddau
Mae'r pwyllgor hwn yn rhoi llwyfan i gynnal trafodaethau manwl ar faterion yn ymwneud â
chynllunio ariannol a busnes, a nifer o feysydd adnoddau dynol. Mae'r awdurdod i gymeradwyo
polisïau Adnoddau Dynol ar ran y Bwrdd hefyd wedi'i ddirprwyo i'r Pwyllgor. Mae crynodeb o'i
gylch gorchwyl ar gael ar ein gwefan.
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.
Cyfarfu'r Pwyllgor Adnoddau deirgwaith yn ystod y cyfnod (mis Gorffennaf, mis Hydref a mis
Chwefror). Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd hyn i'r Bwrdd.
Yn ystod y cyfnod hwn mae'r Pwyllgor Adnoddau wedi gwneud y canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolygu'r adroddiad cynnydd chwe mis ar y cynllun gweithredol a'r sefyllfa ariannol 201718;
Adolygu'r cynllun busnes drafft a'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19;
Adolygu'r cynllun ariannol tymor canolig;
Adolygu a chymeradwyo nifer o bolisïau Adnoddau Dynol gan gynnwys polisïau Adnoddau
Dynol sy'n Ystyriol o Deuluoedd1;
Adolygu'r broses sydd ar waith ar gyfer datgan a rheoli gwrthdaro buddiannau ar gyfer y
Bwrdd ac uwch aelodau o staff;
Adolygu cynigion ar gyfer newidiadau i nifer y staff parhau o fewn rhannau penodol o'r
sefydliad;
Cwblhau ei archwiliad iechyd llywodraethu ac adolygu ei gylch gorchwyl;
Ystyried ei amserlen o gyfarfodydd yn y dyfodol.

Y 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. Mae crynodeb o gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gael ar y
wefan.
Cyfarfu'r Pwyllgor Rheoleiddio bum gwaith yn ystod y cyfnod (mis Ebrill, mis Mehefin, mis Medi,
mis Rhagfyr a mis Chwefror). Cyflwynwyd cofnodion o'r cyfarfodydd hyn i'r Bwrdd. Cynhaliodd y
Pwyllgor bwyllgor arall lle y trafodwyd y polisi ar Amodau Trosglwyddo.
Yn ystod y cyfnod hwn mae'r Pwyllgor wedi ystyried:
•

Diweddariadau i'r polisi strategol ac wedi adolygu sawl polisi. Ymhlith y polisïau a
adolygwyd roedd Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu, Polisi Chwythu'r Chwiban, Polisi
Gweithredu Pan Fydd Pethau yn Mynd o Chwith, Polisi Cosbau Ariannol, Polisi Capio
Ffioedd a Pholisi Cydnabod;

Ym mis Hydref 2016, dirprwyodd y Bwrdd y cyfrifoldeb am gymeradwyo polisïau Adnoddau Dynol i'r
Pwyllgor Adnoddau
1
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Adroddiadau rheoli risg ac wedi adolygu'r gofrestr risg reoleiddiol;
Yr Adolygiad o'r sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig;
Y cynllun strategol ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol;
Cynlluniau monitro ar gyfer cyfres arholiadau'r Haf a'r Gaeaf;
Adroddiadau ar weithgareddau monitro a chydymffurfio a gweithgareddau cydnabod a
chymeradwyo;
Ei archwiliad iechyd llywodraethu ac adolygu ei gylch gorchwyl;
Ei amserlen o gyfarfodydd yn y dyfodol.

Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth
Diben y pwyllgor hwn yw ystyried a rhoi argymhellion ynglŷn â chydnabyddiaeth staff ac
aelodau'r Bwrdd. Mae'n rhaid i'w argymhellion gael eu cymeradwyo gan y Bwrdd cyn i unrhyw
gamau gael eu cymryd ac mae'n rhaid i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg gytuno ar unrhyw
newidiadau sylweddol i delerau ac amodau. Mae crynodeb o'i gylch gorchwyl ar gael ar y wefan.
Cyfarfu'r Pwyllgor ddwywaith yn ystod y cyfnod (mis Tachwedd 2017 a mis Ionawr 2018). Yn
ystod ei gyfarfodydd, ystyriodd y Pwyllgor y canlynol:
•
•
•
•
•
•

Cyflog swyddogion gweithredol;
Fframwaith recriwtio'r Prif Swyddog Gweithredol
Perfformiad y Bwrdd;
Perfformiad y Prif Swyddog Gweithredol a'r Cyfarwyddwr Gweithredol;
Ei archwiliad iechyd llywodraethu ac adolygu ei gylch gorchwyl;
Ei amserlen o gyfarfodydd yn y dyfodol.

Adolygiad o berfformiad ac effeithiolrwydd y Bwrdd
Yn ystod 2016-17, ystyriodd y Bwrdd y dulliau roedd am eu defnyddio i werthuso ei berfformiad
ei hun ac effeithiolrwydd ei Bwyllgorau. Penderfynodd y Bwrdd ddefnyddio amrywiaeth o
ddulliau gan gynnwys adolygiad o'i effeithiolrwydd ei hun, adolygiadau un i un ac archwiliad
iechyd o bob Pwyllgor. Yn 2017-18 rydym wedi cynnal y gweithgareddau canlynol:
Archwiliadau iechyd llywodraethu o Bwyllgorau - Cynhaliwyd archwiliad iechyd gyda phob
un o'r pedwar pwyllgor. Gofynnodd yr archwiliad iechyd i bob pwyllgor ystyried meysydd megis
gweinyddu Pwyllgorau, perfformiad, cydberthynas y Pwyllgor â'r Bwrdd, y gydberthynas â staff
ac unrhyw feysydd y dylid eu hystyried yn y dyfodol.
Sesiynau un i un ag aelodau o'r Bwrdd – Cyfarfu'r Cadeirydd ar wahân â phob aelod o'r Bwrdd
yn ystod y flwyddyn er mwyn cynnal cyfarfod adolygu blynyddol. Mae'r prif ganfyddiadau ar
gyfer y gweithgareddau hyn yn cael eu datblygu'n Gynllun Gweithredu i'r Bwrdd ar gyfer 201819.
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Adolygiad y Cadeirydd - Yn ystod y flwyddyn datblygwyd y broses adolygu ar gyfer Cadeirydd
y Bwrdd ymhellach. Cafodd pob aelod o'r Bwrdd, pob Cyfarwyddwr Gweithredol a'r Pennaeth
Llywodraethu Corfforaethol gyfle i roi eu barn ar berfformiad y Cadeirydd yn ystod y flwyddyn.
Cwblhaodd y Cadeirydd hunanasesiad ac wedyn cafodd yr holl wybodaeth ei choladu a'i
chyflwyno i'r Cadeirydd mewn adroddiad adborth. At hynny, cynhaliodd y Cadeirydd gyfarfod
adolygu blynyddol ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ym mis Awst 2017.
Dysgu a datblygu – Yn ogystal â chyfarfodydd rheolaidd a'i adolygiad o'i effeithiolrwydd ei
hun, ymgymerodd y Bwrdd â nifer o gyfleoedd dysgu a datblygu gan gynnwys hyfforddiant
mewn perthynas â'r broses dyfarnu cymwysterau cyffredinol a rhaglen datblygu'r Bwrdd a
gynhaliwyd dros dri diwrnod ac a ymdrinodd â meysydd llywodraethu, sicrwydd, arweinyddiaeth
a byrddau sy'n perfformio'n dda. Cyflwynwyd rhaglen datblygu'r Bwrdd gan hwylusydd allanol.
Effeithiolrwydd y Bwrdd – Yn 2016-17 cynhaliwyd adolygiad allanol y cyflwynwyd adroddiad
arno yng nghyfrifon blynyddol 16-17. Rydym wedi penderfynu cynnal adolygiad allanol o'r math
hwnnw bob dwy flynedd. Yn ystod y flwyddyn rhwng adolygiadau allanol, byddwn yn cynnal
adolygiad mewnol o berfformiad. Caiff ei lunio ar sail gwybodaeth a gesglir drwy adolygiadau o
aelodau'r Bwrdd, adolygiad y Cadeirydd ac archwiliadau iechyd o bwyllgorau ynghyd â
ffynonellau eraill o adborth i lywio trafodaeth rhwng aelodau'r Bwrdd. Bydd hyn yn ei dro yn
darparu'r sail i lunio cynllun gweithredu blynyddol y Bwrdd.
Yn ystod 2017-18 gwnaethom wahodd sylwedydd allanol â chryn brofiad o wasanaethu ar
fyrddau ac ym maes llywodraethu i un o gyfarfodydd ein Bwrdd; lluniwyd adroddiad newydd a
bydd yn darparu rhagor o wybodaeth a ddefnyddir gennym wrth ddatblygu cynllun
gweithredu'r Bwrdd. Ymdriniodd yr adroddiad â gweinyddu/cynnal busnes; cadeirio'r cyfarfod;
trafodaeth grŵp; ymddygiad aelodau'r Bwrdd; amrywiaeth; rôl y Pwyllgor Gweithredol; y
gydberthynas rhwng y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr; a chyfraniadau unigol. Roedd yr adroddiad
yn gadarnhaol iawn ac yn cynnwys awgrymiadau defnyddiol i'w hystyried yn y dyfodol.
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Presenoldeb yng nghyfarfodydd y Bwrdd a'i Bwyllgorau (1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018)
Y Bwrdd

Y
Pwyllgor
Archwilio
a Sicrhau
Risg
4

Y Pwyllgor
Rheoleiddio

Nifer y
5
5
Cyfarfodydd a
gynhaliwyd
Enw'r Aelod
Presenoldeb
o'r Bwrdd
Ann Evans
5
Dd/G
5
(Cadeirydd)
Philip Blaker
5
(4)
5
(Prif Swyddog
Gweithredol)
Caroline Burt
4
Dd/G
5
Ellen Donovan 5
Dd/G
Dd/G
Robert Lloyd
5
Dd/G
Dd/G
Griffiths
Alun Llwyd
4
Dd/G
Dd/G
Angela
5
4
Dd/G
Maguire-Lewis
Claire Morgan 4
Dd/G
5
Isabel Nisbet
5
4
5
Rheon Tomos
5
4
Dd/G
David Jones
3 (o 4)*
2
Dd/G
Arun Midha
4 (o 4)*
Dd/G
4 (o 4)*
Mae () yn nodi presenoldeb ond nid fel aelod
*Mae'n adlewyrchu'r adeg yr ymunodd â'r Bwrdd

Y Pwyllgor
Adnoddau

Y Pwyllgor
Cydnabyddiaeth

3

2

2

2

3

(1)

Dd/G
3
3

Dd/G
1
2

3
3

Dd/G
Dd/G

Dd/G
Dd/G
Dd/G
Dd/G
Dd/G

Dd/G
Dd/G
2
Dd/G
Dd/G

Archwilio Mewnol – y system rheolaeth fewnol
Mae ein system rheolaeth fewnol 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 2018 a
hyd at ddyddiad cymeradwyo’r cyfrifon blynyddol. Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwy'n gyfrifol am
adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. Wrth wneud hynny mae fy ngwaith yn cael
ei lywio gan waith yr archwilwyr mewnol a'r Cyfarwyddwyr yn y sefydliad sy'n gyfrifol am
ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth fewnol.
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Rydym yn defnyddio contractwr arall ar gyfer gwasanaethau archwilio mewnol ac wedi penodi
KPMG drwy dendr cystadleuol, fel ein harchwilwyr mewnol.
Yn ystod 2017-18, cwblhawyd pum archwiliad mewnol fel a ganlyn:
Enw'r Archwiliad
Cymeradwyaethau
Cymwysterau
Rheoli Newid o ran TG
Cyflogres a Phensiynau
Recriwtio
Y Gymraeg

Gradd Sicrwydd
Sylweddol

Nifer yr Argymhellion
1

Boddhaol
Boddhaol
Sylweddol
Boddhaol

2
6
3
4

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg wedi goruchwylio'r cynllun Archwilio Mewnol a'r
adroddiadau archwilio, a bydd yn parhau i fonitro'r gwaith o roi'r argymhellion a godwyd yn
ystod y flwyddyn ar waith. Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o'r argymhellion a godwyd:
Blaenoriaeth
Argymhellion a godwyd

Uchel

Canolig

Isel

Cyfanswm

Argymhellion a godwyd yn 2015-16

-

6

9

15

Argymhellion a godwyd yn 2016-17

1

4

15

20

Argymhellion a godwyd yn 2017-18

-

3

13

16

Cyfanswm

1

13

37

51

Cyflwynwyd system monitro ac olrhain a gyflwynodd adroddiadau i'r Pwyllgor Archwilio a
Sicrhau Risg. Adolygodd KPMG, ein Harchwilwyr Mewnol, yr argymhellion hefyd ar ddiwedd y
flwyddyn ariannol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a rhoi sicrwydd i'r Swyddog Cyfrifyddu a'r
Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. Mae'r tabl isod yn rhoi trosolwg o statws yr argymhellion:
Statws
Yn hwyr – yn
mynd
rhagddo

Yn hwyr –
Ddim i'w
heb ddechrau weithredu
eto
eto

Heb ei
weithredu

Blaenoriaeth

Gweithredwyd
neu Disodlwyd

Uchel

-

1

-

-

-

1

Canolig

10

3

-

-

-

13

Isel

28

1

-

6

2

37

Cyfanswm

38

5

-

6

2

51
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Ar 31 Mawrth 2018, roedd un argymhelliad â blaenoriaeth uchel, tri argymhelliad â blaenoriaeth
ganolig ac un argymhelliad â blaenoriaeth isel wedi mynd heibio i'r dyddiadau cychwynnol a
bennwyd ar gyfer eu cyflawni; mae pob un o'r rhain yn mynd rhagddynt. Yn gryno, yr
argymhellion yw:
•

•

•

Blaenoriaeth uchel (un): mae'n cwmpasu dau fater, sef gweinyddu defnyddwyr mewnol
(yr ymdriniwyd ag ef yn gyflym) a'r rheolaethau dros fynediad i'n system ariannol gan
ddesg gymorth y darparwr os bydd angen cywiro diffygion. Mae pob un o'n camau
gweithredu wedi'u cyflawni ond rydym yn ceisio rhagor o sicrwydd gan ddarparwr y
system ynghylch ei reolaethau cyn cau'r risg;
Blaenoriaeth ganolig (tri): mae dau o'r rhain yn ymwneud â'r archwiliad o'r trefniadau ar
gyfer rheoli newid o ran TG a sicrhau y caiff dyletswyddau eu gwahanu fel y bo'n
berthnasol ac y caiff siart lif gymeradwyo ei chyflwyno. Mae'r argymhelliad arall yn
ymdrin â'r un mater â'r argymhelliad ‘uchel’; er mwyn ei gau bydd angen i'r darparwr
naill ai gadarnhau dyddiad ar gyfer cyflwyno meddalwedd olrhain desg gymorth neu roi
rhagor o fanylion am ei reolaethau llaw;
Blaenoriaeth isel (un): mae'n ymwneud â sicrhau bod amcanion grant CAMPUS wedi'u
pennu ar gyfer y grant nesaf a ddyfernir i Gymraeg i Oedolion.

Caiff holl argymhellion y gwasanaeth archwilio mewnol eu holrhain a'u cyflwyno i bob un o
gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.
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. Darperir yr adroddiad isod gan ein Pennaeth Archwilio Mewnol o KPMG.
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Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol
Nodir ein barn fel a ganlyn:
•
Y sail dros y farn;
•
Barn gyffredinol; a'u bod
•
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 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 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 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 yn gynwysedig, ac mae'n
seiliedig ar y pum archwiliad a gwblhawyd gennym yn ystod y cyfnod hwn.
Dylunio a gweithredu'r Fframwaith Rheoli Risg
Yn gyffredinol, nododd ein hadolygiad fod y fframwaith Sicrhau sydd ar waith yn seiliedig ar broses
rheoli risg systematig ac yn rhoi sicrwydd priodol i'r Bwrdd. Mae'r fframwaith rheoli 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 flwyddyn
Gwnaethom roi un farn sicrwydd ‘gyfyngedig’ ac ni wnaethom roi'r un farn ‘dim’ sicrwydd mewn
perthynas â'n haseiniadau ar gyfer 2017-18.
Ni wnaethom unrhyw argymhellion risg uchel.

KPMG LLP
Cyfrifwyr Siartredig
Caerdydd

14 Mai 2018

T u d a l e n | 39

Cyfrifon Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017-18

O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

Fframwaith rheoli risg
Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol am broses rheoli risg y sefydliad ac mae risg yn eitem
sefydlog ar agenda pob cyfarfod o'r Byrddau i'w thrafod neu er gwybodaeth. 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.
Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi datblygu aeddfedrwydd ein gweithgarwch rheoli a chofnodi
risg ymhellach. Mae'r gofrestr risg bellach wedi'i rhannu'n ddwy brif thema, sef: Rheoleiddiol a
Chorfforaethol, sy'n ein helpu i gyfeirio'r risgiau cywir at y pwyllgor neu'r grŵp cywir er mwyn
iddo ei hadolygu.
Mae'r tîm Gweithredol, drwy'r Bwrdd Rheoli, yn gyfrifol am gynnal y gofrestr risg (Rheoleiddiol a
Chorfforaethol) a chefnogi cofrestrau risg timau/prosiectau. Cynhelir sesiynau 'plymio dwfn' lle
y creffir ar risgiau sy'n bodoli eisoes a lle y nodir risgiau newydd.
Mae Pwyllgorau'r Bwrdd yn mynd ati i drafod risg ac adolygu cofrestrau risg perthnasol fel a
ganlyn:
•
•

mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg (ARAC) yn adolygu agweddau penodol ar y risgiau
corfforaethol;
mae'r Pwyllgor Rheoleiddio yn adolygu'r risgiau Rheoleiddiol.

Rôl pob Pwyllgor yw cefnogi a herio'r tîm Gweithredol. Hefyd, mae gan Bwyllgorau rôl i'w
chwarae o ran rhoi sicrwydd i'r Bwrdd bod risg yn cael ei hystyried fel rhan o drafodaethau
Pwyllgorau ac yn cael ei rheoli'n briodol.
Adolygodd y Bwrdd ei awydd i fentro ym mis Hydref 2017 gan wneud newidiadau perthnasol yn
unol ag aeddfedrwydd y sefydliad.
Mae'r Bwrdd wedi penderfynu y caiff risgiau eu hystyried yn ffurfiol gan y Bwrdd ei hun
deirgwaith y flwyddyn gyda'r adroddiad ar risg a'r gofrestr risg sefydliadol ar gael ym mhob
cyfarfod.
Proffil Risg Strategol
Rheolodd Cymwysterau Cymru risgiau strategol yn ystod 2017-18 a oedd yn ymwneud â'n
swyddogaethau corfforaethol a rheoleiddiol. Ar ddiwedd mis Mawrth 2018, roedd 26 o risgiau
wedi'u nodi ar y gofrestr risg sefydliadol (15 o risgiau rheoleiddiol ac 11 o risgiau corfforaethol).
Mae'r siartiau isod yn rhoi crynodeb o nifer a lefel y risgiau ym mhob maes. Mae'r lliwiau yn
ymwneud â'r sgorau risg weddilliol.
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Mae'r risgiau rheoleiddiol yn ymwneud â'r agweddau rheoleiddiol ar ein gwaith. Mae'r risgiau
coch yn ymwneud â'r adolygiad o Fagloriaeth Cymru a'i effaith ar hyder y cyhoedd, datblygu
cymwysterau newydd i'r Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Cwricwlwm newydd i Gymru tra
bod y risgiau melyn yn gymysgedd o risgiau tymor canolig a hirdymor sy'n ymwneud â'r
newidiadau diweddaraf i'r system gymwysterau yn Lloegr, darparu cymwysterau cyfrwng
Cymraeg a rheolaethau cyffredinol wrth fonitro a goruchwylio'r system gymwysterau. Mae'r risg
werdd yn ymwneud â rheoli digwyddiadau.
Mae'r risgiau corfforaethol a nodwyd yn ymwneud â'r broses barhaus o ddatblygu'r sefydliad
wrth iddo symud o'i greadigaeth i aeddfedrwydd a sicrhau bod gennym yr adnoddau sydd eu
hangen i gefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru. Ymhlith yr enghreifftiau o'r risgiau hyn mae
diogelwch rheoli gwybodaeth, y sefyllfa ariannol tymor canolig, cyfathrebu, cynllunio olyniaeth
ar gyfer y Bwrdd a'r Cadeirydd a gweithredu Safonau'r Gymraeg yn y dyfodol. Mae nifer a lefel y
risgiau ar y gofrestr risg gorfforaethol wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y flwyddyn ariannol
wrth i'n swyddogaethau corfforaethol barhau i aeddfedu.
Mae pob risg yn cael ei hystyried yn rheolaidd a'i hadolygu yn unol ag awydd y Bwrdd i fentro.
Caffael a gwyro oddi wrth weithdrefnau caffael
Mae ein Polisi Caffael cyhoeddedig yn cyd-fynd â Datganiad Polisi Caffael Cymru ac, felly, rydym
yn hysbysebu cyfleoedd gwerth dros £30k (gan gynnwys TAW) ar GwerthwchiGymru.gov yn
agored ac yn ystyried sut i sicrhau bod ein cyfleoedd ar gael i BBaChau dendro'n llwyddiannus
amdanynt.
Cyflawnir ein polisi Caffael drwy ein Strategaeth Gaffael ac fe'i hategir gan weithdrefnau ar gyfer
tendro a dyfynbrisiau y mae pob deiliad cyllideb wedi cael hyfforddiant mewn perthynas â nhw.
Mae ein gweithdrefnau yn mynnu'r canlynol (oni bai ein bod yn defnyddio contractau sy'n
bodoli eisoes neu gytundebau fframwaith cydweithredol megis y rhai a roddir gan y
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol):
•
•

Ceir tri dyfynbris ar gyfer nwyddau a gwasanaethau gwerth rhwng £6,000 a £29,999;
Rhoddir gwahoddiad i dendro ar gyfer nwyddau a gwasanaethau gwerth dros £30,000 sydd
islaw trothwy'r UE;
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Anfonir hysbyseb i Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer tendrau uwchlaw
trothwy'r UE.

Mae proses wyro ar waith er mwyn ei gwneud yn bosibl i unrhyw wyro oddi wrth y
gweithdrefnau caffael hyn gael ei reoli'n effeithiol. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond ar ôl i ni
geisio tendrau/dyfynbrisiau cystadleuol, ar ôl cael cyngor gan yr Adran Gaffael, y caiff nwyddau
a gwasanaethau eu prynu O dan amgylchiadau penodol, efallai na fydd hyn yn bosibl. Pan fydd
amgylchiadau o'r fath yn codi, mae'n rhaid cael cymeradwyaeth y Prif Weithredwr.
Er mwyn sicrhau y rhoddir y cyfiawnhad priodol, cwblheir y templed ‘Cais i gymeradwyo gwyro
oddi wrth weithdrefnau caffael’. Mae'r cais yn cael ei gofnodi ar y gofrestr o ddyfynbrisiau /
tendrau.
Mae'r Pennaeth Caffael yn adolygu'r cais ac, os gellir cyfiawnhau'r cais, bydd yn ei anfon ymlaen
at y Prif Weithredwr er mwyn iddo ei gymeradwyo. Ar gyfer pob contract, gan gynnwys y rhai
sy'n deillio o wyriad, os yw'n werth £100,000 neu fwy, mae'n rhaid ceisio cymeradwyaeth y
Bwrdd ymlaen llaw ar gyfer y gwariant cyn dechrau ar unrhyw weithgarwch caffael.
Hysbysir y Bwrdd Rheoli Mewnol a'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg am unrhyw wyriadau. Yn
ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018, cymeradwywyd naw cais i wyro a oedd yn
werth cyfanswm o £171,166.
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. Y Rheolwr Data a Systemau yw'r Swyddog Diogelu Data ac ef
sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd agored a thryloyw wrth gynnal ein busnes. O dan
ein Cynllun Cyhoeddiadau rydym yn ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth berthnasol benodol ar
gael i'r cyhoedd fel mater o drefn ac mae ar gael ar ein gwefan.
Rydym wedi paratoi ar gyfer cyflwyno'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) er mwyn
sicrhau bod y sefydliad yn barod i gydymffurfio â'r rheoliadau newydd a ddaw i rym o 25 Mai
2018. Mae staff wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein, yn ogystal â chael sesiynau briffio. Hefyd,
gwnaethom gomisiynu cwmni archwilio allanol i gynnal archwiliad o'n parodrwydd i
gydymffurfio â'r ddeddf newydd y rhoddwyd gradd ‘rhesymol’ iddo. Mae'r radd sicrwydd hon yn
debyg i radd sicrwydd ‘boddhaol’ gan ein harchwilwyr mewnol. Argymhellodd yr archwiliad dri
cham gweithredu risg isel er mwyn sicrhau ein bod yn parhau ar y trywydd iawn i gydymffurfio.
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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 yn 2015-16.
Seibr-Ddiogelwch
Yn y flwyddyn ariannol hon, ni lwyddwyd i dorri ein system diogelwch TG ac ni chollwyd unrhyw
ddata.
Gwnaethom hysbysu ein Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg am un achos y bu ond y dim iddo
ddigwydd a oedd yn ymwneud â lleihad yn ein gallu i gysylltu â gwefannau diogel. Datryswyd y
broblem hon o fewn tair awr ac ni chafodd fawr ddim effaith ar ein gweithrediadau.
Gwnaethom adnewyddu ein hachrediad Cyber Essentials Plus ym mis Ionawr 2018.
Mae'r siart isod yn crynhoi'r digwyddiadau ceisio hysbys dros y flwyddyn.
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Rydym yn dal i ystyried bod negeseuon e-bost ‘gwe-rwydo’ yn un o'n prif fectorau bygwth sy'n
ein hwynebu. Mae ein hidlwyr e-bost wedi'u gwella yn ystod y flwyddyn er mwyn cynnwys
mesurau amddiffyn rhagweithiol rhag dolenni ac atodiadau maleisus.
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Ymhlith y gweithgareddau eraill rydym wedi ymgymryd â nhw yn ystod y flwyddyn er mwyn
mynd i'r afael â bygythiad gwe-rwydo mae:
•
•
•

Sicrhau ei bod yn hawdd i staff roi gwybod am negeseuon e-bost amheus o'r tu mewn i'w
cleient e-bost;
Cynnal 12 o ymosodiadau gwe-rwydo efelychu ar ein staff er mwyn profi eu hymateb a
thynnu eu sylw at y peryglon;
Sicrhau bod pob aelod o staff yn cael hyfforddiant ymwybyddiaeth ar-lein i'w atgoffa sut i
adnabod negeseuon e-bost gwe-rwydo a dolenni maleisus ac ymdrin â hwy.

Nodir isod y canlyniadau y mae ein camau gweithredu wedi'u cyflawni:
•
•
•

Mae nifer y staff sy'n cael eu twyllo gan ymosodiadau efelychu wedi parhau i leihau, sy'n
dangos effeithiolrwydd yr hyfforddiant ymwybyddiaeth;
Mae cyfraddau adrodd staff ar gyfer yr ymosodiadau efelychu wedi parhau i gynyddu;
Mae 20% o'n staff wedi cael negeseuon e-bost amheus go iawn ac wedi rhoi gwybod
amdanynt gan atal 137 o ymosodiadau gwe-rwydo allanol.

Dangosir canlyniadau'r ymosodiadau gwe-rwydo efelychu yn y siart isod: (mae a wnelo
ymatebion staff nas dangosir ar y graff â negeseuon e-bost nas agorwyd neu a ddilëwyd heb roi
gwybod amdanynt).

Digwyddiadau data personol a gofnodwyd
Nid oes gan Cymwysterau Cymru unrhyw ddigwyddiadau data personol i'w cofnodi.
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Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
Cawsom wyth cais am wybodaeth yn ystod y flwyddyn, yr ymatebwyd i bob un ohonynt o fewn y
terfynau amser priodol.
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.
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i ddatblygu cynaliadwy. Er nad ydym yn
ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) ar hyn o
bryd, credwn fod ein rôl yn ategu ei diben a bod ei gofynion yn gydnaws â'n dull o weithio.
Felly, rydym wedi gwirfoddoli i fabwysiadu darpariaethau'r Ddeddf er mwyn ategu'r modd
rydym yn cyflawni ein swyddogaethau. Mae'n naturiol i ni weithio yn y ffordd hon gan fod
safbwynt hirdymor yn angenrheidiol yn y byd addysg.
Rydym wedi datblygu amcanion llesiant a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2018 ac sydd ar gael ar ein
gwefan. Byddwn yn adrodd ar gynnydd yn eu herbyn.
Yn benodol, mae ein gwaith yn helpu i sicrhau ffyniant economaidd hirdymor drwy sicrhau bod
cymwysterau'n addas at y diben, a thrwy ystyried i ba raddau y maent yn diwallu anghenion
cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach. Mae hyn yn cefnogi dilyniant
academaidd a chyflogadwyedd ac, felly, ffyniant a thwf economaidd. Mae addysg dda yn
gwneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd hirdymor ac mae'n bwysig gallu dangos cyflawniad
drwy gymwysterau cadarn ac ystyrlon.
Safonau'r Gymraeg
Rydym yn cyfathrebu â'n rhanddeiliaid yn ddwyieithog, fel y bo'n briodol. Er nad yw Safonau'r
Gymraeg yn gymwys i ni eto, rydym wedi dewis gweithio'n wirfoddol tuag at lawer ohonynt ac
wedi cydweithio mewn ffordd gadarnhaol â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Mae gennym
gynllun gweithredu, ac rydym yn canolbwyntio ar ymgorffori'r safonau yn y sefydliad, gyda
phwyslais ar ymgysylltu â'r cyhoedd. Yn ystod 2017-18 cynhaliwyd archwiliad mewnol o'n
parodrwydd i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Rhoddodd yr archwiliad radd sicrwydd
'boddhaol' gyda phedwar argymhelliad gradd isel a dderbyniwyd gennym.
Hyrwyddo a chefnogi cymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog
Mae ein strategaethau ar gyfer cymwysterau cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol yn
amlinellu ein hymrwymiad i sicrhau bod mwy o gymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar
gael ac mae ein Polisi Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog Rheoleiddiol yn amlinellu
pryd mae'n rhaid i gymwysterau fod ar gael yn Gymraeg fel arfer. Yn ystod y flwyddyn
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ddiwethaf, rydym wedi cynyddu'r cymorth sydd ar gael i gyrff dyfarnu a'r system gymwysterau
er mwyn cynyddu nifer y cymwysterau ac aseswyr sydd ar gael ac wedi cynnull ac arwain
fforymau a rhwydweithiau gyda chyrff dyfarnu ac arweinwyr ysgolion;
Rydym yn darparu arian grant sylweddol er mwyn helpu i sicrhau bod cymwysterau ac asesiadau
cyfrwng Cymraeg ar gael ar gyfer cymwysterau cyffredinol ( TGAU a Safon Uwch) a
chymwysterau galwedigaethol, gan gynnwys cymwysterau Cymraeg i Oedolion.
Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn adolygu ein dull gweithredu ac yn ymgynghori â
rhanddeiliaid ar y ffordd ymlaen fel rhan o'r adolygiad hwn.
Deddf Cydraddoldeb
Rydym yn cydymffurfio â dyletswyddau cyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010, ac rydym wedi
cymryd gofal i sicrhau ein bod yn ystyried materion cydraddoldeb yn ein holl weithgareddau.
Mae enghreifftiau'n cynnwys cynllun ein swyddfa, ein harferion recriwtio, safonau dylunio ein
gwefan a'r ffordd rydym yn trefnu ein digwyddiadau. Mae ystyriaethau cydraddoldeb wedi'u
hintegreiddio yn y broses o ddylunio ein polisïau a darparu ein gwasanaethau a chânt eu
hadolygu'n rheolaidd.
Fel rheoleiddiwr, mae'n rhaid i ni fonitro i ba raddau mae cyrff dyfarnu yn cyflawni eu
dyletswyddau cydraddoldeb hefyd. Rydym wedi mabwysiadu egwyddorion 'Fair Access by
Design' fel canllawiau ar gyfer y cyrff dyfarnu rydym yn eu rheoleiddio, sef y polisi tair gwlad sy'n
ceisio sicrhau nad yw'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio yn cynnwys unrhyw wahaniaethu.
Mae ein hamodau cydnabod yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gael addasiadau rhesymol ac
rydym yn monitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu. Mae ein Tîm Cymorth Canolfannau hefyd yn
rhoi canllawiau i oruchwylwyr arholiadau sy'n gyfrifol am roi trefniadau mynediad ar waith.
Rydym wrthi'n cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch cael ein dynodi'n
‘Rheoleiddiwr Priodol’ mewn perthynas â rôl rheoleiddio cyrff dyfarnu y cyfeirir ati yn y Ddeddf
Cydraddoldeb.
Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar gydraddoldeb mewn perthynas â'n Cynllun
Cydraddoldeb Strategol a byddwn yn parhau i'w fonitro a'i adolygu bob blwyddyn. Cyhoeddir
amcanion cydraddoldeb newydd yn ystod hydref 2018.
Casgliad
Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod y datganiadau a wneir yn yr
adroddiad hwn yn gywir ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018. 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
19 Gorffennaf 2018
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Adroddiad cydnabyddiaeth a staff

Polisi cydnabyddiaeth
Cyflogir cyflogeion Cymwysterau Cymru ar delerau ac amodau y cytunwyd arnynt gan y Bwrdd.
Mae cydnabyddiaeth yn cyd-fynd â bandiau a graddfeydd cyflog Llywodraeth Cymru. Mae
dilyniant drwy'r graddfeydd cyflog ar sail cynyddran flynyddol, yn amodol ar berfformiad
boddhaol. Caiff newidiadau i strwythur cyflogau ar gyfer pob cyflogai (gan gynnwys y Pwyllgor
Gweithredol) eu hadolygu'n flynyddol gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac mae'n rhaid i unrhyw
newidiadau i'n dull o ymdrin â chyflog 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.
Cydnabyddiaeth (gan gynnwys Cyflog) a Hawliadau Pensiwn – Uwch Swyddogion ac
Aelodau'r Bwrdd
Mae'r tablau canlynol yn rhoi manylion cydnabyddiaeth a buddiannau pensiwn uwch
swyddogion ac Aelodau o'r Bwrdd sydd ag awdurdod neu gyfrifoldeb am gyfarwyddo neu reoli
ein prif weithgareddau ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018.
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Cyfanswm cydnabyddiaeth fel ffigur unigol

2017-18
Aelodau
Anweithredol y
Bwrdd

Ffioedd
(wedi'u
bandio)

Buddiannau
Pensiwn

Cyfanswm

Ffioedd
(wedi'u
bandio)

Buddiannau
Pensiwn

Cyfanswm

£'000

£

£'000

£'000

£

£'000

25-30

25-30

5-10

5-10

10-15

10-15

0-5

0-5

5-10

10-15

0

0-5

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

0-5

5-10

0

5-10

0

Cadeirydd
Ann Evans

25-30

Angela Maguire-Lewis

5-10

Caroline Burt

10-15

Claire Morgan

0-5

Isabel Nisbet

5-10

Paul Croke
(Gadawodd Fwrdd CC
3/11/16)

2016-17

0

Ellen Donovan

5-10

Rheon Tomos

5-10

Robert Lloyd Griffiths

5-10

Alun Llwyd
(Gadawodd Fwrdd CC
4/03/18)

5-10

Arun Midha
(Ymunodd â Bwrdd CC
21/05/17)

5-10

David Jones
(Ymunodd â Bwrdd CC
14/05/17)

5-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Mae ‘ffioedd’ yn cynnwys ad-dalu costau teithiol am fod y rhain, yn unol â gofynion CThEM, yn
cael eu trin fel buddiannau trethadwy.
Mae'r tabl hwn yn cael ei archwilio.

Cyfanswm cydnabyddiaeth fel ffigur unigol

2017-18
Swyddogion Gweithredol

Cyflog
(band)

Buddiannau
Pensiwn

£'000

(wedi'u
talgrynnu i'r
1000 agosaf)

125-130

Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi a Datblygu
Kate Crabtree

2016-17
Cyflog
(band)

Buddiannau
Pensiwn

£'000

£'000

(wedi'u
talgrynnu
i'r 1000
agosaf)

£'000

46,000

170-175

120125

45,000

165-170

75-80

14,000

90-95

75-80

57,000

135-140

Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio
Jo Richards

80-85

32,000

110 - 115

75-80

31,000

110-115

Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cyllid a
Chorfforaethol
Alison Standfast

80-85

61,000

140-145

75-80

25,000

100-105

Prif Swyddog Gweithredol
Philip Blaker

Cyfanswm

Cyfanswm

Mae'r tabl hwn yn cael ei archwilio.
Mae cyflog yn cynnwys cyflog gros ac unrhyw lwfansau eraill sy'n destun trethiant y DU. Mae'r
adroddiad yn seiliedig ar daliadau cronedig a wnaed ac sydd wedi'u cofnodi, felly, yn y cyfrifon
hyn.
Ni fu unrhyw fuddiannau mewn da na thaliadau bonws yn 2017-18.
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
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'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.
Buddiannau Pensiwn Uwch Gyflogeion
Swyddogion

Prif Swyddog
Gweithredol
Philip Blaker
Cyfarwyddwr
Gweithredol Polisi a
Datblygu
Kate Crabtree

Cyfanswm pensiwn
a gronnwyd ar
oedran pensiwn ar
31 Mawrth 2018

Cynnydd
gwirioneddol
mewn pensiwn ar
oedran pensiwn

CETV ar 31
Mawrth 2018

CETV ar 31
Mawrth
2017

Cynnydd
gwirioneddol
mewn CETV

£'000

£'000

£'000

£'000

£'000

5-10

2.5-5

105

72

21

40-45

0-2.5

816

754

13

10-15

7.5-10

124

27

-8

20-25

2.5-5

340

279

39

Cyfarwyddwr
Gweithredol Rheoleiddio
Jo Richards
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gwasanaethau
Cyllid a
Chorfforaethol
Alison
Standfast

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.
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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 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 8% a 14.75% (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,
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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 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.
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Cydnabyddiaeth Ganolrifol
2017
-18
Band Cydnabyddiaeth yr enillydd mwyaf (£'000)
Cyfanswm Cydnabyddiaeth Ganolrifol
Cymhareb

2016
-17

125130

120125

39,750

37,600

3.21

3.26

Mae'r tabl hwn yn cael ei archwilio.
Adroddiad Staff
Ers y tro diwethaf i ni gofnodi nifer ein staff, mae ein strwythur wedi bod yn gymharol sefydlog.
Ar 31 Mawrth 2018 roedd gennym 77 (76.14 CALl) o aelodau o staff, sef gwahaniaeth o 1 o
gymharu â'r un adeg y llynedd (76). Nifer gyfartalog ein cyflogeion dros y flwyddyn ariannol
oedd 78.5 (72 yn 2016-17), (77 CALl) a'n trosiant oedd 14% (14.24% CALl). Recriwtiwyd staff i 12
o swyddi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf; o'r rhain, roedd pedair yn swyddi newydd yn ein
strwythur, roedd saith o ganlyniad i drosiant (yr oedd rhai ohonynt i'w priodoli i symudiadau
mewnol a ddeilliodd o ymarferion recriwtio allanol) ac roedd un yn benodiad tymor penodol. Ar
hyn o bryd, rydym yn hysbysebu pob cyfle parhaol yn allanol ac mae aelodau mewnol o staff yn
gwneud cais am swyddi yn yr un ffordd yn union ag ymgeiswyr allanol. Mae ein dull gweithredu
yn gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr sy'n cyrraedd ein sgôr ofynnol i'w hystyried ar gyfer
cyfweliad ac sy'n nodi eu bod yn anabl. Rydym yn cynnal ymarferion mewnol ar gyfer cyfleoedd
datblygu byrdymor sy'n ymdrin ag absenoldeb mamolaeth neu waith prosiect penodol. Ein
Bwrdd Rheoli sy'n gwneud y penderfyniad i recriwtio. Ar yr adeg hon, rydym yn ystyried p'un a
oes gennym ddigon o ymgeiswyr mewnol i gyfiawnhau ymarfer mewnol cystadleuol. Hyd yma
nid yw hyn wedi digwydd ac mae ymarferion recriwtio allanol wedi parhau i ddarparu ymgeiswyr
cryf i ni. Mae'r ymarferion recriwtio yn ystod y 12 mis diwethaf wedi digwydd ym mhob un o'r
tair Cyfarwyddiaeth o fewn y sefydliad: Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol, Polisi ac Ymchwil
a Rheoleiddio.
Mae ein gweithlu yn cynnwys 95% o gyflogeion ar gontractau parhaol (o gymharu ag 84% ar 31
Mawrth 2017). Mae mathau eraill o gontractau yn cynnwys prentisiaeth (contract cyfnod
penodol am ddwy flynedd). Hefyd, mae gennym dri chytundeb secondio ar waith; mae'r ffigur
hwn wedi haneru o gymharu â 2016-17, disgwylir i bob un ohonynt ddod i ben yn ystod Haf
2018 ac mae ymarfer recriwtio yn mynd rhagddo i lenwi’r swyddi hyn. Defnyddiwyd cytundebau
secondio i ddechrau, pan sefydlwyd Cymwysterau Cymru, i hwyluso'r broses o drosglwyddo o
wybodaeth o Lywodraeth Cymru. Roedd dau o'r cytundebau a ddaeth i ben yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf yn rhan o'r trefniant cychwynnol hwnnw ac ers hynny mae staff wedi dod yn
gyflogeion parhau i Cymwysterau Cymru. Bydd cytundebau secondio yn parhau i gael eu
defnyddio lle maent yn cynnig y cyfle i gyfnewid â sefydliadau eraill a gwneud y defnydd gorau
posibl o sgiliau, yn enwedig mewn meysydd o arbenigedd proffesiynol.
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Merched Dynion
Prentisiaeth

1

0

Secondiad

1

2

Parhaol

43

30

45

32

77

Ar ôl cyflwyno IR35 (deddfwriaeth ynglŷn â chyfryngwyr) rydym yn adolygu'r holl benodiadau â'r
rhai a gontractiwyd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth.
Dysgu a datblygu
Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu ein cyflogeion, mae anghenion penodol naill ai'n cael eu
nodi drwy ein gwaith cynllunio busnes, gan ein huwch reolwyr neu drwy drafodaethau ynghylch
perfformiad unigol. Gall gofynion unigol gael eu bodloni drwy ddarparu hyfforddiant ffurfiol. Yn
achos gofynion eraill mae'n bosibl mai'r ffordd orau o'u bodloni yw galluogi staff i fanteisio ar
gyfleoedd gwahanol neu weithio ar draws timau o fewn ein sefydliad.
Mae rhywfaint o'n hyfforddiant yn diwallu anghenion corfforaethol neu statudol ac fe'i darperir
ym mhob rhan o'r sefydliad; eleni rydym wedi darparu hyfforddiant ar Ddiogelwch Tân, Cymorth
Cyntaf, GDPR a diogelwch TG (y ddau olaf drwy e-ddysgu). Gwnaethom hefyd ddarparu
hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a ‘Kick off Cymraeg’ yr oeddem wedi'i ddatblygu yn
ystod y flwyddyn ariannol flaenorol i ddenu cyflogeion newydd a'r rhai nad oeddent wedi gallu
ei fynychu'n flaenorol.
Rydym wedi cefnogi dysgu Cymraeg drwy roi arian i unigolion ymgymryd ag astudiaethau
personol mewn colegau lleol yn ogystal â hyrwyddo'r modiwlau dysgu ar-lein a ddatblygwyd
gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Aeth tri o'n cyflogeion i sesiynau preswyl hefyd a
gyflwynwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy'n trwytho dysgwyr yn yr iaith er
mwyn adeiladu ar sgiliau iaith sydd ganddynt eisoes neu'n cychwyn unigolion ar eu taith i
ddysgu'r Gymraeg. Ar ddiwedd y flwyddyn gwnaethom ddarparu hyfforddiant ‘Gloywi Iaith’ sy'n
canolbwyntio ar ddatblygu Cymraeg ysgrifenedig.
Rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar feithrin gallu arwain ar bob lefel. Yn dilyn llwyddiant ein
rhaglen Arweinyddiaeth a Datblygu lefel 3 gyntaf, cynigiwyd y rhaglen am ail flwyddyn. Mae
wedi'i hanelu at gyflogeion ym Mandiau 1-3 ac mae wedi'i theilwra yn seiliedig ar adborth gan
ein cohort cyntaf. Cwblheir y rhaglen hon ar ddiwedd Gwanwyn 2018. Mae rheolwyr yn y
sefydliad hefyd wedi cael hyfforddiant mewn Sgiliau Hanfodol ar gyfer Rheolwyr, Deallusrwydd
Emosiynol, Cael Sgyrsiau Anodd a Hyfforddi. Mae ein tîm Gweithredol, ochr yn ochr â'n
Cyfarwyddwyr Cyswllt wedi cymryd rhan mewn rhaglen ddatblygu sy'n canolbwyntio ar
effeithiolrwydd.
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Rydym yn cefnogi datblygiad personol ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi rhoi arian i
chwe chyflogai ddilyn cyrsiau Addysg Uwch, gan gynnwys Doethuriaeth Broffesiynol mewn
Addysg, Tystysgrif mewn Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i Raddedigion, tair Tystysgrif
mewn Asesu Addysgol ac Arholiadau i Raddedigion, ac mae cyflogai a gwblhaodd hyn yn y
flwyddyn flaenorol wedi mynd ymlaen i ddilyn cwrs byr mewn Ymchwil Asesu. Mae cyflogeion
hefyd wedi dilyn cyrsiau hyfforddi allanol ac wedi mynd i gynadleddau er mwyn datblygu a
gwella eu sgiliau proffesiynol a pharhau â'u DPP y meysydd megis Caffael, Llywodraethu
Corfforaethol, Adnoddau Dynol, Cyllid a Chyfathrebu.
Yn ystod misoedd olaf y flwyddyn gwnaethom hefyd fuddsoddi mewn hyfforddiant er mwyn
helpu cyflogeion i ddeall eu Pensiwn Gwasanaeth Sifil yn dilyn adborth a gafwyd ac er mwyn
paratoi ar gyfer ymarfer datganiad buddiannau blynyddol eleni.
Band cyflog a rhyw
Mae'r tablau canlynol yn nodi cyfansoddiad ein cyflogeion ar 31 Mawrth 2018, yn ôl eu band
parhaol, rhyw, oedran, math o gontract (mae oriau llawn amser yn cyfateb i 37 awr yr wythnos,
mae contractau rhan-amser yn gontractau y cytunwyd arnynt sydd â llai na 37 awr).2

Band

1
2
3
4
5
6
7
8
Cyfanswm

Merched
Llawn
Amser
2
9
7
16
3
2
2
0
41

Merched
RhanAmser
0
0
0
1
2
0
1
0
4

Dynion
Llawn
Amser
2
3
10
7
6
2
0
1
31

Dynion
Rhanamser
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Cyfanswm

4
12
17
24
12
4
3
1
77

Dengys y tabl fand parhaol (wedi'i gontractio) cyflogai. Nid yw'n adlewyrchu pryd y gall cyflogai fod yn
gweithio ar fand uwch dros dro ac, felly, mae'n gwrthdaro â'r tabl ar dud. 61 sy'n seiliedig ar gyflog
gwirioneddol cyflogai yn y flwyddyn hon.
2
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Rhywedd a math o gontract

Oedran
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Absenoldeb oherwydd salwch
Mae ein cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch wedi gostwng dros y 12 mis diwethaf, a
chollwyd cyfanswm o 349.5 o ddiwrnodau gwaith. Mae Arolwg Iechyd a Llesiant yn y Gwaith
Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn nodi bod cyfartaledd blynyddol 2017 ar gyfer
y sector cyhoeddus yn dal i fod yn 8.5 diwrnod fesul cyflogai tra bod y sector preifat wedi
cynyddu o 5.2 diwrnod yn 2016 i 5.6 diwrnod fesul cyflogai yn y flwyddyn ddiwethaf. Rydym yn
defnyddio’r ffigurau hyn fel meincnod. Ein lefel gyfartalog flynyddol o absenoldeb yw 4.4
diwrnod (a gyfrifwyd gan ddefnyddio nifer gyfartalog flynyddol y cyflogeion yn 2017-18, sef
78.5). Ein CALl cyfartalog blynyddol yw 77 sy'n addasu ein cyfartaledd i 4.5 diwrnod - sy'n llai na
ffigur y flwyddyn ddiwethaf, sef 5 diwrnod.
Yn ystod y 12 mis diwethaf gwelwyd cyfraddau absenoldeb byrdymor mwy cysoni gyda
chynnydd yn ystod misoedd y Gaeaf a ostyngodd yn sylweddol wrth i ni fynd i mewn i'r
Gwanwyn. Ymddengys fod ein tuedd o ran absenoldeb hirdymor yn debyg i'r un a nodwyd y
llynedd, ond roedd yn gyson yn ystod chwe mis olaf y flwyddyn ac ni welwyd y cynnydd sydyn a
gafwyd yr hydref diwethaf.
Mae'r tablau isod yn nodi ein hystadegau ar gyfer salwch yn fanylach.
Cyfansymiau absenoldeb oherwydd salwch fesul mis

Mis

20162017 (TB)

2016 2017(TH)

2017 2018 (TB)

2017 2018 (TH)

Ebr

9.5

0

0.5

16

Mai

21.5

0

8.5

0

Meh

16

0

4.5

0

Gorff

10

0

18

0

Awst

12.5

0

18

0

Medi

1

1

9

21

Hyd

18.5

34

14

22

Tach

19

60

13

22

Rhag

25

24

25.5

16

Ion

18.5

22

34

29

Chwe

13.5

16

33.5

20

Maw

11.5

23

4

21

176.5

180

182.5

167

Cyfanswm
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Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo ffordd iach o fyw a chydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd
teuluol. Rydym yn contractio darparwr Iechyd Galwedigaethol i'n helpu ni a gwneud y canlynol:
•
•
•

Cynnig cymorth a chyngor i gyflogeion;
Cefnogi presenoldeb yn y gwaith; a'u bod
Helpu pobl i ddychwelyd i'r gwaith yn llwyddiannus ar ôl absenoldeb hirdymor.

Gwnaethom gynnig cyfle i gyflogeion gael brechiadau ar gyfer y ffliw yn ystod hydref 2017 er
mwyn gwella cydnerthedd y sefydliad. Cafwyd achosion o'r ffliw ar ddechrau 2018 ond mae'n
amhosibl cadarnhau a fyddai ein lefelau absenoldeb wedi bod yn uwch pe na byddem wedi
cynnig y fenter hon. Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu gwneud trefniadau tebyg ar gyfer y gaeaf
nesaf.
Gwnaethom hefyd roi cyfle i gyflogeion gymryd rhan mewn Rhaglen Cymorth i Gyflogeion a all
gynnig cyngor a chymorth mewn perthynas ag amrywiaeth o faterion. Mae'r rhaglen hon ar gael
i ddechrau drwy wasanaeth ffôn neu ar y fewnrwyd ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos ac mae'n
gwbl gyfrinachol.
Rydym yn hyrwyddo ac yn annog cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd personol drwy'r
gwasanaethau cymorth a ddarperir a pholisïau sefydliadol. Yn ein Harolwg Staff ar gyfer 2017,
nododd 85% o gyflogeion y gallent sicrhau cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd personol.
Adolygir ein hystadegau absenoldeb oherwydd salwch gan ein Bwrdd Rheoli bob mis er mwyn
adolygu tueddiadau a phryderon a'u lliniaru a'u rheoli lle y bo'n bosibl. Gwnaethom
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ymgynghori ar ein Polisi Rheoli Presenoldeb a'i gyhoeddi yn y flwyddyn hon a chynnal sesiynau
hyfforddi mewnol i bob cyflogai ar y polisi a sut i reoli absenoldeb yn effeithiol.
Crynodeb o gostau staff 2017-18
2017-18
Staff a
Gyflogir
yn
Barhaol

Eraill

Costau
Nawdd
Cymdeithasol
Costau
Pensiwn Eraill
Costau
Asiantaeth
Cyfanswm

Cyfanswm

Staff Dros
Dro

Staff
wedi'u
Secondio

Staff
Asiantaeth

£'000

£'000

£'000

£'000

Cyflogau

2016-17

3005

74

177

334

7

20

Staff a
Gyflogir
yn
Barhaol

£'000

-

£'000

Eraill

Cyfanswm

Staff
Dros
Dro

Staff
wedi'u
Secondio

Staff
Asiant
aeth

£'000

£'000

£'000

3256

2532

79

405

3,016

361

279

10

45

334

688

535

17

84

636

627
-

26
-

3,966

35

-

107

232

43

43

43

4,348

-

3,346

106

534

9

9

9

3,995

Mae'r adran hon yn cael ei harchwilio.
Nid oedd unrhyw benodiadau 'oddi ar y gyflogres' yn 2017-18.
Nid oedd unrhyw becynnau ymadael yn 2017-18.
Aeth Cymwysterau Cymru i'r costau ymgynghoriaeth canlynol yn ystod 2017-18:
Ymgynghoriaeth - 2017-18
Gwaith Ymgynghoriaeth a Wnaed

Ymgynghorydd

Cyfanswm
£

Adatis

£'000

Datblygu Microsoft Azure / opsiynau technegol ar gyfer
storio data, manylebau dylunio, ac amcangyfrifon o gostau
sy'n gysylltiedig â Phrosiect Casglu Data Dysgwyr

19,173

Cydraddoldebau
Mae ein cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi'r amcanion a bennwyd gennym i ni ein hunain
er mwyn ategu ein hymrwymiad i gydraddoldeb. Mae'r cynllun yn cwmpasu pob agwedd ar ein
gweithrediadau gan gynnwys staff, cyfleusterau, gwariant, datblygu a rheoleiddio cymwysterau,
ymgysylltu â rhanddeiliaid a monitro. Mae hyn yn cynnwys monitro ein perfformiad ar gyflog
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cyfartal rhwng y rhywiau. Mae'r tabl isod yn nodi ein safbwynt ar gyflog cyfartal ar ddiwedd mis
Mawrth 2017.3

Band Cyflog
cymedr

1

canolrif

cymedr

2

canolrif

cymedr

3

canolrif

cymedr

4

canolrif

cymedr

5

canolrif

cymedr

6

canolrif

cymedr

Tîm
Gweithredol

canolrif
cymedr
canolrif

Prif Weithredwr

Merched
£17,200.0
0
£17,200.0
0

Dynion
£19,350
.00
£19,350
.00

£26,303.1
3
£27,400.0
0

£24,050
.00
£23,625
.00

£32,688.8
9
£32,900.0
0

£33,826
.78
£35,541
.00

£42,385.2
9
£41,850.0
0

£43,137
.78
£44,950
.00

£59,624.8
0
£58,185.0
0

£55,266
.00
£54,150
.00

£76,052.5
0
£76,052.5
0

£71,475
.00
£71,475
.00

Bwlch
Cydnabyddiaeth
2017-18
(-os talwyd
llai o gyflog
i ferched)

Bwlch
Cydnabyddiaeth
2016-18
(-os talwyd
llai ogyflog I
ferched)

Gwahaniaeth

Bwlch
Cydnabyddiaeth
2017-18 fel
% o gyflog
dynion
(-os talwyd
llai o gyflog
I ferched)

Bwlch
Cydnabyddiaeth
2016-17 fel
% o gyflog
dynion
(-os talwyd
llai o gyflog
I ferched)

Newid

-£2,150

-£663.50

-£1,487

-11%

-3%

↓

-£2,150

-£663.50

-£1,487

-11%

-3%

↓

£2,253

£1,875.00

£378

9%

11%

↓

£3,775

£2,250.00

£1,525

16%

13%

↑

-£1,138

£416.67

-£1,555

-3%

3%

↓

-£2,641

£0.00

-£2,641

-7%

0%

↓

-£752

-£2,546.57

£1,794

-2%

-6%

↑

-£3,100

-£2,100.00

-£1,000

-7%

-5%

↓

£4,359

£2,629.88

£1,729

8%

5%

↑

£4,035

£2,570.00

£1,465

7%

5%

↑

£4,578

-£1,675.00

£6,253

6%

5%

↑

£4,578

-£1,675.00

£6,253

6%

5%

↑

£81,800.0
0
£81,800.0
0
£127,58
7.00
£127,58
7.00

Mae'r tabl yn adlewyrchu cyflog gwirioneddol cyflogai yn y flwyddyn ariannol hon; Felly, mae'n ystyried
cydnabyddiaeth ariannol ychwanegol a gafwyd am weithio hyd at fand uwch dros dro. Felly, mae'r
ffigurau yn wahanol i'r rhai yn y tabl ar dudalen 54.
3
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Mae gan Fandiau 1 – 6 bwyntiau graddfa y mae cyflogeion yn symud i fyny bob blwyddyn yn
amodol ar berfformiad boddhaol, ar sail gynyddrannol. O ganlyniad, gall pob cyflogai ddisgwyl
cyrraedd brig ei fand/band cyfredol o fewn dwy flynedd (Bandiau 1 a 2) ac o fewn tair blynedd
(Bandiau 3 – 6). Bandiau 7 ac 8 yw ein tîm Gweithredol (sy'n cyfateb i Uwch Wasanaeth Sifil
Llywodraeth Cymru). Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn seiliedig ar gyflog gros ac yn cynnwys
lwfansau a dalwyd. Pan fo cyflogeion yn gweithio ar fand uwch dros dro mae'r ffigurau rydym
wedi'u nodi yn seiliedig ar y cyflog uwch hwnnw.
Yn dilyn newid cadarnhaol yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf lle y bu newidiadau o ffigurau
negyddol i ffigurau cadarnhaol gwelwn gynnydd, ehangu negyddol, yn y blwch cyflog rhwng y
rhywiau ar waelod ein strwythur cyflogau lle roedd bwlch eisoes yn bodoli a bwlch negyddol
newydd ym Mand 3, er ei bod yn werth nodi bod mwy o ddynion yn cael eu cyflogi yn y Band
hwn. O fewn Band 4, bu gwelliannau bach lle mae'r bwlch canrannol wedi lleihau o ran y ffigur
cymedrig tra bod y canolrif wedi cynyddu. Mae'r newidiadau ym Mandiau 5 a 6 yn rhai
cadarnhaol o ran cyflog merched ond maent yn dangos bod y bwlch rhwng cyflog dynion a
merched wedi ehangu ychydig. Nid oes unrhyw newid ar y lefel Weithredol o fewn y sefydliad.
Y Gymraeg
Rydym yn adolygu lefel sgiliau Cymraeg ein cyflogeion fel rhan o'r ffordd rydym yn ymdrin â'r
Gymraeg ac yn datblygu sgiliau. 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
2018 nododd 22 o gyflogeion (29%) fod ganddynt sgiliau Cymraeg a nododd 47 (61%) nad
oedd ganddynt sgiliau Cymraeg. Nid oedd 10% o'r cyflogeion wedi asesu eu gallu. O'r rhai sydd
â sgiliau, mae 12 o'r farn eu bod yn rhugl ym mhob mesur.
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Yn 2016-17, gwnaethom ddatblygu a darparu hyfforddiant ‘Kick off Cymraeg’ cyn i Safonau'r
Gymraeg gael eu cymhwyso i Cymwysterau Cymru. Nod yr hyfforddiant undydd oedd codi
ymwybyddiaeth o'r Gymraeg, ei lle yn y gweithle a'r hyn y mae'n ei olygu i gyflogeion.
Disgrifiodd unigolion eu taith eu hunain gyda'r Gymraeg ac anogodd yr hyfforddiant staff i
ystyried sut y gallent newid eu hymagwedd tuag at y Gymraeg mewn perthynas â'u rôl eu
hunain a sut y gallai hynny fod o fudd i ddysgwyr a rhanddeiliaid. Cyflwynwyd y sesiwn hon
unwaith eto yn y flwyddyn ddiwethaf er mwyn denu cyflogeion newydd a'r rhai na allent fynd i
un o'r sesiynau cychwynnol. Yn dilyn hyn rydym wedi parhau i gefnogi cyflogeion sydd am
ddysgu drwy ariannu hyfforddiant a chynnig cyfleoedd i astudio modiwlau e-ddysgu yn ogystal
â chymorth anffurfiol, ymarferol o fewn amgylchedd y swyddfa gan siaradwyr rhugl sy'n annog y
rhai sy'n dysgu ac yn eu mentora'n answyddogol.

Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
19 Gorffennaf 2018
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Tystysgrif ac adroddiad archwilydd annibynnol Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru
Adroddiad ar yr archwiliad o'r datganiadau ariannol
Barn
Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Cymwysterau Cymru ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 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, y Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr a
nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifyddu arwyddocaol. Paratowyd y
datganiadau ariannol hyn o dan y polisïau cyfrifyddu a nodir ynddynt.
Y fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth eu paratoi yw'r gyfraith sy'n gymwys a
Llawlyfr Adrodd Ariannol Trysorlys EM yn seiliedig ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol
(IFRSs) fel y'u mabwysiadwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.
Yn fy marn i, mae'r datganiadau ariannol:
•
•

yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa Cymwysterau Cymru ar 31 Mawrth 2018 ac o'i wariant
net;
wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a roddwyd o dan
Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Y sail dros y farn
Cynhaliais fy archwiliad yn unol â'r gyfraith sy'n gymwys a Safonau Archwilio Rhyngwladol y DU
(ISAs (UK)). Disgrifir fy nghyfrifoldebau o dan y safonau hynny ymhellach yn yr adran o'm
hadroddiad sy'n ymdrin â chyfrifoldeb archwilydd am archwilio'r datganiadau ariannol. Rwy'n
annibynnol ar y corff yn unol â'r gofynion moesegol sy'n berthnasol i'm harchwiliad o'r
datganiadau ariannol yn y DU gan gynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol, ac rwyf
wedi cyflawni fy nghyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn. Credaf fod y
dystiolaeth archwilio rwyf wedi'i chael yn ddigonol ac yn briodol i fod yn sail i'm barn.
Casgliadau sy'n ymwneud â busnes gweithredol
Nid oes dim byd i'w nodi gennyf mewn perthynas â'r materion canlynol y mae Safonau
Archwilio Rhyngwladol y DU yn ei gwneud yn ofynnol i mi gyflwyno adroddiad i chi arnynt, os:
•
•

nad yw'r defnydd o'r sail busnes gweithredol wrth baratoi'r datganiadau ariannol yn briodol;
neu
nad yw'r Swyddog Cyfrifyddu wedi datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd
perthnasol a nodwyd a allai fwrw amheuaeth sylweddol ar allu'r corff i barhau i addasu'r sail
busnes gweithredol o gyfrifyddu am gyfnod o 12 mis o leiaf o'r dyddiad pan awdurdodir y
datganiadau ariannol i'w cyhoeddi.
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Gwybodaeth arall
Y Swyddog Cyfrifyddu sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall yn yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon.
Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth a gynhwyswyd yn yr adroddiad blynyddol
heblaw'r datganiadau ariannol a'm hadroddiad arnynt fel archwilydd. Nid yw fy marn ar y
datganiadau ariannol yn cwmpasu'r wybodaeth arall ac, ac eithrio i'r graddau y nodir fel arall yn
glir yn fy adroddiad, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd arnynt.
Mewn cysylltiad â'm harchwiliad o'r datganiadau ariannol, fy nghyfrifoldeb i yw darllen y
wybodaeth arall 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 hadroddiad.
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.
Adroddiad ar ofynion eraill
Barn ar faterion eraill
Yn fy marn i, mae'r rhan o'r Adroddiad Cydnabyddiaeth sydd i'w harchwilio wedi cael ei
pharatoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a wnaed o dan Ddeddf
Cymwysterau Cymru 2015.
Yn fy marn i, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod fy archwiliad:
•

mae'r wybodaeth a roddir yn y Datganiad Llywodraethu (sydd wedi'i gynnwys yn yr
Adroddiad Atebolrwydd) ar gyfer y flwyddyn ariannol y paratowyd y datganiadau
llywodraethu ar ei chyfer yn gyson â'r datganiadau ariannol ac mae'r Datganiad
Llywodraethu wedi'i baratoi yn unol â chanllawiau Gweinidogion Cymru;

•

mae'r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiad ar Berfformiad a'r Adroddiad ar Atebolrwydd ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 yn gyson â'r datganiadau ariannol ac
mae wedi'i pharatoi yn unol â chanllawiau Gweinidogion Cymru.

Materion y mae'n ofynnol i mi gyflwyno adroddiad arnynt drwy eithriad
Ar sail fy ngwybodaeth a'm dealltwriaeth o'r corff a'i amgylchedd a gafwyd yn ystod yr
archwiliad, nid wyf wedi nodi unrhyw gamddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad ar
Berfformiad na'r Adroddiad ar Atebolrwydd (sy'n cynnwys y Datganiad Llywodraethu).
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 cofnodion cyfrifyddu priodol wedi'u cadw;
nad yw'r datganiadau ariannol na'r rhan o'r Adroddiad Cydnabyddiaeth sydd i'w harchwilio
yn cytuno â'r cofnodion a ffurflenni cyfrifyddu;
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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.
Cyfrifoldebau
Cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu am y datganiadau ariannol
Fel yr eglurir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu, y Swyddog
Cyfrifyddu sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau ariannol yn unol â Deddf Cymwysterau Cymru
2015 a chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru a wnaed o dan y ddeddf honno, am fodloni ei
hun eu bod yn rhoi darlun cywir a theg ac am y cyfryw reolaeth fewnol ag sy'n angenrheidiol yn
ei farn ef i'w i allu paratoi datganiadau ariannol heb unrhyw gamddatganiadau perthnasol, boed
hynny drwy dwyll neu wall.
Wrth baratoi'r datganiadau ariannol, y Swyddog Cyfrifyddu sy'n gyfrifol am asesu gallu'r corff i
barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel y bo'n gymwys, faterion sy'n ymwneud â
busnes gweithredol a defnyddio'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu oni thybir bod hynny'n
amhriodol.
Cyfrifoldebau'r archwilydd am yr archwiliad o'r datganiadau ariannol
Fy nod yw cael sicrwydd rhesymol nad oes unrhyw gamddatganiadau perthnasol yn y
datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd, boed hynny drwy dwyll neu wall, a chyhoeddi
adroddiad archwilydd sy'n cynnwys fy marn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd
ond nid yw'n gwarantu y bydd archwiliad a gynhelir yn unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol y
DU bob amser yn canfod camddatganiad perthnasol pan fo'n bodoli. Gall camddatganiadau
ddeillio o dwyll neu wall ac ystyrir eu bod yn berthnasol os gellid disgwyl yn rhesymol iddynt, yn
unigol neu gyda'i gilydd, ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir ar sail
y datganiadau ariannol hyn.
Ceir disgrifiad pellach o gyfrifoldebau'r archwilydd am yr archwiliad o'r datganiadau ariannol ar
wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae'r disgrifiad
hwn yn rhan o'm hadroddiad fy archwilydd.
Cyfrifoldebau am reoleidd-dra
Y Swyddog Cyfrifyddu sy'n gyfrifol am sicrhau rheoleidd-dra trafodion ariannol.
Caf ddigon o dystiolaeth 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.
Anthony J Barrett
Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru
23 Gorffennaf 2018
24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ.
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Datganiadau Ariannol
5

Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr
Nodiadau

Cyfanswm Incwm Gweithredu

2017-18

2016-17

£'000

£'000

-

-

Gwariant
Costau Staff
Costau
Rhaglenni

**

4,348

3,995

Grantiau

2

992

1,366

Arall
Gwariant
gweithredu
arall
Traul
darpariaethau
Dibrisiant ac
Amorteiddio

3

747

478

4

1,197

1,200

10

42

57

5&6

223

221

Cyfanswm Gwariant Gweithredu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2018

7,549

7,317

Gwariant Gweithredu Net

7,549

7,317

Gwariant Net ar gyfer y flwyddyn

7,549

7,317

Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

7,549

7,317

** Gweler yr adroddiad cydnabyddiaeth ar dudalen 57 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 2018.
Mae'r nodiadau ar dudalennau 68-79 yn rhan o'r cyfrifon hyn.
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Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol

Mae'r nodiadau ar dudalennau 68-79 yn rhan o'r cyfrifon hyn.
Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol
2017-18
Nodiadau

£'000

2016-17
£'000

Asedau anghyfredol
Eiddo, offer a chyfarpar

5

247

286

Asedau anniriaethol

6

461

475

708

761

Cyfanswm yr asedau anghyfredol
Asedau cyfredol
Arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod

8

1,023

1,146

Symiau Masnach a Symiau Derbyniadwy Eraill

7

427

315

Cyfanswm yr asedau cyfredol

1,450

1,461

Cyfanswm yr asedau

2,158

2,222

(733)

Rhwymedigaethau cyfredol
Symiau masnach a symiau taladwy eraill

9

(702)

Darpariaethau o fewn blwyddyn

10

(38)

-

Cyfanswm y rhwymedigaethau cyfredol

(740)

(733)

Cyfanswm yr asedau llai rhwymedigaethau cyfredol

1,418

1,489

(213)

(208)

1,205

1,281

Cronfa Gyffredinol

717

781

Cronfa wrth Gefn y gellir ei Defnyddio

488

500

1,205

1,281

Rhwymedigaethau anghyfredol
Darpariaethau

10

Cyfanswm yr asedau llai cyfanswm y rhwymedigaethau
Ecwiti trethdalwyr a chronfeydd wrth gefn eraill

Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
19 Gorffennaf 2018
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Datganiad Llifau Arian Parod

Datganiad Llifau Arian Parod
2017-18
Nodiadau

2016-17

£'000

£'000

(7,549)

(7,317)

223

221

7

(112)

675

9

(31)

(214)

10

42

57

(7,427)

(6,578)

(50)

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

5&6

Symudiad mewn darpariaethau
All-lif arian parod net sy'n deillio o
weithgareddau gweithredu
Llifau arian parod o weithgareddau
buddsoddi
Prynu eiddo, offer a chyfarpar

5

(68)

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

6

(101)

-

(169)

(50)

Cyllid gan Lywodraeth Cymru

7,473

7,647

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

(123)

1,019

8

1,146

127

8

1,023

1,146

Llifau arian parod o weithgareddau
cyllido

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

Mae'r nodiadau ar dudalennau 68-79 yn rhan o'r cyfrifon hyn.
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Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr

Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr
Nodyn

Cronfa
Gyffredinol

Cronfa wrth
Gefn y gellir ei
Defnyddio

Cyfanswm

£'000

£'000

£'000

Balans ar 31 Mawrth 2016
Cymorth grant gan Lywodraeth Cymru
Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn
Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth gefn

951

-

951

7,647

-

7,647

(7,317)

-

(7,317)

(500)

500

-

781

500

1,281

Balans ar 31 Mawrth 2017

Cymorth grant gan Lywodraeth Cymru
Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

7,473

7,473

(7,549)

(7,549)

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd wrth gefn
Balans ar 31 Mawrth 2018

12

(12)

-

717

488

1,205

Mae'r nodiadau ar dudalennau 68-79 yn rhan o'r cyfrifon hyn.
Er mwyn cydnabod y ffaith bod angen cyllid ychwanegol arnom i dalu am raglen adnewyddu
TGCh tair blynedd a'n prosiect ‘Casglu Data Dysgwyr’, yn 2016-17 rhoddodd Llywodraeth Cymru
ganiatâd i greu ‘cronfa wrth gefn y gellir ei defnyddio’ gwerth £500k. Mae'r gronfa hon wedi'i
defnyddio'n rhannol yn 2017-18.
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Nodiadau i'r Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018
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.
(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.

(d) 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.
(e) 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
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grwpio o dan un o dri dosbarth yn y bôn, sef Eiddo, 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 yn 2015/16 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.
Mae'r adeilad yn cael ei rentu ar brydles, ond mae'n bosibl i addasiadau mewnol neu
allanol gael eu gwneud ar ôl trafod â'r landlord. Caiff unrhyw waith o'r fath sy'n werth mwy
na £10,000 ei gyfalafu.
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
Eiddo

(f)

3 blynedd
4 blynedd

5 blynedd
10 blynedd
Gweddill oes y brydles neu oes y
gwaith, pa un bynnag sydd fyrraf

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 ddisgwyliedig. Codir
amorteiddio blwyddyn lawn yn y flwyddyn y dechreuir defnyddio'r ased.
Dim ond un ased anniriaethol sydd gan Cymwysterau Cymru ar hyn o bryd, h.y. cronfa
ddata QiW. Fe'i datblygwyd yn ystod 2015-16, daeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2016 ac i
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ddechrau mae wedi'i hamorteiddio dros bum mlynedd. Caiff y cyfnod amorteiddio hwn ei
adolygu bob blwyddyn.
Lle yr asesir bod gan asedau anniriaethol oes ddefnyddiol amhenodol, ni chânt eu
hamorteiddio. Caiff y sefyllfa hon ei hadolygu bob blwyddyn hefyd.
(g) 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.
(h) 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.
(i)

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.

(j)

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.

(k) 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.
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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 (h) 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.

(m) 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 rhenti prydlesau gweithredu i'r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn y flwyddyn
y maent yn ymwneud â hi.
(n) 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.
(o) 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 2017-18. Dangosir crynodeb o gyfanswm
cyfraniadau pensiwn y Cyflogwr yn y tabl ar dudalen 57.
(p) 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
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gyfer stocrestrau. Nid oes gan Cymwysterau Cymru unrhyw eitemau stocrestr fel y'u
diffiniwyd gan y safon hon.

2.

Crynodeb o wariant grant

Crynodeb o Wariant Grant

2017-18
£'000

2016-17
£'000

Cymorth ar gyfer asesu cyfrwng Cymraeg
CBAC

530

515

17

93

2

3

Agored Cymru

18

4

Sefydliad City and Guilds Llundain

35

5

Pearson
Oxford Cambridge and RSA Examinations

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu

-

6

Royal Life Saving Society UK

-

6

The Prince's Trust

-

1

British Canoeing

8

-

NCFE

11

-

Ymddiriedolaeth Elusennol Hyfforddiant Galwedigaethol

50

-

is-gyfanswm

671

633

Colegau Cymru

28

115

CBAC

89

213

7

93

Cymorth ar gyfer Diwygio Cymwysterau

Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De
Consortiwm 'Addysg drwy Weithio Rhanbarthol'

6

43

12

38

142

502

179

133

Consortiwm 'Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru'
is-gyfanswm
Cymorth ar gyfer Cymwysterau Cymraeg i Oedolion
CBAC
Datblygu Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru
Agored Cymru

-

57

Sefydliad City and Guilds Llundain

-

9

Pearson

-

7

CBAC

-

25

is-gyfanswm

-

98

Cyfanswm Cyffredinol

992
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Crynodeb o wariant rhaglenni eraill

Crynodeb o Wariant Rhaglenni Eraill

Defnyddio arbenigwyr pwnc / ymgysylltu â rhanddeiliaid

201718

201617

£'000

£'000

386

-

Adolygiad o'r Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Costau Ymchwil

105
258

-

Gwasanaeth Ymgynghori
Gweithgareddau
Cyfathrebu

149

102
69

103

Cyfanswm Cyffredinol

747

53
478

4. Crynodeb o gostau gweithredu eraill

Crynodeb o 'Wariant Gweithredu Arall'

2017-18 201617
£'000

£'000

Costau sy'n gysylltiedig â chyfleusterau

274

282

Costau sy'n gysylltiedig ag Adnoddau Dynol

155

178

Costau sy'n gysylltiedig â TGCh
Costau'r Bwrdd

267
112

321
93

Costau Cymorth Cyfreithiol

74

70

Ffioedd Archwilio Allanol

20

19

Cymorth proffesiynol arall *

136

85

Teithio a Chynhaliaeth

106

93

53

59

1,197

1,200

Costau Gweinyddu a Swyddfa
Cyfanswm cyffredinol

* Mae cymorth proffesiynol arall yn cynnwys ffioedd archwilio mewnol, costau cyfieithu,
ac ati.
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O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

Dadansoddiad o eiddo, offer a chyfarpar

Eiddo, Offer a Chyfarpar

Dodrefn a
Ffitiadau

Technoleg
Gwybodaeth

£'000

£'000

Cost
Ar 1 Ebrill 2017

Technoleg
Gwybodaeth sy'n
Cael ei Datblygu

Adeiladau

Cyfanswm

£'000

£'000

-

26

482

24

26

68

£'000

175

281

Ychwanegiadau yn ystod y cyfnod

5

13

Gwarediadau yn ystod y cyfnod

-

(1)

-

-

(1)

180

293

24

52

549

Ar 1 Ebrill 2017

34

159

-

3

196

Tâl a godwyd yn ystod y flwyddyn

18

83

-

6

107

-

(1)

-

-

(1)

52

241

-

9

302

Gwerth Cario ar 31 Mawrth 2017

141

122

-

23

286

Gwerth Cario ar 31 Mawrth 2018

128

52

24

43

247

Ar 31 Mawrth 2018

Dibrisiant

Gwarediadau yn ystod y cyfnod
Ar 31 Mawrth 2018

6.

Asedau anniriaethol

Asedau Anniriaethol

Technoleg
Gwybodaeth
£'000

Cost
Ar 1 Ebrill 2017
Ychwanegiadau yn ystod y cyfnod
Trosglwyddiadau o 'yn cael eu datblygu'
Gwarediadau yn ystod y cyfnod

594
101
-

Ar 31 Mawrth 2018

695

Amorteiddio
Ar 1 Ebrill 2017
Tâl a godwyd yn ystod y flwyddyn
Gwarediadau yn ystod y cyfnod
Ar 31 Mawrth 2018

119
115
234

Gwerth Cario ar 1 Ebrill 2017
Gwerth Cario ar 31 Mawrth 2018

475
461

Yn ystod 2017-18, gwnaed nifer o welliannau i gronfa ddata QiW ac, yn unol ag IAS 38, mae'r
costau cysylltiedig wedi'u trin fel ‘ychwanegiadau’. Hefyd, mae adolygiad darfodiad wedi dod i'r
casgliad y bydd y gronfa ddata hon yn parhau'n dechnegol hyfyw am bum mlynedd arall, ac
mae tâl amorteiddio wedi'i chyfrifo yn seiliedig ar yr oes ddefnyddiol ddiwygiedig hon. Pe na
bai'r oes ddefnyddiol sy'n weddill wedi newid, y tâl amorteiddio yn 2017-18 fyddai £139k.
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7.

O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill

Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill

2017-18

2016-17

£'000

£'000

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn

Symiau Masnach Derbyniadwy

-

-

Symiau Derbyniadwy Eraill
Rhagdaliadau
Dyrannu Grant Llywodraeth Cymru
Cyfanswm

71

29

356

286

427

315

Mae dyraniad Llywodraeth Cymru yn ymwneud ag arian a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i
dalu rhwymedigaethau hirdymor. Cytunwyd ar y symiau â Llywodraeth Cymru a gellir hawlio'r
arian unrhyw bryd.

8.

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

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

2017-18

2016-17

£'000

£'000

2015-16 (rhwng
6 Awst 15 a 31
Maw 16)
£'000

Balans ar ddechrau'r cyfnod
Newid net mewn balansau arian parod a'r hyn
sy'n cyfateb i arian parod

1,146

127 -

(123)

1,019

127

Balans ar 31 Mawrth 2016

1,023

1,146

127

Delir hyn oll gyda Gwasanaeth Bancio'r Llywodraeth.
Roedd y balans a oedd yn cael ei ddal ar 31 Mawrth 2018 o fewn y lefel a gymeradwywyd gan
Lywodraeth Cymru, ac roedd yn ymwneud â gwariant cronedig a oedd i'w dalu ar ddechrau'r
flwyddyn ariannol newydd, a galluogi creu cronfa wrth gefn y gellir ei defnyddio, y ceir rhagor o
wybodaeth amdani yn y ‘Datganiad o Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr’, a ddangosir ar dudalen
67.
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9 Symiau masnach taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill
Symiau masnach taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

2017-18

2016-17

£'000

£'000

87

444

609

289

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn
Symiau Masnach Taladwy
Croniadau
Derbyniadau ymlaen llaw

6 -

Cyfanswm

10

702

733

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 1 Ebrill 2017

122

Darparwyd yn ystod y flwyddyn

-

Defnyddiwyd / rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn

-

Balans ar 31 Mawrth 2018

86

208

43

43

122

129

251

-

38

38

-

68

68

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

122

23

145

Cyfanswm

122

129

251
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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.
Mae hyn wedi creu darpariaeth a gaiff ei defnyddio nawr dros weddill oes y brydles.

11 Ymrwymiadau cyfalaf
Roedd gan Cymwysterau Cymru ymrwymiadau cyfalaf gwerth £12k ar 31 Mawrth 2018, i
gwblhau rhaglen uwchraddio TGCh a ddechreuodd ar ddiwedd 2017-18 (£dim ar 31 Mawrth
2017).

12 Ymrwymiadau o dan brydlesau
Mae rhwymedigaethau o dan y
brydles weithredu yn cynnwys:

2017-18

2016-17

Costau'r
Brydles

Taliadau
Gwasanaethau

Cyfanswm

Costau'r
Brydles

Taliadau
Gwasanaethau

Cyfanswm

£'000

£'000

£'000

£'000

£'000

£'000

Adeiladau
Heb fod yn hwyrach na blwyddyn
Yn hwyrach na blwyddyn ond cyn
pen pum mlynedd

190

38

228

110

27

137

677

150

827

704

109

813

Yn hwyrach na 5 mlynedd

346

80

426

509

85

594

1,213

268

1,481

1,323

221

1,544

Cyfanswm

13

Trafodion â Phartïon Cysylltiedig

Mae'r FReM yn cadarnhau bod IAS 24 (Trafodion â Phartïon Cysylltiedig) yn gymwys. Amcan y
Safon hon yw sicrhau bod datganiadau ariannol endid yn cynnwys y datgeliadau sydd eu
hangen i dynnu sylw at y posibilrwydd y gall bodolaeth partïon cysylltiedig a thrafodion â'r
cyfryw bartïon fod wedi effeithio ar ei sefyllfa ariannol. Mae parti cysylltiedig yn barti neu'n
endid sy'n ‘gysylltiedig’ â'r endid sy'n paratoi ei ddatganiadau ariannol (Cymwysterau Cymru),
h.y. y mae ganddo reolaeth neu gryn ddylanwad neu mae'n aelod allweddol o'r tîm rheoli.
Mae trafodyn â pharti cysylltiedig yn cynnwys trosglwyddo adnoddau, gwasanaethau neu
ymrwymiadau rhwng endid sy'n cyflwyno adroddiadau, h.y. Cymwysterau Cymru, a pharti
cysylltiedig.
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Am fod Cymwysterau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, ystyrir bod Llywodraeth
Cymru yn barti cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn cawsom nifer o drafodion perthnasol â
Llywodraeth Cymru, a ystyrir yn rhiant-adran:
•
•

Gwnaethom gydnabod arian grant gwerth £7.473m gan Lywodraeth Cymru (£7.647m yn
2016-17), yr oedd £71k ohono wedi'i gronni (£75k yn 2016-17);
Gwnaed taliadau gennym i Lywodraeth Cymru, yn bennaf am staff a secondiwyd ganddi i
Cymwysterau Cymru ac er mwyn ad-dalu costau ein cyflogres iddi. Gwnaed taliadau
gwirioneddol o £3.957m (£4.089m yn 2016-17) a chafodd costau eraill o £403k eu cronni
(£5k yn 2016-17);

Gwnaethom daliadau hefyd i'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol gwerth £7k
(£dim yn 2016-17) ac aed i ragor o gostau gwerth £14k (£dim yn 2016-17) er mwyn talu costau
staff a secondiwyd a gwnaed taliadau gwerth £84k i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (£62k yn
2016/17), unwaith eto mewn perthynas â staff a secondiwyd.
Mae'r FReM hefyd yn cadarnhau bod Partïon Cysylltiedig yn cynnwys ‘the composition of the
management board (including advisory and non-executive members). This means those who
have influence upon the decisions of the entity as a whole.’
Er bod paragraff 11 o IAS 24 yn cadarnhau nad yw dau endid yn gysylltiedig am y rheswm syml
bod ganddynt gyfarwyddwr neu aelod arall o bersonél rheoli allweddol yn gyffredin, rydym wedi
rhestru isod y trafodion sydd wedi digwydd ag endidau yr ydym yn rhannu Aelodau Bwrdd, neu
uwch swyddogion, neu aelodau o'u teulu agos â nhw.
Swm
£
1,518.86
(£3,248.27
yn 2016-17)

Sefydliad a Natur y
Taliad
Oxford Cambridge and
RSA (OCR) – is-gwmni
Cambridge Assessment – i
ad-dalu costau cyfieithu
cyfrwng Cymraeg

Natur y Parti Cysylltiedig

4,857 (£dim
yn 2016-17)

Urdd Gobaith Cymru – am
gymryd rhan yn
Eisteddfod yr Urdd

Rheon Tomos, sy'n Aelod o'r Bwrdd, yw
Trysorydd Urdd Gobaith Cymru ac un o'i
Hymddiriedolwyr.

Mae partner Caroline Burt, Aelod Bwrdd, yn
un o Gyfarwyddwyr Bwrdd OCR ac yn un o
Aelodau Bwrdd Cambridge Assessment.

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. Mae'r polisi hwn yn
atal aelodau o'r bwrdd / uwch reolwyr rhag cymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n ymwneud â
sefydliadau y mae ganddynt fuddiant ynddynt hefyd.
Yn olaf, wrth gyflawni ei brif nodau, mae Cymwysterau Cymru wedi gwneud taliadau 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.
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O 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2018

Asedau trydydd parti

Nid yw Cymwysterau Cymru yn dal unrhyw asedau trydydd parti. (£dim ar 31 Mawrth 2017).
15

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.
16

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.
Cyhoeddwyd IFRS 16 gan IASB ond nis mabwysiadwyd eto. Mae'r safon newydd, y disgwylir
iddo fod yn gymwys o 2019-20, yn dileu dosbarthiadau presennol cyllid a phrydlesau
gweithredu i raddau helaeth ac yn cyflwyno model cyfrifyddu un llesddeiliad. Bydd yn ofynnol i
lesddeiliad gydnabod asedau a rhwymedigaethau ar gyfer pob prydles sy'n para am fwy na 12
mis, oni fydd gan yr ased sylfaenol werth isel ar y Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol.
Mae Trysorlys EM, gyda chymorth gweithgor technegol trawslywodraethol, yn adolygu'r safon
newydd, a disgwylir iddo gyhoeddi canllawiau ar sut i'w chymhwyso at Gyfrifon Ariannol a
baratowyd yn unol â'r FReM. Mae'n debygol o effeithio ar y ffordd y mae Cymwysterau Cymru
yn cydnabod trafodion sy'n ymwneud â phrydles ei adeilad a chaiff hyn ei asesu ymhellach ar ôl
i ganllawiau Trysorlys EM gael eu cyhoeddi.
Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, cadarnhaf fod y datganiadau a wneir yn yr
adroddiad hwn yn gywir ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018.

Philip Blaker
Swyddog Cyfrifyddu
19 Gorffennaf 2018
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