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GAN Y
CADEIRYDD
Hoffwn eich croesawu i drydydd Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru, sy’n disgrifio
ein gwaith a’n cyflawniadau o fis Medi 2017 hyd at fis Awst 2018.
Bu llawer o uchafbwyntiau nodedig eleni, gan gynnwys:
⚫ ein hadolygiadau sector, lle rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau mewn sectorau
cyflogaeth penodol;
⚫ rhaglen ymchwil gynyddol weithgar;
⚫ yr ail flwyddyn o asesu cymwysterau TGAU a Safon Uwch newydd.
Yn arbennig, mae'n werth nodi ein gwaith i ystyried y rhesymau pam bod disgyblion yn
cael eu cofrestru'n gynnar neu fwy nag unwaith ar gyfer cymwysterau TGAU mewn ysgolion
(y ffordd y caiff rhai disgyblion eu rhoi ar lwybr carlam i sefyll cymwysterau TGAU ym
Mlwyddyn 10 neu yng nghanol Blwyddyn 11). Yn ôl Llywodraeth Cymru, roedd yr adroddiad
yn un cytbwys ac ystyrlon, a chroesawodd ei ganfyddiadau.
Mae ein hadolygiadau sector yn arloesol o ran adolygu cymwysterau a’r system
gymwysterau. Bydd y diwygiadau i gymwysterau yn sgil ein hadolygiadau’n arwain at
well trefniadau asesu, llwybrau dilyniant cliriach i ddysgwyr a ffocws clir ar yr hyn y mae
cyflogwyr a chyrff sector yn ei ddweud wrthom sydd ei angen. Maent hefyd yn sicrhau bod
Cymru’n creu gweithlu sy’n briodol i’w hanghenion yn yr unfed ganrif ar hugain.
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“Rydym yn gwybod
y bydd newid
sylweddol yn y
dyfodol.”
Ann Evans

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi cymwysterau a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod
y flwyddyn, gwnaethom ddarparu amrywiaeth o gyllid grant er mwyn helpu i sicrhau bod
cymwysterau ac asesiadau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ein grantiau yn helpu i
wella’r dewis ieithyddol sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru.
Rydym yn ymgysylltu’n eang â’n rhanddeiliaid, a hoffwn ddiolch i’r sefydliadau niferus a
fu’n gweithio mewn ffordd agored a chadarnhaol â ni drwy gydol y flwyddyn.
Llwyddwyd i gyflawni ein nodau, diolch i waith caled a phroffesiynoldeb ein staff, a hoffwn
dalu teyrnged iddynt. Dylid canmol aelodau ymroddedig ein Bwrdd, hefyd, sy’n cynnig
cyfoeth o wybodaeth a phrofiad wrth i ni gynnal trafodaethau.
Mae anghenion dysgwyr yng Nghymru a hyder parhaus yn y system gymwysterau yng
Nghymru wrth wraidd popeth a wnawn. Yn Cymwysterau Cymru, rydym yn cymryd yr
ymrwymiad hwn o ddifrif.
Rydym yn gwybod y bydd newid sylweddol yn y dyfodol. Bydd y cwricwlwm newydd – a
datblygiadau ym maes cymwysterau galwedigaethol – yn dechrau cael effaith cyn bo hir.
Rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r newid hwn ac at symud ymlaen i’r flwyddyn
nesaf gydag egni, ymrwymiad a hyder.
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“Rhaid
canolbwyntio ar
ddod o hyd i ffyrdd
effeithiol o wella
pethau.”

GAN Y PRIF
WEITHREDWR

Philip Blaker

Eleni, canolbwyntiodd ein gwaith ar newidiadau i gymwysterau (yn yr adroddiad hwn,
rydym yn cyfeirio at y gwaith hwn fel ‘diwygiadau’). O ran rhai newidiadau, ni a arweiniodd
y ffordd. O ran newidiadau eraill, roedd gennym rôl ategol i’w chwarae. Fel sefydliad
annibynnol ac ystwyth wedi’i lywio gan bobl dalentog, rydym wedi gwthio ffiniau newydd er
mwyn dod o hyd i ddatrysiadau arloesol.
O ran cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, rydym bellach y rhan fwyaf o’r ffordd drwy
raglen ddiwygio tair blynedd o hyd a chafodd y rhan fwyaf o’r cymwysterau newydd eu
hasesu yn ystod haf 2018. Caiff yr haen olaf o gymwysterau newydd ei hasesu am y tro
cyntaf yn ystod haf 2019. Cychwynnwyd y diwygiadau hyn gan Lywodraeth Cymru cyn
i Cymwysterau Cymru gael ei sefydlu, ond gwnaethom arwain y broses o ddatblygu’r
cymwysterau diweddarach a ni, wrth gwrs, sy’n rheoleiddio pob un ohonynt.
Ein prif rôl nawr yw sicrhau y caiff cymwysterau eu dyfarnu mewn ffordd deg er mwyn cynnal
safonau. Mae angen i ni ddeall sut mae’r asesiadau yn gweithredu ac ymdrin ag unrhyw
faterion a nodir gennym. Yn anad dim, mae’n rhaid i ni ddiogelu buddiannau’r myfyrwyr sy’n
sefyll y cymwysterau.
Rydym wedi dysgu llawer o wersi o’r gwaith diwygio, a byddwn yn eu defnyddio wrth i ni
edrych ar y newidiadau sydd angen eu gwneud i gymwysterau ar gyfer disgyblion rhwng
14 ac 16 oed fel rhan o Gwricwlwm newydd Cymru, sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan
Lywodraeth Cymru.
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Mae’r amserlen sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm yn golygu y bydd angen i Gymru sicrhau
bod cymwysterau newydd yn barod i’w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2025 gyda’r
graddau yn cael eu dyfarnu yn ystod haf 2027.
Efallai bod hynny’n ymddangos yn bell i ffwrdd - yn enwedig o gofio nad yw’r cylch
diwygiadau presennol wedi’i gwblhau eto. Ond mae amser yn hedfan ac rydym eisoes yn
ystyried y diwygiadau nesaf hyn.
Byddwn yn dechrau ehangu’r broses hon yn ystod hydref 2018 ac rydym yn bwriadu cynnal
ymgynghoriad yn ystod haf 2019. Bydd yn rhan bwysig o’n gwaith wrth symud ymlaen, er
mwyn sicrhau bod cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch (cymwysterau cyffredinol) yng
Nghymru yn addas ar gyfer y dyfodol a bod athrawon a dysgwyr yn cael eu cefnogi.
Mae newidiadau helaeth ar waith hefyd ym maes cymwysterau galwedigaethol, gyda rhai
o’r newidiadau hynny yn cael eu harwain gennym ni, a rhai o dan arweiniad eraill. Mae ein
Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol yn seiliedig ar ein hadolygiad cynhwysfawr o
sectorau cyflogaeth.
Gwnaethom ddechrau gydag Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, ac rydym bellach
yn edrych ar Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.
Rydym bellach yn dechrau ein hadolygiad o Weithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Ynni. O
ganlyniad i adolygiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gwnaethom gomisiynu cyfres newydd
o 19 o gymwysterau a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion Cymru ac i ymdrin â’r materion a
nodwyd yn ein hadroddiad. Mae ein hadolygiad Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig wedi dod
i gasgliad tebyg: bod angen cyfres newydd o gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.
Rydym yn cynnal ein hadolygiadau fesul sector gan ein bod yn gwybod nad yw’n debygol
y bydd un ateb yn addas i bob sector. Mae angen ystyried pob sector ar wahân. Mae’n
debygol mai’r un ffactor cyffredin ym mhob adolygiad fydd yr angen am newid, wedi’i lywio
gan ddiwydiannau na allant fforddio sefyll yn eu hunfan.
Bydd newidiadau yn Lloegr o ran datblygu rhaglenni Lefelau T (gan gynnwys cymwysterau
technegol) a safonau prentisiaeth newydd hefyd yn cael effaith yng Nghymru.
Mae llawer o’r cymwysterau sy’n bodoli eisoes yn dibynnu ar farchnad ar y cyd sy’n
gweithredu ledled y DU er mwyn sicrhau hyfywedd ariannol. Bydd niferoedd mawr o
ddysgwyr o Loegr yn sefyll nail ai cymwysterau nad ydynt ar gael yn awtomataidd yng
Nghymru, neu rai ac iddynt asesiadau pwynt terfyn efallai nad ydynt yn cael eu cyflwyno fel
cymwysterau confensiynol. Gan ystyried y ffactorau hyn, mae amrywiaeth y cymwysterau
sydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru yn debygol o leihau.
Bydd ein diwygiadau ni yn Cymwysterau Cymru, wedi’u llywio gan yr adolygiadau sector, yn
llenwi’r bylchau mewn llawer o feysydd pwysig. Ond mae risg bosibl o hyd i gymwysterau
lle na chwblhawyd adolygiadau sector eto, neu lle mae nifer y dysgwyr yng Nghymru yn
rhy isel i gyfiawnhau cymhwyster penodol i Gymru yn unig. Rydym yn gweithio gyda
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddeall sut y gellir lliniaru’r risg hon.
Yr unig beth cyson mewn bywyd yw newid. Wrth roi newidiadau ar waith, rydym yn credu
bod rhaid canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd effeithiol o wella pethau. Ein rôl hanfodol yn
Cymwysterau Cymru wrth symud ymlaen yw sicrhau bod unrhyw newidiadau wedi cael eu
hystyried yn briodol a’u bod yn hydrin. Ym mhob agwedd ar ein gwaith, rhaid i ni sicrhau y
caiff buddiannau dysgwyr eu diogelu.
Fel rheoleiddiwr annibynnol, sy’n manteisio ar wybodaeth a phrofiad eang, rydym mewn
sefyllfa dda i wynebu’r heriau sydd o’n blaenau.
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CYFLWYNIAD
A THROSOLWG
CORFFORAETHOL
Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau yng
Nghymru. Rydym yn gorff annibynnol sy’n canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir
yn gyhoeddus, gan gynnwys cymwysterau TGAU, Safon Uwch a chymwysterau
galwedigaethol.
Nid yw graddau yn rhan o’n gwaith, ond rydym yn gweithio gyda phrifysgolion a cholegau
er mwyn sicrhau eu bod yn deall cymwysterau er mwyn i ddysgwyr allu symud ymlaen i
addysg uwch. Rydym yn sicrhau bod y cymwysterau gorau yn cael eu cynnig i ddysgwyr,
athrawon a chyflogwyr, gan helpu pobl i addasu mewn byd sy’n newid yn gyflym. Rydym
yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i ymestyn argaeledd cymwysterau drwy gyfrwng y
Gymraeg.
O dan Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) mae gennym ddau brif nod:
⚫ sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu
anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
⚫ ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru.
Golyga hyn fod dysgwyr yn ganolog i’n gweithgareddau.
Rydym hefyd yn gyfrifol am edrych dros y system gymwysterau gyfan er mwyn sicrhau
ei bod yn gweithio er budd dysgwyr, a gweithredu neu gynghori eraill i wneud hynny,
os oes angen. Rhan o’n gwaith yw sicrhau bod cymwysterau o fewn y system yn cael eu
gwerthfawrogi, 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 gymwysterau neu’r system gymwysterau.
Yn Cymwysterau Cymru, rydym yn diogelu gwerth cymwysterau, gan sicrhau y cynhelir
safonau ac y dyfernir graddau yn deg, a bod cymwysterau yn parhau i gael eu datblygu
wrth i anghenion dysgwyr newid.
Fel yr arbenigwyr yr ymddiriedir ynddynt ym maes cymwysterau, rydym yn rhoi cyngor i
Lywodraeth Cymru ar faterion perthnasol. Rydym hefyd yn ystyried anghenion cyflogwyr, y
sector addysg uwch a’r proffesiynau.
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Yn ystod y cyfnod adrodd, roedd y Bwrdd yn cynnwys yr aelodau canlynol:

Ann Evans
Cadeirydd

Dr Arun Midha

Philip Blaker
Prif Weithredwr

Claire Morgan

Dr Caroline
Burt

Robert Lloyd
Griffiths OBE

David Jones

Ellen Donovan

Alun Llwyd*

Rheon Tomos

Angela
Maguire-Lewis

Isabel Nisbet

Mae Bwrdd Cymwysterau Cymru yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a rhwng wyth
a deg aelod.
Ei rôl yw:
⚫d
 arparu arweinyddiaeth effeithiol i Cymwysterau Cymru, gan ddiffinio a datblygu
cyfeiriad strategol, a phennu amcanion;
⚫d
 arparu arweinyddiaeth effeithiol i weithredu’r sefydliad, gan ddwyn y Prif Swyddog
Gweithredol i gyfrif am sicrhau bod ein gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn ffordd
effeithlon ac effeithiol;
⚫m
 onitro perfformiad er mwyn sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cyflawni ei nodau, ei
amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn;
⚫h
 yrwyddo safonau cyllid cyhoeddus uchel, gan gynnal egwyddorion rheoleidd-dra,
priodoldeb a gwerth am arian.
Cyfarfu’r Bwrdd bum gwaith yn ystod y flwyddyn. Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod ar
ein gwefan.
Mae Bwrdd Cymwysterau Cymru yn un sy’n seiliedig ar sgiliau, lle mae’r aelodau yn
defnyddio eu gwybodaeth gefndir a’u dealltwriaeth i lywio gwaith y sefydliad a gwneud
penderfyniadau.
Mae’r Bwrdd hefyd yn ystyried ei ddatblygiad a’i berfformiad ei hun. Yn ogystal â
chyfarfodydd rheolaidd a’i adolygiad o’i effeithiolrwydd ei hun, ymgymerodd y Bwrdd
â nifer o gyfleoedd dysgu a datblygu yn ystod y flwyddyn. Roedd hyn yn cynnwys
hyfforddiant mewn perthynas â phroses dyfarnu cymwysterau cyffredinol a rhaglen
datblygu’r Bwrdd dros dri diwrnod yn cwmpasu llywodraethu, sicrwydd, arweinyddiaeth a
byrddau sy’n perfformio’n dda.
Mae’r Bwrdd yn cynnal adolygiad llawn o berfformiad bob dwy flynedd, a chynhaliwyd yr
un cyntaf yn 2016-17. Bwriedir cynnal yr un nesaf yn 2019. 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. Roedd yr adborth yn gadarnhaol ac yn cynnwys
awgrymiadau defnyddiol i’w hystyried yn y dyfodol.

CYNLLUNIO BUSNES
Trefnir ein gwaith ar draws y pum blaenoriaeth weithredol a adlewyrchir yn yr adroddiad
hwn. Mae rhagor o fanylion am y gwaith ym mhob maes ar gael yn ein cynllun busnes
cyhoeddedig, sydd ar gael ar ein gwefan.
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* Roedd Alun
Llwyd yn aelod
o’r Bwrdd tan 4
Mawrth 2018,
pan ddaeth ei
dymor i ben.

At the end of August 2018, the Board included the following members:
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CYMWYSTERAU
CYFFREDINOL
Wrth weithredu ein Cynllun Strategol Cymwysterau Cyffredinol, gwnaethom:
⚫ fonitro’r cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch newydd a’r Dystysgrif Her Sgiliau yn agos,
gan sicrhau bod safonau’n cael eu cynnal, a bod dysgwyr yn cael eu trin yn deg;
⚫ cyhoeddi’r canfyddiadau o’n hymchwiliad i’r arfer o gofrestriadau cynnar a lluosog ar
gyfer arholiadau TGAU. Arweiniodd ein hargymhellion at newidiadau i’r ffordd y mae
Llywodraeth Cymru yn cyfrifo mesurau perfformiad ysgol, a gostyngiad amlwg yn nifer y
cofrestriadau cynnar ar gyfer arholiadau’r haf hwn;
⚫ cyhoeddi adolygiad o gynllun y Dystysgrif Her Sgiliau. Gwelsom ei fod yn gymhwyster
arloesol a gwerth chweil sy’n cael ei werthfawrogi. Fodd bynnag, mae’n gymhleth ac
yn aml yn cael ei gamddeall, felly mae mwy i’w wneud i wella ymwybyddiaeth ohono a
symleiddio ei gynllun;
⚫ c omisiynu adroddiad ar y newidiadau i’r farchnad ar gyfer cymwysterau cyffredinol yng
Nghymru;
⚫ a dolygu’r rhaglen ddiweddar o ddiwygio cymwysterau i nodi’r prif wersi y gallwn eu
dysgu ohoni;
⚫d
 yfarnu grantiau i gyrff dyfarnu er mwyn gwella’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a
ddarperir i gefnogi cymwysterau.
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ADOLYGIAD BAGLORIAETH CYMRU
Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddwyd adroddiad gennym ar gynllun y Dystysgrif Her Sgiliau
a Bagloriaeth Cymru. Cynhaliwyd yr adolygiad gan yr ymgynghorwyr Wavehill Ltd a’r
Sefydliad Addysg yng Ngholeg Prifysgol Llundain.
Roedd yr adolygiad yn seiliedig ar ddadansoddiad manwl o gynllun y Dystysgrif Her Sgiliau
a’r dystiolaeth a gasglwyd gan fyfyrwyr, athrawon a darlithwyr am eu profiadau o astudio
ac addysgu’r cymhwyster.
Daeth i’r casgliad bod y Dystysgrif Her Sgiliau yn gymhwyster arloesol a gwerthfawr sy’n
helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau hollbwysig sy’n fuddiol ar gyfer eu dyfodol. Mynegodd
athrawon gryn gefnogaeth i’r Dystysgrif Her Sgiliau. Dywedodd myfyrwyr eu bod yn
mwynhau meithrin sgiliau newydd a’r cyfle i ganolbwyntio ar yr hyn roedd ganddynt
ddiddordeb ynddo.
Er iddo nodi cryfderau a manteision clir y Dystysgrif Her Sgiliau, canfu’r adolygiad hefyd
agweddau arni y gellid eu gwella. Yn benodol, gallai ei chynllun a’i hasesiad gael eu
symleiddio er mwyn ei gwneud yn fwy hydrin ac osgoi dyblygu. Gwnaeth yr adolygiad
hefyd nodi bod lefelau anghyson o ddealltwriaeth ymhlith myfyrwyr ac athrawon o’r
Dystysgrif Her Sgiliau a’r modd y mae’n cyfrannu at Fagloriaeth Cymru.
Gwnaethom dderbyn pob un o’r wyth argymhelliad a wnaed yn yr adroddiad. Mae rhai
ohonynt yn ymwneud â’r modd y caiff y Dystysgrif Her Sgiliau ei chyflwyno ar hyn o
bryd, tra bod eraill yn awgrymu newidiadau posibl i’w chynllun yn y dyfodol. Rydym
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Roedd yr
adolygiad
yn seiliedig ar
ddadansoddiad
manwl o gynllun y
Dystysgrif Her
Sgiliau.

eisoes wedi dechrau gweithio gyda’r bwrdd arholi Cymreig, CBAC, a Llywodraeth Cymru
i godi ymwybyddiaeth o’r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru. Y nod yw darparu
gwybodaeth gliriach sydd ar gael yn fwy cyffredinol. Gwnaethom hefyd sefydlu grŵp
cynllunio i ddatblygu cynigion ar sut y gellid gwella strwythur, prosesau asesu a hydrinedd
y Dystysgrif Her Sgiliau.
Mae’n werth nodi bod y Dystysgrif Her Sgiliau a’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn
canolbwyntio ar yr un set o sgiliau. Yn y Dystysgrif Her Sgiliau, gelwir y sgiliau hyn yn
‘sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd’, ond mae’r cwricwlwm newydd yn eu disgrifio fel
‘cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd a sgiliau ehangach’.
Mae’r sgiliau hyn fel a ganlyn:
⚫ Llythrennedd
⚫ Rhifedd
⚫ Cymhwysedd digidol
⚫ Meddwl yn feirniadol
⚫ Datrys problemau
⚫ Cynllunio a threfnu
⚫ Creadigrwydd ac arloesedd
⚫ Effeithiolrwydd personol
Wrth gynnig unrhyw newidiadau i’r Dystysgrif Her Sgiliau, byddwn yn ystyried yn ofalus pa
un yw’r ffordd orau iddi gefnogi nodau a diben y Cwricwlwm i Gymru.
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YMCHWILIO I GOFRESTRIADAU
CYNNAR A LLUOSOG AR GYFER
CYMWYSTERAU TGAU
Ym mis Hydref 2017, cyhoeddwyd adroddiad gennym ar farn a phrofiad staff mewn
ysgolion a chonsortia rhanbarthol ar gofrestriadau cynnar a lluosog ar gyfer cymwysterau
TGAU: Arferion cofrestru cynnar a lluosog ar gyfer arholiadau TGAU yng Nghymru.
Ein nod oedd nodi a deall y ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniadau ysgolion ynghylch
cofrestru ar gyfer arholiadau a’r rhesymau dros y defnydd cynyddol o gofrestru cynnar a
lluosog mewn rhai pynciau craidd.
Gwelodd ein hadroddiad fod llawer
o ffactorau gwahanol - ond rhai
cydgysylltiedig yn aml - yn dylanwadu
ar benderfyniadau ysgolion ynghylch
cofrestru ar gyfer arholiadau. Mewn rhai
amgylchiadau, gall cofrestru cynnar fod
er budd gorau rhai myfyrwyr unigol.
Fodd bynnag, yn gyffredinol, roeddem yn
pryderu am nifer y cofrestriadau cynnar
a lluosog a’r risgiau y gallai ei ddefnydd
eang eu peri i fyfyrwyr ac i’r system.

“Roedd yn amlwg nad oedd
unrhyw arfer unigol o ran
cofrestru ar gyfer arholiadau yn
gweddu i bob unigolyn a phob ysgol,
ond roedd yr awydd i sicrhau’r gorau
i’r myfyrwyr a’r gorau i’r ysgol yn
flaenoriaeth bwysig i’r cyfweleion.”
Arferion cofrestru cynnar a lluosog ar
gyfer arholiadau TGAU yng Nghymru
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ARFERION
COFRESTRU CYNNAR A LLUOSOG
AR GYFER ARHOLIADAU TGAU
YNG NGHYMRU

61,280 o
gofrestriadau
Blwyddyn 10
Haf 2017
13,430 o
gofrestriadau
Blwyddyn 10
Haf 2018

Hydref 2017
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Ar sail ein canfyddiadau, gwnaethom argymell cymryd camau i leihau rhywfaint o’r
pwysau ar ysgolion a oedd yn hyrwyddo’r defnydd helaeth o gofrestriadau cynnar a lluosog.
Fodd bynnag, ni wnaeth ein hadroddiad argymell y dylid atal cofrestriadau cynnar a lluosog
yn llwyr.
Derbyniodd Llywodraeth Cymru ein cyngor, gan gymryd camau ar unwaith i newid y modd
y cyfrifir mesurau perfformiad.
O ganlyniad, yn dechrau yn ystod
haf 2019, dim ond canlyniad
“Gellir gosod
cyntaf myfyriwr fydd yn cyfrif tuag
y rhesymau dros
at berfformiad ysgol. O gyfres
ddefnyddio cofrestru
arholiadau’r haf hwn, gallwn eisoes
cynnar mewn dau gategori
weld bod y newid hwn wedi arwain
at ostyngiad sylweddol yn nifer y
bras: rhesymau sy’n gysylltiedig
myfyrwyr sy’n sefyll eu harholiadau
â gwella cyrhaeddiad myfyrwyr; a
TGAU ym Mlwyddyn 10.

rhesymau sy’n gysylltiedig â gwella
canlyniadau’r ysgol mewn perthynas â
mesurau perfformiad ac atebolrwydd
ysgolion.”
Arferion cofrestru cynnar a lluosog
ar gyfer arholiadau TGAU yng
Nghymru
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ADNODDAU AR GYFER CYMWYSTERAU NEWYDD
Pan gyflwynir cymwysterau newydd, mae’n bwysig bod athrawon a dysgwyr yn cael eu
cefnogi gydag adnoddau addysgu a dysgu dwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg.
Drwy gydol y gwaith o ddatblygu a chyflwyno cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch
diwygiedig, rydym wedi gweithio gyda chonsortia rhanbarthol, Estyn (yr arolygiaeth
addysg a hyfforddiant yng Nghymru), Llywodraeth Cymru a CBAC i nodi ble mae angen
adnoddau newydd a chytuno ar y ffordd y gellir eu datblygu. Y llynedd, rhestrwyd
yr adnoddau a oedd ar gael ar ein gwefan - a’r rhai a oedd ar y gweill - i gefnogi pob
cymhwyster newydd a oedd yn cael ei gyflwyno i’w addysgu am y tro cyntaf ym mis
Medi 2017.
Un ffordd o helpu i ddatblygu adnoddau hanfodol yw drwy ddyfarnu grantiau i gefnogi’r
gwaith hwn. Gwnawn hyn er mwyn lleihau’r risg na fydd digon o adnoddau i gefnogi’r
gwaith o gyflwyno cymwysterau cymeradwy newydd. Mae’r adnoddau a gynhyrchir gyda’n
cymorth ariannol ar gael yn ddwyieithog ac yn rhad am ddim.
Yn 2017-18, gwnaethom ddefnyddio arian grant i gefnogi’r gwaith o ddatblygu adnoddau
addysgu a dysgu ar gyfer: Safon Uwch a TGAU Astudiaethau Cyfryngau, Safon Uwch
Astudiaethau Crefyddol, Safon Uwch Ffrangeg, Safon Uwch Almaeneg a Safon Uwch
Sbaeneg a TGAU Dylunio a Thechnoleg.
Un wers hollbwysig a ddysgwyd o’r gwaith diweddar o ddiwygio cymwysterau TGAU a
Safon Uwch yw’r angen i ystyried pa adnoddau addysgu a dysgu y bydd eu hangen wrth
gynllunio newidiadau i gymwysterau. Mae’n hanfodol caniatáu digon o amser i’r adnoddau
addysgu a dysgu angenrheidiol gael eu llunio neu eu diweddaru – boed hynny gan y corff
dyfarnu, cyhoeddwyr masnachol neu athrawon. Mae angen yr amser hefyd er mwyn i
athrawon ymgyfarwyddo â’r cymwysterau newydd, mynd i’r hyfforddiant a’i raeadru, a
pharatoi ar gyfer addysgu’r cymwysterau newydd.
Ers yr uwchgynhadledd ar adnoddau addysg a gynhaliwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros
Addysg yn ystod haf 2017, rydym wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, CBAC
ac eraill, gan gynnwys cyhoeddwyr yng Nghymru, i drafod y modd y gallwn gydweithio i
sicrhau adnoddau dwyieithog, amserol ac o ansawdd uchel i gefnogi’r Cwricwlwm newydd
i Gymru.
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MEITHRIN HYDER Y CYHOEDD
Gwnaethom barhau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Fagloriaeth Cymru a’r cymwysterau
TGAU, UG a Safon Uwch diwygiedig a luniwyd yn benodol i ddysgwyr yng Nghymru.
Roedd ein gweithgareddau’n cynnwys:
⚫ anfon mwy na 400,000 o gardiau post wedi’u targedu at fyfyrwyr a’u rhieni, i bob ysgol yng
Nghymru. Roedd y cardiau post yn canolbwyntio ar nodweddion allweddol TGAU, Bagloriaeth
Cymru a’r Dystysgrif Her Sgiliau, a newidiadau i TGAU Mathemateg a Gwyddoniaeth;
⚫ cyhoeddi cyfres o erthyglau ‘ffocws’, yn egluro’r prif newidiadau i’r cymwysterau newydd a
goblygiadau posib i ganlyniadau cyfres arholiadau’r haf. Roedd y gyfres hefyd yn cynnwys
erthyglau â thema y bwriedid iddynt gynyddu dealltwriaeth o’r broses ddyfarnu;
⚫ llunio ffeithluniau i dynnu sylw at rai o’r prif bwyntiau o ran cofrestriadau a chanlyniadau
arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yr haf hwn;
⚫ creu cyfres o fideos byr wedi’u hanimeiddio, gan roi gwybodaeth sylfaenol am gymwysterau
TGAU, UG a Safon Uwch, a Bagloriaeth Cymru;
Cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth newydd i Gymru
⚫ cynnal sesiynau briffio drwy gydol y flwyddyn
GAU
er T
gyda Llywodraeth Cymru, Estyn, consortia
yst
hw
m
Y
y
rhanbarthol, ColegauCymru, undebau
athrawon, a’r cyfryngau i rannu a chasglu
gwybodaeth;
⚫ gwahodd amrywiaeth o benaethiaid ac
TGAU
undebau athrawon i weithio fel grwpiau
Gwyddoniaeth
(Dyfarniad
Dwbl)
cyfeirio, gan lywio ein cynlluniau;
Gwyddoniaeth
⚫ cydweithio â Gwasanaeth Derbyn y
Gymhwysol
(Dyfarniad Dwbl)
Prifysgolion a’r Colegau (UCAS) i gynnal
cynadleddau i athrawon a chynghorwyr
myfyrwyr sydd ar fin mynd i’r brifysgol, neu i gael hyfforddiant neu ddechrau cyflogaeth.
Gwnaethom hefyd ddiweddaru ein canllaw i swyddogion derbyn mewn prifysgolion. Mae’r
canllaw hefyd yn egluro pa gymwysterau a gymerir gan fyfyrwyr yng Nghymru;
⚫ gweithio’n agos gyda’n cyd-reoleiddwyr cymwysterau yn Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon
(CCEA) er mwyn helpu i sicrhau bod cymwysterau a gymerir yng Nghymru yn gymaradwy a
chludadwy. Gyda’n gilydd, gwnaethom ymgysylltu â gwasanaethau derbyn mewn prifysgolion
i egluro’r hyn sy’n debyg ac yn wahanol yn y cymwysterau a reoleiddiwn, er mwyn sicrhau eu
bod yn deall ac yn gwerthfawrogi’r newidiadau.
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MONITRO CYMWYSTERAU CYFFREDINOL
Canolbwyntiodd ein gwaith monitro ar gymwysterau diwygiedig TGAU, Safon Uwch a
Bagloriaeth Cymru a luniwyd yn benodol ar gyfer Cymru ac a gynigir gan CBAC.
Yn ystod cyfres arholiadau’r haf, dyfarnwyd nifer o gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch
newydd am y tro cyntaf, gan gynnwys y gyfres o gymwysterau TGAU Gwyddoniaeth
newydd. Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom arsylwi Pwyllgorau Gwerthuso Papurau
Cwestiynau (QPEC), cyfarfodydd safoni a rholwyr/cymedrolwyr a chyfarfodydd dyfarnu ar
draws ystod eang o bynciau. Yn ystod cyfres yr haf, gwelwyd cyfnod arbennig o ddwys o
weithgarwch monitro.
Cynhaliwyd trafodaeth reolaidd â CBAC cyn y gyfres o arholiadau (ac yn ystod y gyfres), er
mwyn sicrhau bod gennym drosolwg clir o’r risgiau allweddol a’r materion a allai effeithio’n
negyddol ar yr arholiadau, ac i gael sicrwydd bod y rhain yn cael eu lliniaru’n effeithiol.

93

o gyfarfodydd
safoni cymedrolwyr/
arholwyr

45

o
gyfarfodydd
QPEC

18

CYNNWYS

43

5

o
gyfarfodydd cyfarfod DPP
dyfarnu

HOLI DISGYBLION AC ATHRAWON
Roedd ein holiadur
Dweud eich Dweud
ar gael yn ystod
cyfres arholiadau
haf 2018 i roi
cyfle i ddisgyblion
ac athrawon roi
eu barn ar yr
arholiadau.

20%

CYFANSWM Y
YMATEBION

4%

76%

 Athrawon/Darlithwyr
 Dysgwyr
 Eraill

CRYNODEB O’R YMATEBION
A wnaeth y papur(au) arholiad
gwmpasu’r fanyleb?

13%
79%

 Do
 Naddo
 Arall

Sut roeddech chi’n teimlo am
lefel anhawster yr arholiadau?

45%

A gawsoch ddigon o amser i
gwblhau’r arholiad(au)?

40%
2%

9%
53%

 Yn iawn
 Yn rhy anodd
 Yn rhy hawdd

4%
56%

 Digon o amser
 Dim digon o amser
 Gormod o amser

Cafwyd ymatebion ar amrywiaeth o bynciau yn TGAU a Safon Uwch, ac nid oedd un pwnc
unigol yn sefyll allan o ran nifer yr ymatebion, a allai awgrymu problem benodol gyda’r
arholiad. Ni nododd ein hadolygiad o’r ymatebion i’r holiadur unrhyw dueddiadau na
phryderon penodol y byddai angen i ni ymchwilio ymhellach iddynt.
Gwnaethom hefyd rannu crynodeb o’r adborth a gawsom gyda CBAC, fel y gallai gael ei
gynnwys yn adolygiad y corff dyfarnu ei hun o’r modd y gweithredwyd yr arholiadau.
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CYMWYSTERAU
GALWEDIGAETHOL
Wrth weithredu ein Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol, gwnaethom:
⚫ gomisiynu cyfres o 19 o gymwysterau newydd ar gyfer y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol,
a Gofal Plant yng Nghymru;
⚫ cyhoeddi yr adroddiad ar ein hadolygiad o’r sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig a
chynnig ail-lunio’r cymwysterau yn y sector hwn;
⚫ cwblhau ein hadolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu, ac mae disgwyl i’r adroddiad gael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr
2018;
⚫ cyhoeddi ein hadroddiad ar ba mor dda y cyflwynwyd y cymwysterau Sgiliau Hanfodol
Cymru newydd;
⚫ cwblhau ein gwaith o fonitro cymwysterau cymorth cyntaf, a chychwyn ein gwaith o fonitro
cymwysterau diogelwch bwyd;
⚫ dyfarnu grantiau i gyrff dyfarnu er mwyn gwella’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a ddarperir i
gefnogi cymwysterau;
⚫ gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ystyried heriau polisi mewn perthynas â chymwysterau
galwedigaethol mewn ysgolion, addysg bellach a phrentisiaethau.

21

CYNNWYS

IECHYD A GOFAL
CYMDEITHASOL, A GOFAL PLANT
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad ein Hadolygiad Sector o Gymwysterau a’r System
Gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys gwaith gofal plant
a chwarae ym mis Gorffennaf 2016, gwnaethom ddechrau prosiect i ddiwygio’r
cymwysterau yn y sector hwn.
Mae’r prosiect diwygio hwn yn un arloesol yn y DU, oherwydd ein bod wedi defnyddio ein
‘pwerau i gyfyngu’ ar nifer y cyrff dyfarnu sy’n gallu cynnig cymwysterau yn y sector hwn.
Byddwn yn cyflwyno 19 o gymwysterau newydd, a fydd yn:
⚫ rhoi dealltwriaeth eang i ddysgwyr o’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal
Plant, i’w paratoi ar gyfer cyflogaeth ac astudio pellach, gan sicrhau bod ganddynt yr
wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau hanfodol i weithio yn y sector yng Nghymru;
⚫ cynnwys asesiad dilys, dibynadwy, diddorol a hydrin sy’n mynd i’r afael â llawer o’r
pryderon a godwyd yn ystod yr adolygiad;
⚫d
 iwallu anghenion rheoleiddiwr y gweithlu, Gofal Cymdeithasol Cymru a GIG Cymru;
⚫ c efnogi nodau Llywodraeth Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru i broffesiynoli gweithlu’r
sector;
⚫ c ynnwys y cyd-destun Cymreig ac sy’n berthnasol i natur ddatganoledig iechyd a gofal
cymdeithasol yng Nghymru.
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Gwnaethom recriwtio a hyfforddi nifer o baneli cymeradwyo i’n cefnogi yn ein gwaith o
adolygu cyflwyniadau cymwysterau cyrff dyfarnu. Mae’r paneli hyn yn cynnwys ymarferwyr
sector, cyflawnwyr a chyrff sector, a gallant felly adolygu’r cyflwyniadau o sawl safbwynt
gwahanol. Mae’r paneli yn adolygu manylebau drafft a deunyddiau asesu enghreifftiol yn
erbyn y meini prawf cymeradwyo cytûn a’n Hamodau Cydnabod Safonol, gan edrych ar
agweddau fel dilysrwydd, dibynadwyedd a hydrinedd yr asesiadau. Rhown adborth i’r cyrff
dyfarnu, a chaiff sawl cyflwyniad ei adolygu fel arfer cyn i ni gymeradwyo cymwysterau.
Derbyniwyd y cyflwyniadau cyntaf yng ngwanwyn 2018, ac mae’r broses adolygu a diwygio
bellach yn mynd yn ei flaen. Bydd y cymwysterau cyntaf ar gael i’w addysgu gyntaf o fis
Medi 2019, a bydd y gweddill ar gael ar gyfer 2020.
Cynhaliwyd gwaith ymgysylltu helaeth ar ein cynigion, gyda chyfanswm o 450 o
gynadleddwyr yn mynychu 32 o ddigwyddiadau yn ne, canolbarth, gogledd a gorllewin
Cymru. Ategwyd y rhain gan arolygon ar-lein yn amlinellu’r cynigion ar gyfer pob un o’r 19 o
gymwysterau a oedd yn cael eu datblygu.
Yn ogystal â chynnal ein digwyddiadau ein hunain, gwnaethom gyfrannu at amrywiaeth
o gyfarfodydd a digwyddiadau gyda gwneuthurwyr polisi a’r sector ehangach i gefnogi’r
gwaith o ddatblygu a gweithredu’r cymwysterau. Roedd y rhain yn cynnwys cyfarfodydd
â Llywodraeth Cymru i drafod ariannu’r cymwysterau newydd o fewn addysg bellach a
phrentisiaethau, yn ogystal â chymryd rhan mewn Grŵp Trawsbleidiol Addysg Bellach a
Sgiliau yn y Dyfodol.
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ADEILADU A’R
AMGYLCHEDD ADEILEDIG
Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi Adeiladu’r Dyfodol, ein hadroddiad ar
ein hadolygiad sector o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Adeiladu a’r
Amgylchedd Adeiledig.
Crynhodd yr adroddiad farn darparwyr dysgu ac amrywiaeth o gyrff proffesiynol a
chynrychioliadol, ynghyd â mwy na 100 o gyflogwyr a dros 900 o ddysgwyr. Roedd yn
cynnwys canfyddiadau o’n hadolygiad technegol o sampl o gymwysterau ac astudiaeth
gymharu ryngwladol.
Gwnaethom nodi:
⚫ bod y cynnig presennol ar gyfer y sector hwn yn gymhleth, gydag ailadrodd a llwybrau
dilyniant aneglur;
⚫ bod cynnwys a chynllun y cymwysterau’n golygu y gall dysgwyr fethu â datblygu’r sgiliau
a’r technegau sydd eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cyflogwyr ledled Cymru;
⚫ nad yw’r cymwysterau bob amser yn diwallu anghenion cyflogwyr na’r economi - ac
ystyrir bod rhai yn hen ffasiwn, yn amherthnasol neu’n annigonol;
⚫ nad yw’r gwaith asesu wedi ei reoli’n dda yn aml, a gall sicrwydd ansawdd fod yn
anghyson ac o safon wael.
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ADEILADU’R
DYFODOL:

Adolygiad Sector o
Gymwysterau a’r System
Gymwysterau ym Maes Adeiladu
a’r Amgylchedd Adeiledig
Sector Review of CBE CYM.indd 1
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Yn ogystal ag adrodd ar ein canfyddiadau, gwnaethom ymgynghori ar gynigion arloesol ar
gyfer diwygio, a gafodd eu derbyn yn dda. Cyhoeddwyd hysbysiad o’n bwriad i gyfyngu ar
y cymwysterau yn y sector hwn a chynhwyswyd cyfres o gymwysterau newydd ar y Rhestr
Cymwysterau Blaenoriaethol.
Byddwn yn cymryd camau i gomisiynu cyfres o gymwysterau newydd i golegau addysg
bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith.

“Bu ein taith i ddeall y
sector adeiladu a’r amgylchedd
adeiledig a’r rôl y mae
cymwysterau yn ei chwarae wrth
gydnabod cyflawniadau dysgwyr a
diwallu anghenion cyflogwyr yn daith
ddiddorol a heriol.”
Cassy Taylor,
Cymwysterau Cymru
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TECHNOLEG GWYBODAETH
A CHYFATHREBU
Gwnaethom ddechrau ein hadolygiad sector o'r maes Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu (TGCh) ar ddechrau 2017. Ers hynny, rydym wedi cyfweld â 150 o
randdeiliaid yn y sector, gan gynnwys tua 60 o gyflogwyr ledled Cymru.
Hefyd, gwnaethom y canlynol:
⚫ comisiynu grwpiau trafod penodol gyda 750 o fyfyrwyr, yn ôl yr amcangyfrif, yn astudio
cymwysterau TGCh ledled Cymru;
⚫ cynnal arolwg ar-lein i holi barn rhagor o bobl. Cafwyd mwy na 700 o ymatebion;
⚫ c ynnull panel cyfeirio rhanddeiliaid, i roi cyngor i ni ac i brofi ein canfyddiadau newydd.
Roedd y panel yn cynnwys cynrychiolwyr o gyrff cyflogwyr, darparwyr dysgu a chyrff
eraill â diddordeb, a chyfarfu’r panel bedair gwaith yn ystod y cyfnod ymgynghori;
⚫ c ontractio arbenigwyr pwnc ac asesu i adolygu sampl o gymwysterau o bob rhan o’r
sector, ynghyd ag enghreifftiau o waith asesedig y myfyrwyr;
⚫ c ynnal gwerthusiad cymharu bwrdd gwaith o gymwysterau a ddefnyddir yn Awstralia,
Yr Alban, Canada, Estonia, Ffrainc, Gweriniaeth Iwerddon, Norwy, Romania, Seland
Newydd, Singapôr ac Unol Daleithiau America.
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CYMWYSTERAU SGILIAU HANFODOL CYMRU
Nod cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yw asesu’r sgiliau sydd eu hangen ar bob
dysgwyr er mwyn dysgu, gweithio a byw’n llwyddiannus.
Y rhain yw:
⚫ Cyfathrebu
⚫ Cymhwyso Rhif
⚫ Llythrennedd Digidol
⚫ Cyflogadwyedd
Cyflwynwyd fersiynau newydd yn 2015.
Ym mis Rhagfyr 2017, gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau o’n hadolygiad o’r gwaith o
weithredu’r cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru diwygiedig. Fel rhan o’n hadolygiad,
gwnaethom gynnal rhaglen helaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid. Gwnaethom gyfweld â
chynrychiolwyr o’r pedwar corff dyfarnu sy’n cynnig y cymwysterau a phersonél allweddol
mewn 36 o ganolfannau (sefydliadau megis ysgolion, colegau neu ddarparwyr dysgu
seiliedig ar waith) sy’n darparu’r cymwysterau. Gwnaethom hefyd gynnal arolwg dysgwyr, a
daeth dros 2,000 o ymatebion i law.
Daeth sawl canfyddiad cadarnhaol i’r amlwg yn sgil ein hadolygiad, a nododd canolfannau
fod y cymwysterau diwygiedig yn fwy trwyadl a chadarn na’r hen gymwysterau. Fodd
bynnag, nodwyd nifer o faterion, pryderon a heriau gennym sy’n effeithio ar y ffordd y
gweinyddir y cymwysterau. O ganlyniad, gwnaethom gyhoeddi cynllun gweithredu, yr
ydym wedi bod yn ei roi ar waith ers hynny.
Yn ystod y flwyddyn, bu i ni hefyd:
⚫ s efydlu Bwrdd Goruchwylio Sgiliau Hanfodol i ystyried cyfeiriad strategol y cymwysterau
ac i roi’r camau gweithredu o’r adolygiad ar waith;
⚫ diweddaru’r egwyddorion cynllunio ar gyfer y cymwysterau i egluro gofynion asesu
penodol;
⚫ datblygu canllawiau i ganolfannau i’w helpu i lunio eu tasgau rheoledig a’u cynlluniau
marcio eu hunain;
⚫ ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu weithio gyda chanolfannau er mwyn canfod a oes
digon o dasgau a phrofion Cymraeg ar gael.
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Y CYD-DESTUN EHANGACH
Yn hanesyddol, mae’r rhan fwyaf o’r cymwysterau galwedigaethol i ddysgwyr yng
Nghymru wedi cael eu datblygu ar gyfer marchnad y DU, gyda mwyafrif y dysgwyr yn dod
o’r farchnad fwy yn Lloegr. Mae maint y farchnad yn Lloegr wedi darparu’r raddfa sydd
ei hangen i ddatblygu cymwysterau na fyddent fel arall efallai yn hyfyw ar gyfer y nifer
gymharol isel o ddysgwyr yng Nghymru.
Fodd bynnag, mae newidiadau diweddar a newydd i dirwedd cymwysterau yn Lloegr yn creu
heriau i ni yng Nghymru.
Mae cymwysterau technegol ‘Lefel T’ newydd yn cael eu comisiynu yn Lloegr i ddarparu
dewis amgen galwedigaethol i Safon Uwch a llwybr cyfochrog i gyflogaeth o gymharu â
phrentisiaethau. Dros amser, mae’n debygol y bydd y rhain yn disodli nifer o gymwysterau ar
Lefel 3 a astudir mewn colegau addysg bellach yng Nghymru. Rydym yn parhau i gysylltu’n
agos â swyddogion Llywodraeth Cymru a gyda’r Adran Addysg yn Llywodraeth y DU i ystyried
yr effaith a gaiff y newidiadau hyn ar ddysgwyr yng Nghymru.
Mae’r Prentisiaethau Trailblazer yn Lloegr hefyd yn cael effaith ar gymwysterau a astudir
gan ddysgwyr ar fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru. Rydym yn cysylltu â Llywodraeth
Cymru a chyrff dyfarnu i gefnogi argaeledd cymwysterau rheoleiddiedig ar gyfer prentisiaid
yng Nghymru, lle y bo’n bosibl. Rydym hefyd yn parhau i roi cyngor i Lywodraeth Cymru
(yn anffurfiol a thrwy ein haelodaeth o Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru) ar opsiynau i
ddatblygu prentisiaethau yng Nghymru.

DYSGWYR 14 I 16 OED
Gall dysgu am agweddau ar y byd gwaith fod yn werthfawr ac yn ddiddorol i bobl
ifanc. O’n gwaith adolygu sector a thrwy ddadansoddi data, rydym wedi gweld bod
y dewisiadau galwedigaethol i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 10 ac 11 yng Nghymru yn
gyfyngedig ac maent yn tueddu i beidio â chael eu gwerthfawrogi’n fawr gan rieni, ac
weithiau gan ysgolion eu hunain. Rydym yn comisiynu TGAU a Safon Uwch newydd ym
maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant ac yn datblygu cynigion ar gyfer TGAU a
Safon Uwch yn yr Amgylchedd Adeiledig. Rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu fel rhan o’n hadolygiad sector.
Rydym wedi parhau i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru wrth iddynt
ddatblygu’r Cwricwlwm newydd i Gymru mewn ymateb i Dyfodol Llwyddiannus, er mwyn
sicrhau bod opsiynau galwedigaethol yn chwarae rhan berthnasol yn y cymwysterau sydd
ar gael i ddysgwyr 14-16 oed.
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MONITRO CYMWYSTERAU
GALWEDIGAETHOL
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ddechrau ar raglen o fonitro cymwysterau
galwedigaethol, gan ganolbwyntio ar gymwysterau a grwpiau o gymwysterau na chânt
eu targedu gan yr adolygiadau sector.
Rydym yn ystyried nifer o ffactorau wrth benderfynu pa gymwysterau i’w monitro. Yn
benodol, rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau sydd:
⚫ y n gymwys i gael cyllid cyhoeddus;
⚫ â nifer fawr o gofrestriadau a thystysgrifau;
⚫ y n asesu meysydd gwaith lle mae diogelwch yn hanfodol;
⚫ y n bodloni gofyniad i ymarfer (hynny yw, maent yn gweithredu fel ‘trwydded i ymarfer’);
⚫ y n darparu mynediad i addysg uwch;
⚫ y mae pryderon wedi’u codi yn eu cylch yn dilyn ymchwiliad i gwynion neu
ddigwyddiadau.
Ar ôl ystyried y ffactorau hyn, rydym wedi cwblhau ein gweithgarwch monitro trwyadl
cyntaf, gan ganolbwyntio ar gymwysterau cymorth cyntaf. Canolbwyntiodd ein
gweithgarwch monitro ar bedwar cymhwyster cymorth cyntaf allweddol a gynigir gan 14 o
gyrff dyfarnu, gydag oddeutu 25,000 o dystysgrifau yn cael eu dyfarnu bob blwyddyn.
Y rhain oedd:
Dyfarniad
LEFEL 2 mewn
Cymorth Cyntaf
Brys yn y
Gwaith

Dyfarniad
LEFEL 3 mewn
Cymorth Cyntaf
yn y Gwaith

Dyfarniad
LEFEL 3
mewn Cymorth
Cyntaf Pediatrig
Brys

Dyfarniad
LEFEL 3
mewn Cymorth
Cyntaf
Pediatrig

Nododd ein gwaith monitro broblemau gyda 12 corff dyfarnu lle na lwyddodd
agweddau ar eu cymwysterau i fodloni rhai o’n gofynion sy’n ymwneud â dilysrwydd
a dibynadwyedd gwaith asesu. Yn achos pum corff dyfarnu, roedd problemau yn
amlwg mewn sawl maes ar draws y cymwysterau cymorth cyntaf a gynigir. Gwnaethom
ystyried bod y rhain yn risg sylweddol i ddilysrwydd y cymwysterau hynny. Cyflwynodd
y pum corff dyfarnu hyn ymrwymiad ffurfiol i ni eu bod yn cymryd camau er mwyn
mynd i’r afael â phob un o’r problemau a nodwyd gennym. Gwnaethom dderbyn yr
ymrwymiadau hyn fel dewis amgen yn lle cymryd camau rheoleiddio mwy ffurfiol.
Gwnaethom adolygu’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan y cyrff dyfarnu i fynd i’r afael â’r
materion hyn, ac roeddem yn fodlon bod y cyrff dyfarnu wedi cymryd camau boddhaol
i sicrhau eu bod yn cydymffurfio ac yn gallu atgyfnerthu eu hasesiad o’r cymwysterau
pwysig hyn. Gwnaethom gyhoeddi adroddiad ar ein gweithgarwch monitro ar ein
gwefan.
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MEITHRIN HYDER Y CYHOEDD
Mae ein dull o ymdrin ag adolygiadau
sector wedi cael ei groesawu’n
eang, gyda rhanddeiliaid yn cynnig
adborth da, yn ogystal ag ymatebion
cadarnhaol i’n cynigion.

“Rydym wedi bod
yn falch o fod yn rhan
o Adolygiad Cymwysterau
Cymru o’r Sector Adeiladu a’r
Amgylchedd Adeiledig. Mae’r
gwaith hwn yn wirioneddol
bwysig i gefnogi datblygiad
sgiliau yn y diwydiant adeiladu
yng Nghymru”

Mae’r diwygiadau ar draws y
cymwysterau galwedigaethol hefyd yn
cael cryn dipyn o sylw yn y cyfryngau.
Roedd hyn yn rhannol o ganlyniad
i lansio adolygiad sector o’r maes
Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, a
gynhaliwyd mewn cydweithrediad â
phartneriaid o’r diwydiant.

Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant
Adeiladu

Drwy ymgysylltu cryf a pharhaus,
rydym wedi meithrin partneriaethau
gwaith ar draws diwydiannau. Mae’r
rhain wedi ein helpu i ddeall y dirwedd
weithredu, yn ogystal ag adlewyrchu
barn pobl wrth ystyried ein diwygiadau.

Eisteddfod yr Urdd, Llanfair ym Muallt
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Denodd Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol eleni, a gynhaliwyd yng Ngwesty The
Exchange yng Nghaerdydd ym mis Mai, fwy na dwbl nifer y cofrestriadau o gymharu â
blynyddoedd blaenorol. Fel partner allweddol, rydym wedi chwarae rôl weithredol wrth
gynllunio a llwyfannu digwyddiad eleni. Gwnaethom hefyd ei gefnogi gydag ymgyrch
ar draws llwyfannau gan rychwantu cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol, ynghyd â
thaflen a anfonwyd i golegau ac at gyflogwyr. Cyrhaeddodd yr hashnod #VQDay fwy na
dwy filiwn ar Twitter.

Yn glocwedd, o’r gornel chwith uchaf: Ethan Davies,
Tom Jones, Brandon Jones and Gestamp Tallent Ltd

Enillwyr 2018

Ethan Davies – Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) 2018
Tom Jones – Hyfforddwr VQ y Flwyddyn 2018
Brandon Jones – Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Ganolradd) 2018
Gestamp Tallent Ltd – Cyflogwr VQ y Flwyddyn 2018
Ym mis Rhagfyr 2017, gwnaethom gynnal ein hail fforwm blynyddol i gyrff dyfarnu
blynyddol, a ddenodd fwy na 100 o gynadleddwyr. Gwnaeth y digwyddiad ddwyn cyrff
dyfarnu o bob rhan o’r DU ynghyd i ddysgu am ddatblygiadau diweddar yng Nghymru
a’n blaenoriaethau strategol, gan gynnwys adolygiadau sector. Roedd y diwrnod yn
trafod meysydd gwaith allweddol ar draws y dirwedd cymwysterau galwedigaethol,
a bu hefyd yn cynnig y cyfle i gynadleddwyr rannu syniadau am e-asesu a sicrhau
ansawdd. Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom hefyd arddangos a siarad mewn
amrywiaeth o ddigwyddiadau ledled Cymru, gan gynnwys cynhadledd Ffederasiwn
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac Eisteddfod yr Urdd.
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RHEOLEIDDIO

Rydym yn rheoleiddio cymwysterau sy’n cael eu datblygu a’u cyflwyno gan y cyrff
dyfarnu a gydnabyddir gennym. Pan fydd corff dyfarnu yn un a gydnabyddir, rhaid iddo
gydymffurfio â’r rheolau a bennir gennym. Rydym yn monitro cydymffurfiaeth yn erbyn ein
Hamodau Cydnabod Safonol ac yn defnyddio ein pwerau gorfodi a sancsiynu, lle bo angen,
pan na fydd cyrff dyfarnu yn cydymffurfio. Lle y bo’n briodol, rydym yn ymyrryd er mwyn
sicrhau bod y system yn diwallu anghenion dysgwyr.
Eleni rydym wedi:
⚫ adolygu’r datganiadau cydymffurfiaeth a gyflwynwyd yn 2017 gan ein cyrff dyfarnu
cydnabyddedig;
⚫ cynnal cyfarfodydd diweddaru rheoleiddiol gydag 17 o gyrff dyfarnu, gan ganolbwyntio
ar feysydd rheoleiddio allweddol;
⚫ c ynnal dau archwiliad o gyrff dyfarnu, gan ganolbwyntio ar systemau TG;
⚫ c ynnal adolygiad o’n Hamodau Cydnabod Safonol.
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CYDNABYDDIAETH
Mae angen i sefydliadau sydd am ddod yn gyrff dyfarnu a gydnabyddir gennym ddangos eu
bod yn bodloni ein Meini Prawf Cymeradwyo. Mae hyn yn golygu y gallwn fod yn hyderus
eu bod yn gallu bodloni’r gofynion a osodir ar gorff dyfarnu cydnabyddedig.
Rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018, cawsom bum cais gan sefydliadau a oedd am gael
eu cydnabod gennym. Gwnaethom adolygu tri o’r ceisiadau hyn yn fanwl, a daethpwyd i’r
casgliad nad oedd yr un ohonynt yn bodloni holl ofynion ein Meini Prawf Cymeradwyo, ac
felly nid chawsant gydnabyddiaeth. Derbyniwyd y ddau gais arall ddiwedd Awst 2018, ac
maent yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd.
Dewisodd deg corff dyfarnu cydnabyddedig ildio eu cydnabyddiaeth yn ystod y cyfnod
hwn. Gwnaeth y mwyafrif ohonynt hynny oherwydd diffyg galw am eu cymwysterau
yng Nghymru. Dewisodd saith corff dyfarnu ildio cydnabyddiaeth am rai cymwysterau.
O ganlyniad, ni ellir cynnig y cymwysterau hynny fel cymwysterau rheoleiddiedig yng
Nghymru, ac felly nid ydynt yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus yng Nghymru.

Adeg sefydlu ar 21 Medi 2015
31 Awst 2016
31 Awst 2017
31 Awst 2018

Nifer y cyrff dyfarnu a gydnabyddwn
133
121
117
107

DYNODI
Dynodi yw un o’r ffyrdd y gallwn benderfynu a yw cymhwyster yn gymwys ar gyfer
cyllid cyhoeddus yng Nghymru. Rydym ond yn gallu dynodi cymwysterau ar gyfer y
cyrff dyfarnu rydym yn eu cydnabod.
Yn dilyn proses o adolygu ac ymgysylltu â chyrff dyfarnu, gwnaethom ddiwygio ein Polisi
Dynodi (Chwefror 2018) a’r canllawiau ategol (Mawrth 2018). Er mwyn cael dynodiad ar
gyfer eu cymwysterau, mae angen i gyrff dyfarnu fodloni’r Amodau Cydnabod Safonol, a
darparu tystiolaeth sy’n dangos:
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⚫ bod galw am y cymwysterau gan ddysgwyr yng Nghymru;
⚫ bod cefnogaeth i’r cymhwyster gan gyflogwyr perthnasol, wedi ei chysylltu â diben y
cymhwyster;
⚫ bod cyfeiriadau at ddeddfwriaeth, polisïau a sefydliadau yn berthnasol mewn cyd-destun
Cymreig;
⚫ bod y cymhwyster yn briodol i’r ystod oedran targed.
Gofynnwn i gyrff dyfarnu gyflwyno mathau gwahanol o dystiolaeth yn ymwneud â diben
y cymhwyster. Drwy wneud y gofynion hyn yn glir, mae ein proses ddynodi bellach yn
fwy effeithlon, gan arwain at gymwysterau sydd ar gael mewn ffordd fwy ymatebol i
ganolfannau.

CRONFA DDATA CYMWYSTERAU
YNG NGHYMRU (QiW)
Mae’r gronfa ddata’n cynnwys manylion yr holl gymwysterau a gymeradwywyd ac a
ddynodwyd gennym.
Eleni, gwnaethom nifer o welliannau i QiW, mewn ymateb i’n hanghenion busnes ein hunain
ac adborth gan randdeiliaid. Gwnaethom greu meysydd newydd a hefyd gwnaethom
gyflwyno swyddogaeth newydd er mwyn caniatáu i gyrff dyfarnu gyflwyno diwygiadau i
gymwysterau i’w hadolygu yn uniongyrchol. Mae hyn wedi symleiddio’r broses ddiwygio ac
yn sicrhau llwybr archwilio clir o fewn y gronfa ddata.
Gwnaethom hefyd ddatblygu’r gronfa ddata er mwyn galluogi cyrff dyfarnu i gyflwyno eu
datganiadau cydymffurfiaeth blynyddol yn electronig. Gwnaethom gysylltu QiW â llyn data
i’n galluogi i gasglu a dadansoddi data dysgwyr oddi wrth gyrff dyfarnu a ffynonellau eraill
fel Llywodraeth Cymru.

191

7471

o gymwysterau
cymeradwy

o gymwysterau
dynodedig byw
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MONITRO CYRFF DYFARNU
Ein dull gweithredu o ran monitro cyrff dyfarnu eleni oedd:
⚫ adolygu datganiadau cydymffurfiaeth â’n Hamodau Cydnabod Safonol a chynnal
gweithgarwch monitro dilynol;
⚫ cynnal cyfarfodydd diweddaru rheoleiddiol;
⚫ c ynnal archwiliadau o gyrff dyfarnu;
⚫m
 onitro hysbysiadau o ddigwyddiadau;
⚫ r heoli cwynion ac apeliadau.

DATGANIADAU CYDYMFFURFIAETH
Mewn datganiadau cydymffurfiaeth yn 2017, gwnaethom ofyn i gyrff dyfarnu gadarnhau
eu cydymffurfiaeth gyfredol â’n Hamodau Cydnabod Safonol a rhoi tystiolaeth i ni i
ddangos eu:
⚫ prosesau cwynion ac apeliadau;
⚫ dull o neilltuo cyfanswm amser y cymhwyster a’r oriau dysgu dan arweiniad i
gymwysterau (sef y prif ddull o fesur maint cymhwyster);
⚫p
 roses ar gyfer sicrhau cywirdeb eu datganiad cydymffurfiaeth.
Cawsom ddatganiadau cydymffurfiaeth gan bob un o’r 112 o gyrff dyfarnu y gofynnwyd
iddynt eu darparu. Nid oes angen i gyrff dyfarnu sydd newydd gael eu cydnabod na’r rhai
sydd yn y broses o ildio cydnabyddiaeth gyflwyno datganiad cydymffurfiaeth.
Cyflwynodd yr 16 o gyrff dyfarnu a nododd nad oeddent yn cydymffurfio ar hyn o bryd neu
nad oeddent yn debygol o gydymffurfio yn y dyfodol gynllun gweithredu i ni. Gwnaethom
fonitro’r cyrff dyfarnu hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cwblhau’r camau gweithredu
gofynnol er mwyn dychwelyd i gydymffurfiaeth lawn.
Y maes lle roedd cyrff dyfarnu’n datgan nad oeddent yn cydymffurfio fwyaf oedd mewn
perthynas ag amodau llywodraethu, gyda naw corff dyfarnu’n datgan nad oeddent yn
cydymffurfio. Datganodd tri chorff dyfarnu nad oeddent yn cydymffurfio ag Amod A6.3,
sy’n ymwneud â systemau’r corff dyfarnu ar gyfer nodi risgiau a’u rheoli.
Gwnaethom hefyd gynnal ymweliadau monitro â phedwar corff dyfarnu i wneud gwaith
dilynol ar faterion a nodwyd yn natganiadau cydymffurfiaeth 2016. Mae adroddiad llawn ar
ddatganiadau cydymffurfiaeth 2017 ar gael ar ein gwefan.
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96

yn cydymffurfio ar hyn
o bryd ac yn debygol
o gydymffurfio yn y
dyfodol

1

yn cydymffurfio ar hyn
o bryd ac yn debygol o
beidio â chydymffurfio
yn y dyfodol

11

4

ddim yn cydymffurfio ar ddim yn cydymffurfio ar
hyn o bryd ac yn debygol hyn o bryd ac yn debygol o
o gydymffurfio yn y
beidio â chydymffurfio
dyfodol
yn y dyfodol

CYFARFODYDD DIWEDDARU RHEOLEIDDIOL
Cynhaliwyd cyfarfodydd diweddaru rheoleiddiol gennym â 17 o gyrff dyfarnu yn
ystod y flwyddyn. Mae’r cyfarfodydd ffurfiol hyn yn ein helpu i atgyfnerthu’r system
gymwysterau a meithrin cydberthnasau gwaith cadarnhaol â chyrff dyfarnu drwy:
⚫ ganolbwyntio ar feysydd rheoleiddio allweddol;
⚫ egluro ein dull gweithredu a’n disgwyliadau;
⚫ meithrin dealltwriaeth well o weithgarwch y corff dyfarnu nawr ac yn y dyfodol.
Roedd trafodaethau eleni yn cynnwys:
⚫ y broses ar gyfer cyflwyno hysbysiad o ddigwyddiad;
⚫ r hoi’r newyddion diweddaraf i gyrff dyfarnu ar yr adolygiad parhaus o’n Hamodau
Cydnabod Safonol;
⚫ adolygiad o ganlyniadau datganiadau cydymffurfiaeth 2017;
⚫ amlinellu ein cynlluniau ar gyfer monitro cyrff dyfarnu a chymwysterau;
⚫ egluro ein dull o gydnabod, dynodi ac ildio cymwysterau;
⚫ dull pob corff dyfarnu o ymdrin â sicrwydd ansawdd allanol yn ei holl ganolfannau.
Roedd yr adborth gan gyrff dyfarnu yn gadarnhaol, a gwnaethant groesawu’r cyfle i
gwrdd â ni yn y cyd-destun hwn.

Mae City & Guilds
wedi canfod bod y dull
cydweithredol...
o weithio gyda Cymwysterau
Cymru yn ddefnyddiol iawn dros y 12
mis diwethaf. Mae hyn wedi cynnwys y
cyfarfodydd diweddaru rheoleiddiol, sydd
wedi galluogi trafodaeth agored rhwng y
naill a’r llall i egluro’r disgwyliadau a bod
yn glir ynghylch y gofynion. Byddem
yn hoffi gweld y cyfarfodydd hyn
yn parhau.”

“Roedd ABRSM
yn gwerthfawrogi’r
cyfle i gael mynd i gyfarfod
diweddaru rheoleiddiol, i glywed gan
Cymwysterau Cymru yn uniongyrchol
am eu dull o weithio, ac i gael cyfle i
holi cwestiynau. Yn benodol, roeddem
yn gwerthfawrogi’r ethos cydweithredol
a chefnogol a amlinellwyd – a oedd yn
ymddangos i ni yn ddefnyddiol iawn
mewn cyd-destun rheoleiddiol.”
Philippa Bunting, Bwrdd Cysylltiol
yr Ysgol Gerddorol Frenhinol

David Short, City & Guilds
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ARCHWILIADAU O GYRFF DYFARNU
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gynnal ein gweithgarwch archwilio cyrff dyfarnu
cyntaf ar systemau TG mewn dau gorff dyfarnu.
Roedd yr archwiliadau, a gynhaliwyd gan arbenigwyr TG, yn cynnwys:
⚫ strategaeth a chynllunio TG;
⚫ rheoli risg;
⚫ parhad a chadernid busnes;
⚫ diogelu data a rheoli cofnodion.
Ni nodwyd unrhyw broblemau gennym o ran diffyg cydymffurfio yn ystod y naill
archwiliad na’r llall, ond gwnaethom nifer o argymhellion, i atgyfnerthu systemau a
rheolaethau. Croesawyd y rhain gan y ddau gorff dyfarnu.

HYSBYSIADAU O DDIGWYDDIADAU
Rhaid i gyrff dyfarnu roi gwybod i ni am unrhyw ddigwyddiad sy’n debygol o gael
effaith andwyol ar fyfyrwyr neu sy’n bygwth uniondeb cymhwyster rheoleiddiedig,
er enghraifft, gwallau mewn deunyddiau asesu neu achos o dorri diogelwch papur
arholiad. Pan gawn hysbysiad, rydym yn cadarnhau bod y corff dyfarnu’n cymryd
camau priodol i leihau’r effaith ar fyfyrwyr ac atal y sefyllfa rhag digwydd eto. Gall
digwyddiadau ddechrau y tu allan i Gymru, ond gallant gael effaith ar fyfyrwyr
yng Nghymru sy’n sefyll arholiad ar gyfer yr un cymhwyster. Roedd y mwyafrif o’r
adroddiadau am ddigwyddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn yn ymwneud
naill ai â materion dibwys iawn, neu'n ymwneud â rhai na chafodd fawr ddim effaith ar
fyfyrwyr yng Nghymru.
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Rydym yn dosbarthu’r mathau o ddigwyddiadau fel a ganlyn:
⚫ Tor-diogelwch – unrhyw ddigwyddiad lle y peryglir deunydd sensitif
⚫ Gwallau mewn papurau cwestiynau – materion sy’n ymwneud ag unrhyw ddeunydd a
ddefnyddir at ddibenion asesu
⚫G
 wallau mewn prosesau ac ar systemau – materion sy’n ymwneud â phrosesau neu
systemau, gan gynnwys prosesau neu systemau electronig a ddefnyddir gan y corff
dyfarnu neu ganolfan arholi
⚫C
 amymddwyn – lle y cyflawnir gweithredoedd amhriodol neu esgeulus (naill ai gan
ymgeiswyr neu gan ganolfannau)
⚫M
 arcio – materion ynghylch y broses o farcio tystiolaeth a gyflwynwyd mewn asesiad
⚫ Arall – digwyddiadau nad ydynt yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau uchod
Cyfanswm y digwyddiadau a dderbyniwyd yn ôl math
Math o ddigwyddiad
Tor-diogelwch
Gwallau mewn papurau cwestiynau
Gwallau mewn prosesau ac ar systemau
Camymddwyn
Marcio
Arall
Cyfanswm

Nifer
59
71
29
11
12
10
192

O’r 59 o achosion o dor-diogelwch, daeth 39 ohonynt o ganolfannau. Dim ond pedwar
o’r rhain ddaeth o ganolfannau yng Nghymru, ac ni effeithiwyd yn andwyol ar unrhyw
fyfyrwyr. Mewn achosion lle digwyddodd y tor-diogelwch y tu allan i Gymru, nid
effeithiwyd yn andwyol ar fyfyrwyr yng Nghymru.
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Cawsom wybod am 71 o wallau mewn papurau cwestiynau yn ystod y flwyddyn
ar draws yr holl gyrff dyfarnu. Er mwyn rhoi hyn yn ei gyd-destun, mae miloedd o
bapurau cwestiynau yn cael eu datblygu bob blwyddyn. Mân wallau oedd y rhan
fwyaf o’r gwallau mewn papurau cwestiynau y rhoddwyd gwybod i ni amdanynt, ac ni
wnaethant effeithio ar allu’r myfyrwyr i ateb y cwestiynau e.e. papur gwyddoniaeth a
fu’n cynnwys gwall teipio, lle roedd y gair “embryo” wedi’i agraffu fel “embyo”.
Gwnaethom fonitro’n agos y camau gweithredu a gymerwyd yn ofalus er mwyn rheoli
pob digwyddiad y rhoddwyd gwybod amdano, ac roeddem yn fodlon bod y camau
gweithredu priodol wedi’u cymryd. Gall camau gweithredu a gymerir gan gorff dyfarnu
gynnwys:
⚫ ymchwilio i raddau ac effaith y digwyddiad;
⚫ monitro’r cyfryngau cymdeithasol;
⚫d
 adansoddiad ystadegol i ganfod unrhyw fantais neu anfantais sy’n gysylltiedig â’r
digwyddiad.
Pan fo digwyddiad wedi effeithio ar ddysgwyr, rydym yn sicrhau bod y corff dyfarnu
wedi cymryd camau priodol i leihau effaith y digwyddiad i’r eithaf a’i atal rhag
digwydd eto, lle y bo hynny’n bosibl.
Mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu gymryd yr holl gamau sy’n rhesymol i atal camymddwyn.
Pan geir honiad o gamymddwyn, mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu ymchwilio iddo. Os
cadarnheir bod achosion o gamymddwyn wedi digwydd, mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu
weithredu. Lle gallai achos o gamymddwyn effeithio ar safonau neu hyder y cyhoedd,
mae’n rhaid i gorff dyfarnu ein hysbysu am hyn yn ystod y gyfres arholiadau.
Fel arall, cawn ein hysbysu am bob digwyddiad o’r fath ar ddiwedd y gyfres.
Gwnaethom fonitro’r camau a gymerwyd gan gyrff dyfarnu a roddodd wybod am
achosion honedig o gamymddwyn, ac roeddem yn fodlon nad oedd hyn yn fanteisiol
nac yn anfanteisiol i fyfyrwyr yng Nghymru.
Rydym yn parhau i weithio gyda’n cyd-reoleiddwyr, gan gynnwys cyfrannu at gynnal
y Cydgynllun Wrth Gefn a ddatblygwyd gan reoleiddwyr a rhanddeiliaid eraill pe bai
rhywbeth sylweddol yn tarfu ar y system arholiadau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd
Iwerddon.
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CWYNION AC APELIADAU
Mae cwynion yn ffynhonnell bwysig o adborth am y system gymwysterau a chyrff
dyfarnu unigol. Pan nodwn ddiffygion yn ystod ein hymchwiliad i gŵyn, rydym yn
sicrhau y cymerir camau priodol i atgyfnerthu’r system gymwysterau.
Eleni, gwnaethom ymchwilio i chwe chŵyn am y cyrff dyfarnu rydym yn eu rheoleiddio,
a chadarnhawyd dwy gŵyn gennym. Ym mhob achos, gwnaethom egluro pam roeddem
wedi gwneud hynny, ac a wnaeth hyn arwain at dorri ein Hamodau Cydnabod Safonol.
Gwnaethom hefyd ei gwneud yn ofynnol i’r cyrff dyfarnu gymryd camau i unioni’r
diffygion a nodwyd gennym.
Os bydd achwynydd yn anfodlon ar ganlyniad ei gŵyn, gall ofyn i ni gynnal adolygiad
mewnol o’r penderfyniad gwreiddiol. Cawsom un cais am adolygiad mewnol yn ystod
y flwyddyn, a arweiniodd at gadarnhau’r penderfyniad gwreiddiol. Rydym hefyd yn
derbyn apeliadau gan gyrff dyfarnu am benderfyniadau rheoleiddio a gymerwyd
gennym. Cawsom un apêl rheoleiddio yn ystod y flwyddyn, yn sgil camau gweithredu
a gymerwyd gennym o ganlyniad i gadarnhau cwyn yn erbyn corff dyfarnu. Gwnaed yr
apêl yn dilyn cwyn a gawsom am y ffordd roedd corff dyfarnu wedi ymdrin â honiad o
gamymddwyn. Cadarnhawyd yr apêl yn rhannol.

ADOLYGIAD O AMODAU
Yn ystod haf 2017, gwnaethom gyhoeddi ein Fframwaith a Dull Rheoleiddio ar gyfer
cyrff dyfarnu a rhanddeiliaid, yn egluro sut rydym yn rheoleiddio. Yn dilyn hyn, roedd
ein ffocws eleni ar adolygu ein Hamodau Cydnabod Safonol: dogfen reoleiddio bwysig
sy’n nodi’r gofynion cyffredinol y mae’n rhaid i gyrff dyfarnu cydnabyddedig eu dilyn.
Nod yr adolygiad oedd sicrhau bod yr Amodau Cydnabod Safonol yn caniatáu i ni
gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio yng Nghymru yn effeithiol. Roeddem hefyd
am sicrhau eu bod mor glir â phosibl i gyrff dyfarnu.
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Dechreuodd yr adolygiad ym mis Medi 2017 ac fe’i trefnwyd yn dair cyfran, gan
ystyried pob adran o’r Amodau yn ei thro. Rydym wedi gweithio gyda chynrychiolaeth
eang o gyrff dyfarnu ar yr adolygiad, yn ogystal â Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) a’r
Cyd-bwyllgor Cymwysterau (JCQ).
Yn ystod cyfnod yr adolygiad, cynhaliwyd tri arolwg ymgysylltu ar-lein gennym, yn
ogystal â thri phanel rhanddeiliaid, tri grŵp ffocws gyda chyrff dyfarnu, a grwpiau
ffocws a holiaduron gyda chanolfannau yng Nghymru. Gwnaethom ddadansoddi’r
84 o ymatebion a gafwyd i’r arolygon, ynghyd â’r trafodaethau manwl a gynhaliwyd
yn y paneli a’r grwpiau ffocws. Roedd ein gwaith yn cynnwys ymchwil desg megis
ymchwilio i achosion o ddiffyg cydymffurfio rhwng 2014-17 a thueddiadau mewn
datganiadau cydymffurfiaeth a llinellau ymholi.
Mae’r adolygiad wedi dangos yr hoffai cyrff dyfarnu gael mwy o arweiniad neu fathau
eraill o eglurhad ynghylch yr Amodau a’u goblygiadau. Gwnaethom gomisiynu ymchwil
i’r mathau o ganllawiau a chefnogaeth yr hoffai cyrff dyfarnu eu cael yn ystod y
flwyddyn. Byddwn yn datblygu’r canfyddiadau o’r gwaith ymchwil hwn yn ystod hydref
2018 ac yn eu cadw mewn cof pan wnawn unrhyw ddiwygiadau yn y dyfodol.
O’r cychwyn cyntaf, rydym wedi gweithio’n agos gyda’n cyd-reoleiddwyr cymwysterau
yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, Ofqual a CCEA, gan gynnwys gwahodd cynrychiolwyr
i fynychu ein paneli rhanddeiliaid. Yn y trafodaethau panel, dywedodd cyrff dyfarnu
wrthym eu bod o blaid diwygio amodau ond y byddai’n well ganddynt pe bai
newidiadau’n cael eu gwneud ar draws cyfresi Amodau’r tri rheoleiddiwr. O ganlyniad,
mae’r tri rheoleiddiwr wedi gweithio’n agos gyda’i gilydd gyda’r nod o gysoni’r tair
cyfres o amodau, gymaint â phosibl, gan barchu rolau a chyfrifoldebau ei gilydd. Bydd
hyn yn helpu i gysoni dulliau gweithredu ledled y DU a gwneud y rheoleiddio’n fwy
effeithlon i gyrff dyfarnu.
Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau cryno ar bob cam o’r prosiect hyd yma a byddwn yn
cyhoeddi ein hadroddiad terfynol ar ein hadolygiad yn hydref 2018.
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DATBLYGU POLISI
Er mwyn bodloni gofynion Deddf Cymwysterau Cymru 2015 - a chyflawni ein swyddogaethau
- gwnaethom ddatblygu nifer o bolisïau newydd yn ystod y flwyddyn hon.
Ers mis Awst 2017, rydym wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau rheoleiddio, gan gynnwys:
⚫ Polisi Dynodi
⚫ Polisi Allbynnau Ystadegol Interim
⚫ Datganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a'r System Gymwysterau
⚫ Polisi Cydnabod
⚫ Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru
Rydym yn adolygu ein polisïau rheoleiddio yn gyson er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol
ac yn addas at y diben, a’u bod yn parhau i adlewyrchu ein gwaith a’r cyd-destun y
gweithredwn ynddo.
Yn ogystal â’n hadolygiad o Amodau, gwnaethom gwblhau’r adolygiadau canlynol o
bolisïau eleni:
⚫ Polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a'r Polisi Cymwysterau Blaenoriaethol
Cyfyngedig
⚫ Datganiad Polisi ar Gydweithio
⚫ Datganiad Polisi ar Ddarparu Gwasanaethau
⚫ Meini Prawf Cymeradwyo ac Amodau Cymeradwyo
Ar ddechrau 2018, gwnaethom ymgynghori ar ystod o bolisïau sy’n ymwneud â’n pwerau
gorfodi.
Y rhain yw:
⚫ Chwythu’r Chwiban
⚫ Cosbau Ariannol
⚫ Capio Ffioedd
⚫ Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith
⚫ Cwynion am Gyrff Dyfarnu
Rydym wedi cael adborth defnyddiol gan yr ymgynghoriadau ar bob polisi. Cyhoeddwyd
polisïau wedi eu diweddaru gennym ar Chwythu’r Chwiban, Cymryd Camau a Chwynion yn
haf 2018.
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YMGYSYLLTU
Â’R SYSTEM A’I
CHEFNOGI
Wrth ymgysylltu â’r system a’i chefnogi, gwnaethom:
⚫ ddarparu cefnogaeth wyneb yn wyneb i ganolfannau drwy ein Tîm Cefnogi Canolfannau;
⚫ llywio ein dealltwriaeth a chynyddu ein sail tystiolaeth drwy gynnal a chomisiynu
ymchwil;
⚫ cefnogi Llywodraeth Cymru ac eraill wrth iddynt ddatblygu’r cwricwlwm newydd i
Gymru;
⚫ cynnig cymorth ariannol i gyrff dyfarnu i ehangu’r ystod o gymwysterau sydd ar gael
drwy gyfrwng y Gymraeg;
⚫ rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru i lywio eu dealltwriaeth a’u proses o wneud
penderfyniadau;
⚫ cynnal ymgynghoriadau i geisio barn cyrff dyfarnu a rhanddeiliaid eraill ar faterion
penodol;
⚫ gweithio gyda rheoleiddwyr eraill i rannu gwybodaeth ac osgoi dyblygu ymdrech.
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CEFNOGI CANOLFANNAU
551
o ymweliadau â
chanolfannau ledled Cymru

145
o sesiynau hyfforddi
goruchwylwyr arholiadau

Rydym yn gweithio gyda darparwyr dysgu i’w helpu i
ddeall yr hyn sydd angen iddynt ei wybod am bolisi
cymwysterau, rheoleiddio ac arfer gorau. Eleni, rydym
wedi gweithio gyda 365 o ysgolion, colegau, ysgolion
arbennig, unedau atgyfeirio disgyblion, darparwyr
dysgu seiliedig ar waith a chanolfannau eraill drwy
ymweliadau un i un, ffôn ac e-bost.

2990
o oruchwylwyr arholiadau
wedi eu hyfforddi

“Mae’r
cyfarfodydd
rhwydwaith yn
ddefnyddiol iawn ac yn
gyfle i gwrdd â swyddogion
arholiadau eraill.”

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gefnogi swyddogion
arholiadau drwy egluro cymwysterau diwygiedig,
datblygiadau newydd yn y dirwedd cymwysterau,
heriau a chyfleoedd. Gwnaethom hefyd roi’r wybodaeth
ddiweddaraf i ganolfannau am newidiadau o fewn
y system a cheisio barn i’w chynnwys yn ein
hadolygiadau sector.

Delyth Jones, Swyddog
Arholiadau, Ysgol
Penweddig, Aberystwyth

Cynhaliwyd hyfforddiant i oruchwylwyr arholiadau gennym
yn cwmpasu pob agwedd ar ddiwrnod yr arholiad, a
thynnwyd sylw at y rôl allweddol y mae goruchwylwyr
yn ei chwarae wrth gynnal diogelwch ac uniondeb y
broses arholi.

“Rydym yn
gwerthfawrogi’r
diweddariad ar y
deunyddiau presennol, a’r
hysbysiadau am y rheoliadau
newydd.”

Gwnaethom hefyd gydweithio â sefydliadau a
rhwydweithiau i wella mynediad i systemau a
gwybodaeth berthnasol. Er enghraifft, gwnaethom
Guy Northern, Swyddog
weithio gyda Chymdeithas Broffesiynol Athrawon
Arholiadau Rydal Penrhos
Myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol (PATOSS) i
gynnig hyfforddiant ar drefniadau mynediad. Gwnaethom
hefyd ddefnyddio ein Porth Swyddog Arholiadau Cymru
er mwyn helpu swyddogion arholiadau i gael gafael ar y wybodaeth
ddiweddaraf am gymwysterau ac ystod o wybodaeth arall.
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TROSOLWG YMCHWIL
Un o nodau ein prosiect data a chyhoeddiadau ystadegol yw datblygu cyfres o
gyhoeddiadau ystadegol rheolaidd sy’n disgrifio’r system gymwysterau yng Nghymru.
Yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gennym oddi wrth gyrff dyfarnu, rydym wedi cyhoeddi’r
canlynol:
⚫ Cofrestriadau dros dro i gyfres arholiadau Tachwedd 2017
⚫ Cofrestriadau dros dro i gyfres arholiadau haf 2018
⚫ Tystysgrifau chwarterol ar gyfer cymwysterau galwedigaethol
Gwnaethom ddefnyddio ffeithluniau i gyfleu’r ystadegau ar gyfres arholiadau haf 2018
a helpu i egluro’r canfyddiadau allweddol. Mae’r cyhoeddiadau ystadegol a luniwn yn
ategu ein dealltwriaeth o’r system gymwysterau yng Nghymru a sut mae’n newid dros
amser.
Yn gynharach eleni, gwnaethom gyhoeddi adroddiad gan Brifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant ar yr asesiad o gymhwysedd iaith mewn sampl o awdurdodaethau
dwyieithog ac amlieithog Ewropeaidd. Comisiynwyd yr ymchwil hon gennym i gefnogi’r
gwaith o ddatblygu continwwm Cymraeg o fewn y Cwricwlwm newydd i Gymru.
Nododd yr ymchwil dueddiadau rhyngwladol mewn addysgu ac asesu ieithoedd, a
thynnodd sylw at enghreifftiau a allai lywio datblygiadau yng Nghymru yn y dyfodol.
Trafodir ein hymchwil ar gofrestriadau cynnar a chofrestriadau lluosog ar gyfer
arholiadau TGAU a’n hadolygiad o’r Dystysgrif Her Sgiliau mewn man arall yn yr
adroddiad hwn.
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DIWYGIO’R CWRICWLWM
Drwy gydol y flwyddyn, gwnaethom barhau i ymgysylltu ar bob lefel â rhaglen
Llywodraeth Cymru i ddatblygu cwricwlwm newydd.
Ar lefel weithredol, mynychodd ein staff gyfarfodydd y Gweithgorau Maes Dysgu a
Phrofiad, er mwyn ein helpu i ddeall yn uniongyrchol sut mae’r cwricwlwm yn cael ei
gyd-greu. Ar lefel strategol, gwnaethom gyfrannu at waith y Grŵp Cwricwlwm ac Asesu, y
Grŵp Hydrinedd a’r Grŵp Cydlyniaeth. Rydym hefyd yn aelod o’r Bwrdd Newid a’r Bwrdd
Cyflawni Gweithredol sy’n goruchwylio rhaglen ddiwygio gyffredinol Addysg yng Nghymru,
gan gynnwys y cwricwlwm newydd.
Mae gwaith ar y cwricwlwm newydd bellach wedi datblygu i’r graddau lle y gallwn
ddechrau ystyried rôl cymwysterau wrth gefnogi ei nodau a’i amcanion. I’r perwyl hwnnw,
gwnaethom sefydlu cyd-weithgor gyda Llywodraeth Cymru ac Estyn i drafod goblygiadau’r
cwricwlwm newydd i gymwysterau a astudir gan fyfyrwyr sy’n dod at ddiwedd eu haddysg
orfodol.
Rydym yn disgwyl i’n ffocws ar oblygiadau diwygio’r cwricwlwm gynyddu dros amser. Yn
fewnol, rydym wedi bod yn cynllunio sut i fynd ati i nodi newidiadau posibl i gymwysterau,
sut y byddwn yn datblygu ein syniadau drwy ymgysylltu ac ymgynghori, a phryd y bydd
angen i benderfyniadau allweddol gael eu gwneud, yn ein barn ni. Rydym hefyd wedi
ystyried ein cynlluniau a’n rhagolygon busnes hirdymor er mwyn sicrhau ein bod yn
cymhwyso’r gwersi a ddysgwyd o ddiwygiadau blaenorol at gymwysterau ac i amcangyfrif
goblygiadau rhoi’r flaenoriaeth y mae’n ei haeddu o ran adnoddau i’r gwaith hwn.
Yr hydref hwn, byddwn yn cyfleu ein dull o ymchwilio i newidiadau posibl i gymwysterau
a astudir gan ddysgwyr 14 i 16 oed yn unol â’r cwricwlwm newydd. Byddwn yn nodi’r
penderfyniadau sy’n ofynnol i lunio’r modd y cynllunnir ac y cyflawnir cymwysterau yn y
dyfodol, gan gynnwys sut a phryd y credwn y dylid cytuno ar y penderfyniadau hynny.
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GRANTIAU

m

h
or t

i’r Gymraeg

20
1

Cymorth i’r Gymraeg
Mae’r grantiau hyn yn cefnogi’r gwaith o
gyfieithu manylebau, asesiadau a deunyddiau
ategol i’r Gymraeg i sicrhau bod pob mwy
o gymwysterau ar gael i’w defnyddio gan
ddysgwyr cyfrwng Cymraeg.

7

Cy

Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu cyfres o grantiau i gefnogi’r system gymwysterau. Cânt
eu categoreiddio fel a ganlyn:

Y swm a
ddyfarnwyd:
£671k

Cymwysterau
TGAU a Safon
Uwch a gyllidwyd:
30 Safon Uwch
55 TGAU

Diwygio Cymw

Y swm a
ddyfarnwyd:
£142k Cyrff a

ys

17

gefnogwyd:
ColegauCymru,
consortia
rhanbarthol,
CBAC

aeg
r
ym

i Oedolion

Cymwysterau Cymraeg i Oedolion
Mae’r grant hwn yn cefnogi hyfywedd y
cymwysterau Cymraeg i Oedolion gan
gynnwys datblygu a sicrhau ansawdd
asesiadau ar gyfer pob cohort o ddysgwyr.

Yn ystod 2018-19, dyfarnwyd grantiau fel
a ganlyn:

20
1

⚫ Cymorth i’r Gymraeg - £547k

7

C

Cymort

g

r
yfe

Cymorth ar gyfer Diwygio Cymwysterau
Caiff y grantiau hyn eu dyfarnu i gefnogi’r
gwaith o weithredu cymwysterau newydd a
gallant gynnwys cefnogi’r gwaith o ddatblygu
adnoddau, hyfforddiant a chyfathrebu.

20
rau
te

ha
r

Cymwysterau
Cyrff
dyfarnu a Galwedigaethol:
63
gefnogwyd:
Naw

⚫ Cymraeg i Oedolion - £197k

Y swm a
ddyfarnwyd:
£179k

⚫ Sicrhau Ansawdd Dysgu Proffesiynol

(Mae’r grant hwn yn cefnogi Ffederasiwn
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru i ddarparu
dysgu proffesiynol i swyddogion sicrhau ansawdd
mewnol).

Corff
dyfarnu:
CBAC
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GALLU
CORFFORAETHOL
Yn ystod 2018, gwnaethom gyhoeddi ein Cynllun Strategol ar gyfer Gallu Corfforaethol, a
gwmpasodd y modd y byddwn yn darparu gwasanaethau corfforaethol dros y tair i bum mlynedd
nesaf. Nodwyd pum maes ffocws gennym a disgrifiwyd yr heriau a reolwn. Isod, ceir crynodeb o’r
hyn a gyflawnwyd gennym yn erbyn pob maes ffocws.
Galluogi ein gwaith rheoleiddio
I wneud hyn, gwnaeth:
⚫ ein timau TG, llywodraethu a chyllid ddarparu cyngor proffesiynol ar y broses reoleiddio ar
gyfer cydnabod cyrff dyfarnu a chefnogwyd ein harchwiliadau cyrff dyfarnu TG thematig;
⚫ ein staff TG ddarparu cyngor arbenigol i’r adolygiad o gymwysterau yn y sector TGCh ar
gyfredoldeb y cymwysterau presennol.
Manteisio i’r eithaf ar ein hadnoddau
I wneud hyn, gwnaethom:
⚫g
 yhoeddi ein Strategaeth Gaffael a diwygio ein Polisi Caffael;
⚫ c yhoeddi cyfrifon diamod 2017-18;
⚫d
 arparu adroddiadau ariannol rheolaidd i’n Bwrdd a Llywodraeth Cymru a chynnal ein cynllun
ariannol tymor canolig;
⚫ uwchraddio a symleiddio ein seilwaith TG;
⚫g
 weithredu mesurau cynaliadwyedd i wella ein hôl troed carbon;
⚫ dyfarnu 37 o gontractau a phenodi 17 o arbenigwyr pwnc.
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Cynnal a defnyddio sgiliau proffesiynol
Eleni, gallwn adrodd y canlynol:
⚫ mae pob un sy'n bennaeth tîm bellach yn aelod o sefydliadau proffesiynol, e.e. y
Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus;
⚫ gwnaethom gefnogi cydweithio â chyrff eraill a noddir gan Lywodraeth Cymru –
gan gynnwys mynychu cyfarfodydd grŵp rheolaidd a sefydlu ein cytundeb lefel
gwasanaeth gyda Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
Llywodraethu effeithiol ac effeithlon
Er mwyn cynnal dull llywodraethu effeithiol ac effeithlon, gwnaethom:
⚫ s icrhau bod cyfarfodydd Bwrdd, pwyllgorau a rheolwyr yn cael eu rheoli’n briodol er
mwyn craffu a gwneud penderfyniadau’n effeithiol;
⚫ c yflawni cynllun hyfforddi a datblygu’r Bwrdd a chwblhau’r adolygiad o berfformiad y
Bwrdd;
⚫ cyhoeddi ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol;
⚫ paratoi ar gyfer rheoliadau GDPR a chomisiynu adolygiad sicrwydd trydydd parti;
⚫ rhoi gwelliannau i’n diogelwch gwybodaeth ar waith;
⚫ cyflawni ein cynllun archwilio mewnol.
Gwerthuso, datblygu a gwella’n barhaus
Yn ystod y flwyddyn adrodd, gwnaethom:
⚫ adnewyddu ein hachrediad Cyber Essentials
Plus;
⚫ cwblhau gwerthusiad mewnol o
effeithiolrwydd y Bwrdd;
⚫ cynnal ein harolwg pobl blynyddol.

“Rydym am barhau i ennyn
ymddiriedaeth drwy reoli ein
hadnoddau’n gadarn a sicrhau
arferion corfforaethol effeithiol
sy’n cydymffurfio.”
Alison Standfast,
Cymwysterau Cymru
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CYNGOR I LYWODRAETH CYMRU
Mae’n ofynnol i ni, fel y rhai sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau yng Nghymru,
os gofynnir i ni wneud hynny, roi cyngor i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar faterion
penodol. Gallwn hefyd ysgrifennu at Weinidogion o bryd i’w gilydd i roi ein barn ar faterion
perthnasol.
Cyngor
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom roi cyngor i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg am
gofrestriadau cynnar a lluosog ar gyfer arholiadau TGAU yng Nghymru. Derbyniodd
Llywodraeth Cymru ein hargymhellion a gwnaeth y newidiadau perthnasol i fesurau
perfformiad ysgolion. Gwnaethom hefyd roi cyngor i Lywodraeth Cymru ar adolygiadau
sector.
Tystiolaeth
Rydym wedi darparu tystiolaeth, yn bersonol neu’n ysgrifenedig, i Bwyllgorau’r Cynulliad
Cenedlaethol, fel a ganlyn:
⚫ Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru (Pwyllgor Addysg Plant a Phobl Ifanc)
⚫ Ymateb i’r ymchwiliad i ddarparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion (Pwyllgor
Addysg Plant a Phobl Ifanc)
⚫D
 eiseb - Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg (Pwyllgor
Deisebau)
Ymatebion i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru
Rydym wedi ymateb i’r ymgynghoriadau canlynol:
⚫B
 udd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus - Datblygu system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
ddiwygiedig (PCET)
⚫C
 omisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru - lle y nodwyd yr angen am eglurder
mewn rolau a chyfrifoldebau rhwng y Comisiwn newydd a ninnau
Ymatebion i ymgynghoriadau’r Adran Addysg (Lloegr)
Rydym wedi ymateb i’r ymgynghoriadau canlynol:
⚫ Gweithredu rhaglenni Lefel T - lle rydym yn nodi nifer o broblemau gyda’r cynigion, gan
gynnwys yr effaith bosibl ar ddysgwyr yng Nghymru
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YMGYNGHORIADAU
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gynnal yr ymgynghoriadau allanol canlynol:
⚫ Polisïau Cwynion Rheoleiddio, Chwythu’r Chwiban a Gorfodi
⚫A
 dolygiad o gymwysterau yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig a’n camau
gweithredu arfaethedig
⚫H
 ysbysiad o fwriad i gyfyngu ar gymwysterau yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd
Adeiledig (roedd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben y tu hwnt i’r cyfnod adrodd hwn)
Yn ogystal â’r ymgynghoriadau uchod, rydym wedi cynnal llawer o weithgareddau ymgysylltu
mewn meysydd megis:
⚫ Cynllunio cymwysterau
⚫ Adolygu’r Amodau Cydnabod Safonol
⚫ Y gofynion sylfaenol ar gyfer y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
⚫Y
 mgysylltu â rhanddeiliaid yn ein hadolygiadau sector ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu ac Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

GWEITHIO GYDA CHYRFF ERAILL
Gwnaethom gynnal cyfarfodydd rheolaidd â rheoleiddwyr cymwysterau eraill y DU: Ofqual yn
Lloegr, CCEA yng Ngogledd Iwerddon ac SQA yn yr Alban.
Rydym yn parhau i weithio’n agos gydag Ofqual a CCEA er mwyn:
⚫ rheoleiddio cymwysterau sy’n parhau i fod ar gael i ddysgwyr yn y tair gwlad;
⚫ sicrhau bod ein dogfennau ar y cyd yn egluro’r diwygiadau i gymwysterau a sut y byddant
yn effeithio ar fyfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon;
⚫ cysoni ein Hamodau Cydnabod Safonol gymaint â phosibl, gan gydnabod a pharchu cylch
gwaith penodol pob sefydliad;
⚫ cysoni’n well ein cynlluniau monitro i leihau’r baich rheoleiddio ar gyrff dyfarnu;
⚫ rhannu arbenigedd, gwybodaeth a phrofiad.
Drwy gydol y flwyddyn, gwnaethom gyfarfod ag Estyn bob chwarter ac mae ein tîm ymchwil
yn cadw mewn cysylltiad yn rheolaidd er mwyn rhannu a thrafod cynlluniau ymchwil.
Gwnaethom barhau i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg a’i thîm i ddatblygu ein gwaith,
gan ystyried sut y gallwn gydweithio er budd yr iaith, a phobl Cymru.
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Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rheoleiddiwr y
gweithlu gofal cymdeithasol wrth i ni ddiwygio cymwysterau yn y sector hwnnw, yn dilyn
yr ymrwymiadau a wnaed yn ein hadolygiad sector.
Pan fydd ein gwaith yn gysylltiedig â gwaith rheoleiddwyr eraill, rydym wedi egluro rolau
o fewn dogfennau Memoranda Cyd-ddealltwriaeth. Mae’r rhain ar waith yn Ofqual, CCEA,
Comisiynydd y Gymraeg, Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd.

LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL
Fel sefydliad blaengar, rydym wedi dewis mabwysiadu darpariaethau Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn wirfoddol, yn sail i’r modd rydym yn gweithio.
Rydym yn cynllunio ar gyfer yr hirdymor ac yn gweithio mewn modd cydweithredol, am
ein bod yn un rhan o’r system addysg gyfan yng Nghymru.
Mae addysg dda yn gwneud gwahaniaeth mawr i gyfleoedd bywyd hirdymor ac mae’n
bwysig gallu dangos cyflawniadau a sgiliau dysgwyr drwy gymwysterau cadarn ac
ystyrlon. Mae gweithlu cymwys a medrus yn helpu i wella ffyniant cyffredinol a thwf
economaidd hirdymor.
Eleni, gwnaethom bennu pedwar amcan:
⚫ Cefnogi cyflogwyr – byddwn yn cysoni ein strategaethau ar gyfer cymwysterau
galwedigaethol ag anghenion sgiliau Cymru yn y dyfodol. Drwy adolygiadau sector,
byddwn yn sicrhau bod cymwysterau yn helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd
eu hangen ar gyflogwyr yng Nghymru – nawr ac yn y dyfodol.
⚫ Cefnogi ein gweithlu – byddwn yn darparu amgylchedd gwaith ac yn cefnogi diwylliant
sy’n hybu ffyrdd iach o fyw ymhlith staff a llesiant hirdymor.
⚫C
 ynnwys cymwysterau – pan fyddwn yn comisiynu neu’n cyflwyno cymwysterau
newydd, byddwn yn ystyried a fyddai’n fuddiol annog cyrff dyfarnu i ymgorffori
gwybodaeth am ddatblygu cynaliadwy a dealltwriaeth ohono.
⚫C
 ydweithio – byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ym mhob rhan o’r sector
cyhoeddus i gefnogi’r system gymwysterau a manteisio ar gyfleoedd i wella
effeithlonrwydd neu effeithiolrwydd.
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CYDRADDOLDEB
Rydym yn cymryd gofal i ystyried cydraddoldeb ym mhob un o’n gweithgareddau ac
yn cydymffurfio â’r dyletswyddau cyffredinol yn Neddf Cydraddoldebau 2010. Rydym
yn adrodd yn flynyddol ar gynnydd yn erbyn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, sy’n
blaenoriaethu 16 o amcanion o fewn y chwe maes canlynol:
⚫ Ein pobl
⚫ Ein hamgylchedd gweithio
⚫S
 ut rydym yn ymgysylltu
⚫E
 in gweithgarwch rheoleiddio
⚫E
 in gwariant
⚫ Ein perfformiad
Fel rheoleiddiwr, mae gennym amodau sy’n ymwneud â chydraddoldebau, a chaiff y rhain
eu monitro fel rhan o ddatganiad cydymffurfiaeth blynyddol cyrff dyfarnu. Rydym wedi
mabwysiadu egwyddorion Fair Access by Design, sef y canllaw tair gwlad sy’n ceisio sicrhau
nad yw’r ffordd y caiff cymwysterau eu cynllunio yn cynnwys unrhyw wahaniaethu.
Ym mis Ebrill 2018, gwnaethom gyhoeddi ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol. Mae
cyflawniadau nodedig yn cynnwys:
⚫ ei gwneud yn ofynnol i bob un o’n derbynwyr grantiau fod â pholisi cydraddoldeb;
⚫ asesu pob ymgeisydd am gydnabyddiaeth yn erbyn meini prawf sy’n ymwneud â
deddfwriaeth cydraddoldebau. Yn y cyfnod 2017-18, aseswyd tri chais gennym;
⚫ adnewyddu ein gwerthoedd corfforaethol. Mae un o’r gwerthoedd hyn – sef ‘meddylgar’
– yn annog staff i ystyried yr effaith a gânt ar eraill o’u hamgylch;
⚫ c ynnal ein mynegai ymgysylltiad o 76% yn ein harolwg pobl. Ar gyfer 2017, gwnaethom
a gwelwyd cynnydd o 7% yn y llinyn cynhwysiant a thriniaeth deg, i 89%. Roedd 96%
o'r cyflogeion yn nodi eu bod yn teimlo bod pobl roeddent yn gweithio gyda nhw yn eu
parchu, ac 89% yn credu eu bod yn cael eu trin yn deg. Roedd 93% (+13%) o'r farn bod
Cymwysterau Cymru fel sefydliad yn parchu gwahaniaethau unigol;
⚫ c ynnal ein cydbwysedd rhwng y rhywiau ar draws y gweithlu ar bob lefel.
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Y GYMRAEG
“Pwysleisiodd staff ei bod yn
teimlo’n naturiol i siarad Cymraeg
yn y gwaith, ac yn gyffredinol mae’n
hysbys pwy yw’r siaradwyr Cymraeg
a phwy yw’r dysgwyr, sy’n galluogi
dysgwyr i siarad â siaradwyr Cymraeg
eraill er mwyn ymarfer eu sgiliau
iaith a magu hyder.”

Mae dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso’r
defnydd o’r Gymraeg yn un o’r ‘wyth mater’
y mae’n rhaid i ni eu hystyried o dan ein
deddfwriaeth.

Mae ein Polisi Cymwysterau Cyfrwng
Cymraeg a Dwyieithog yn nodi ein gofynion
ar gyrff dyfarnu o ran cymwysterau
cymeradwy a dynodedig ac mae ein
strategaethau ar gyfer cymwysterau
cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol
yn nodi ein nod o gynyddu’r cymwysterau
cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael dros amser.

Adroddiad Archwilio
Mewnol KPMG

Yn ystod y flwyddyn hon, gwnaethom:
⚫ lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a chyfarfod yn rheolaidd â Chomisiynydd y
Gymraeg, a arweiniodd at ddealltwriaeth ddyfnach o waith a chylch gwaith ein gilydd;
⚫ darparu arian grant er mwyn helpu i sicrhau bod cymwysterau ac asesiadau cyfrwng
Cymraeg ar gael ar gyfer cymwysterau cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol,
gan gynnwys y grant Cymraeg i Oedolion. Daeth yr arian grant i gefnogi’r Gymraeg i
gyfanswm o £850k ym mlwyddyn ariannol 2017-18, a hyd yma mae £744k wedi ei
ddyfarnu yn ystod y flwyddyn ariannol hon (2018-19);
⚫ a rwain grwpiau cymorth cyfrwng Cymraeg er mwyn i gyrff dyfarnu hwyluso’r gwaith o
sicrhau bod cymwysterau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg ar gael;
⚫m
 abwysiadu dull gweithredu rhagweithiol o ran Safonau’r Gymraeg. Er nad yw’n ofynnol
i ni gydymffurfio â nhw eto, gwnaethom gynnal hunanasesiad yn erbyn pob un o’r
safonau ac, wedyn, datblygu cynllun gweithredu;
⚫ c ynnal archwiliad mewnol o’n parodrwydd i gydymffurfio â’r Safonau, a enillodd radd
sicrwydd boddhaol. Canfu’r archwiliad arfer da mewn perthynas â staff sy’n siarad
Cymraeg a bod dysgwyr Cymraeg yn teimlo’n gysurus i ddefnyddio’r iaith yn y gweithle;
⚫ parhau i hyrwyddo a chefnogi staff i ddatblygu sgiliau Cymraeg. Anogir pobl i ddysgu
Cymraeg a chaiff hyn ei gynnig i bawb; eleni, rydym wedi canolbwyntio ar hyfforddiant
unigol i feithrin sgiliau sgwrsio yn Gymraeg.
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CYLLID
Fel corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, cawn arian grant bob blwyddyn ariannol (yn
cwmpasu’r cyfnod o fis Ebrill hyd at y mis Mawrth canlynol) i dalu ein costau gweithredol.
Ein her strategol yw sicrhau ein bod yn defnyddio’r dyraniadau cyllid blynyddol hyn
yn effeithiol er mwyn cyflawni rhaglen gymhleth, tymor hwy o weithgareddau, gydag
amserlenni sy’n rhychwantu blynyddoedd ariannol ac y dylanwedir arnynt yn rheolaidd
gan newidiadau ehangach yn y system gymwysterau yng Nghymru a’r DU.
Er mwyn ein helpu i ateb yr her hon, mae gennym gynllun ariannol tymor canolig hyblyg,
a adolygir yn rheolaidd gennym. Defnyddiwn hyn er mwyn creu dyraniadau cyllidebol
blynyddol sy’n cyd-fynd â’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen yn raddol a dyfarnu grantiau. Yna
rydym yn asesu sut mae symudiadau neu esboniadau mewn amserlenni yn effeithio ar
fodelau ariannol y flwyddyn a rhai tymor canolig, ac yn addasu ein cyllidebau yn unol â
phob dyraniad blynyddol.
Mae ein Bwrdd a'n Tîm Gweithredol yn ymrwymedig i'r dull gweithredu hwn, sy'n
ei gwneud yn ofynnol i ni sicrhau bod y gwaith cynllunio ariannol a gweithredol yn
gydgysylltiedig, adolygu cynnydd yn aml a sicrhau bod deialog cyson rhyngom a
Llywodraeth Cymru.
Mae’r dull gweithredu hwn wedi ein galluogi i reoli rhywfaint o’r pwysau ar ein capasiti
yn well, ymateb i heriau a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg a, chan gydnabod yr heriau
cyllido sy’n wynebu’r sector cyhoeddus, ein galluogi i asesu a dangos effaith newidiadau
posibl ar ein lefelau cyllido.
Mae gwybodaeth am sut y gwnaethom wario dyraniad 2017-18 ar gael yn ein Cyfrifon
Blynyddol, a gyhoeddir ar ein gwefan.
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Mae gennym gyllideb o £8.042m ar gyfer 2018-19. Mae’r graffig canlynol yn dangos sut
rydym yn bwriadu defnyddio’r dyraniad hwn:

Costau
swyddfa
£391k
Arbenigwyr
pwnc/grwpiau
ffocws
£487k
Cyfieithu
£69k

Datblygu a
recriwtio staff
£189k

Archwilio
£55k

Cyflogau
staff
£4.761m
Teithio a
chynhaliaeth
staff
£110k

Cyllideb
Cymwysterau
Cymru
£8.042m

Cyngor
cyfreithiol
£142k
Cyfathrebu
£134k

Costau'r
Bwrdd
£110k

TGCh
£296k

Grantiau
£1.02m

Ymchwil ac
ymgysylltu â
dysgwyr
£200k
Cyllideb
rhaglen
y Swyddog
Cyfrifyddu
£78k

Rydym hefyd yn parhau i gadw arian wrth gefn ar y fantolen er mwyn ariannu ein rhaglen
adnewyddu TGCh a chwblhau ein prosiect i sefydlu ein gallu o ran casglu data. Rydym yn
disgwyl defnyddio hyd at £180k o hyn yn 2018-19.
Wrth i’n staff ddatblygu drwy’r graddfeydd cyflog ar gyfer eu gradd, rydym yn parhau i
weld y sail costau gysylltiedig yn tyfu, a disgwylir i hyn lefelu dros y flwyddyn neu ddwy
nesaf. Rydym yn parhau i ddilyn egwyddorion Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru er mwyn
sicrhau bod pob un o’n penderfyniadau ar wariant yn sicrhau gwerth am arian. Gwnaethom
gyflawni arbedion eleni mewn nifer o ymarferion adnewyddu contractau.
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DATBLYGU STAFF
Dros y 12 mis diwethaf, buom yn parhau i gynyddu ein gallu drwy recriwtio a datblygu
cyflogeion. Rydym yn meithrin gwydnwch a sgiliau drwy gynnig cyfleoedd i weithio ar
draws y sefydliad ac ymgysylltu â chymheiriaid ar brosiectau a blaenoriaethau sefydliadol.
Eleni, roedd ein cyfleoedd dysgu a datblygu yn cynnwys y canlynol:
⚫ Arwain a rheoli
 Cyrsiau agored ar gyfer dysgu unigol
 Rhaglen Lefel 3 y Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM), yn seiliedig ar ein gofynion penodol
 Sesiynau datblygu Uwch Arweinwyr a Swyddogion Gweithredol
⚫ Datblygiad proffesiynol
 Cefnogi cyflogeion yn ein Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol gyda
datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i gynnal eu sgiliau fel y gallant roi’r cymorth
gorau i’r sefydliad
⚫Y
 Gymraeg
 Helpu unigolion i ddysgu’r iaith, gan gynnig modiwl dysgu ar-lein i ddechreuwyr
⚫R
 heoli prosiectau
 Cynnig cwrs rheoli prosiectau i bob aelod o staff yn trafod y modd y defnyddir
adnoddau prosiect yn y sefydliad
⚫A
 studiaethau ôl-raddedig
 Cefnogi nifer fach o gyflogeion yn y Dystysgrif Ôl-raddedig a’r Dystysgrif Uwch mewn
Asesu Addysgol, yn ogystal â Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg
⚫S
 esiynau ymwybyddiaeth i’r staff
 Bod yn gyflogwr cyfrifol – darparu sesiynau mewn ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a
hyfforddiant i helpu cyflogeion i ddeall eu pensiwn
Yn ystod hanner olaf y flwyddyn, rydym hefyd wedi sefydlu ein grŵp Llesiant a
Chynhwysiant mewnol a fydd yn ein helpu i weithio tuag at safon iechyd gorfforaethol
gydnabyddedig.
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AROLWG Y BOBL

94
Cyfradd
ymateb

Cynhaliwyd ein mynegai ymgysylltiad o gyflogeion o 76% yn ein hail arolwg pobl
blynyddol, sy’n cyfateb i’r meincnodau uchaf rydym yn ymwybodol ohonynt. Mae ein
canlyniadau yn awgrymu bod ein pobl yn amlwg yn deall ein diben a’n hamcanion ac rydym
yn falch o fod yn rhan o’n sefydliad. Ein cyfradd ymateb oedd 94% (73 o ffurflenni).
Gwelodd yr arolwg hwn welliannau mewn meysydd lle roeddem wedi cymryd camau
gweithredu yn dilyn canlyniadau arolwg 2016, gan gynnwys:
⚫ gwella’r dulliau cyfathrebu ynghylch gwneud penderfyniadau drwy grynhoi canlyniadau
cyfarfodydd rheoli a chyfarfodydd Bwrdd;
⚫ cyflwyno cyfleoedd i weithio gydag aelodau ein Bwrdd drwy sesiynau hyfforddi a
sesiynau amser cinio;
⚫ datblygu safle newyddion mewnol i wella’r modd yr ymgysylltir â chyflogeion;
⚫n
 ewid y dull cyfathrebu ynghylch cyfleoedd dysgu a chyflwyno sesiynau gwybodaeth byr
mewnol, wedi’u datblygu a’u harwain gan gydweithwyr, er mwyn rhannu gwybodaeth.
Rydym wedi llwyddo i wella'r meysydd canlynol yn sylweddol:
⚫ Arwain a Rheoli Newid (+8 i 75% yn gadarnhaol);
⚫ Cynhwysiant a Thriniaeth Deg (+7 i 89% yn gadarnhaol);
⚫ Diwylliant Sefydliadol a Dysgu a Datblygu (o +6 i 82% a 63% yn gadarnhaol yn y drefn
honno).
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89

97
Byddwn
yn argymell
Cymwysterau
Cymru fel lle gwych
i weithio ynddo

93

Mae gennyf
ddiddordeb
yn fy ngwaith

96
Rwy’n
credu bod
Cymwysterau
Cymru yn parchu
gwahaniaethau
unigol

Caf fy nhrin
â pharch gan y
bobl rwy’n cydweithio â nhw

Yn gyffredinol, gwnaethom gynnal neu wella canlyniadau mewn wyth allan o 12 thema.
Lle y gwelsom ostyngiad o dri (yn Fy Nhîm ac Adnoddau a Llwyth Gwaith) roedd hyn i’w
briodoli i nifer fwy o ymatebion niwtral.
Mewn ymateb i arolwg 2017, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar wella’r dull
cyfathrebu mewnol, yn enwedig gwaith rhwng timau a chymryd rhan mewn
gweithgarwch sefydliadol ehangach.
Mae’r camau gweithredu i gyd yn ymwneud â’n pedwar gwerth craidd.

cydweithredol

ystyriol

positif
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dysgu

GWASANAETHAU A RENNIR A PHARTNERIAETH
“Gwnaethom ddewis
Cymwysterau Cymru i’n helpu i
ddatblygu ein seilwaith TGCh ein
hunain. Defnyddiodd ddull hyblyg ac
ystwyth. Dangosodd Cymwysterau Cymru
ei fod yn meddu ar ddealltwriaeth o’n
hanghenion ac mae cydweithio wedi
arwain at arbedion cost ac arbedion
effeithlonrwydd i bwrs y wlad.”

Rydym yn rhannu ein gwybodaeth a’n
profiad â chyrff cyhoeddus eraill yng
Nghymru yn rheolaidd; i drosglwyddo
ein llwyddiannau a helpu eraill i wneud y
defnydd gorau posibl o arian cyhoeddus.

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom
helpu Awdurdod Refeniw newydd
Cymru i ddiffinio ei strategaeth TG a’i
ddull gweithredu yn ystod ei gyfnod
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth
cychwynnol ac arwain a chefnogi
Leol Cymru
ei weithgareddau recriwtio. Hefyd,
gwnaethom weithio gyda Chomisiwn
Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru er
mwyn diffinio strategaeth TG newydd
sy’n disodli hen systemau a seilwaith TG gyda gwasanaethau digidol modern a gynhelir
yn y cwmwl. Mae trefniant ffurfiol i rannu gwasanaethau â’r Comisiwn ar waith gennym
bellach, a byddwn yn darparu cymorth ac arbenigedd TG yn barhaus.

CAFFAEL
Mae ein Polisi Caffael yn ategu Datganiad Polisi Caffael Llywodraeth Cymru - ac rydym yn
ceisio gwerth am arian yn ei ystyr ehangach.
Lle y bo’n ymarferol, rydym yn annog ein cyflenwyr i sicrhau ‘buddiannau cymunedol’.
Er enghraifft, yn ein contract consesiwn gyda Chonsortiwm CBAC a City and Guilds (lle
maent yn datblygu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant), rydym wedi
mynnu ar ddull cyfrifo llyfr agored ac y caiff gwargedion incwm eu defnyddio er budd
dysgwyr a’r system gymwysterau yng Nghymru. Rydym wedi nodi’r contractau hynny
sy’n addas ar gyfer cyflenwyr llai neu unig fasnachwyr ac rydym yn annog cynigion. Un
enghraifft o hyn yw ein bod yn gofyn am wasanaethau arbenigwyr pwnc.
Ar ddiwedd mis Mawrth 2018, dosbarthwyd 62% o’n cyflenwyr fel mentrau bach neu
ganolig neu unig fasnachwyr a chofrestrwyd 60% o’n cyflenwyr yng Nghymru neu roedd
ganddynt ganolfan yng Nghymru. Gwnaethom wario mwy na £700k o’n cyllideb nad yw’n
wariant ar gyflogau ar y cyflenwyr hyn yng Nghymru ym mlwyddyn ariannol 2017-18, gan
gyfrannu felly at economi Cymru.
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Ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn adrodd 2018-19:

GWEITHGAREDDAU SY’N YMWNEUD Â CHYMWYSTERAU CYFFREDINOL

⚫G
 oruchwylio cyfres arholiadau’r haf a’r gaeaf gan sicrhau y cynhelir y safonau ac y caiff
dysgwyr eu trin yn deg.
⚫G
 weithredu ar argymhellion o’r adolygiad o’r Dystysgrif Her Sgiliau a’i lle o fewn Bagloriaeth
Cymru.
⚫C
 yhoeddi adroddiad ar y ffioedd a godir gan gyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau TGAU a
Safon Uwch yng Nghymru.
⚫P
 arhau i gefnogi adolygiad Llywodraeth Cymru o’r cwricwlwm, gan sefydlu rhaglen i fynd i’r
afael ag unrhyw newidiadau sydd angen eu gwneud i gymwysterau.

GWEITHGAREDDAU SY’N YMWNEUD Â CHYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL

⚫ Cymeradwyo’r cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant newydd.
⚫G
 weithredu ar ganfyddiadau’r adolygiad sector o’r maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
a chomisiynu cyfres o gymwysterau newydd i ysgolion, i ddysgwyr mewn colegau addysg
bellach ac ar brentisiaethau.
⚫ Adrodd ar ein hadolygiad sector o’r maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.
⚫D
 echrau ein hadolygiad sector o’r maes Gweithgynhyrchu Uwch, Peirianneg ac Ynni.
⚫P
 arhau â’n rhaglen monitro cymwysterau galwedigaethol, gan ganolbwyntio ar ddiogelwch
bwyd.
⚫C
 yhoeddi canllawiau i ganolfannau ar ddatblygu tasgau mewn cyd-destunau ar gyfer
cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.
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RHEOLEIDDIO

⚫ Cyhoeddi ein Polisi Cosbau Ariannol a’n polisi Capio Ffioedd Diwygiedig.
⚫Y
 mgynghori ar ein Polisi Trosglwyddo Amodau a gweithredu ar y canfyddiadau i gyhoeddi
polisi terfynol.
⚫Y
 mgynghori ar ddiwygiadau arfaethedig i’r Amodau Cydnabod Safonol, gan gydweithio â
rheoleiddwyr eraill.
⚫A
 dolygu polisïau rheoleiddio mewn perthynas â chymwysterau cyfrwng Cymraeg a
dwyieithog, apeliadau rheoleiddio ac asesiadau effaith rheoleiddiol.
⚫ Parhau â’n rhaglen o fonitro cyrff dyfarnu.
⚫S
 efydlu grŵp defnyddwyr i ddeall ymhellach oblygiadau unrhyw newidiadau i gronfa
ddata QiW i’n rhanddeiliaid; casglu awgrymiadau ar gyfer gwelliannau a rhannu’r
wybodaeth ddiweddaraf.

YMGYSYLLTU Â’R SYSTEM GYMWYSTERAU YNG NGHYMRU A’I
CHEFNOGI

⚫P
 arhau i gynnig grantiau er mwyn helpu i sicrhau bod cymwysterau ac asesiadau ar gael
drwy gyfrwng y Gymraeg.
⚫ Cyhoeddi ail gam ein hastudiaeth hydredol o hyder y cyhoedd.
⚫ Casglu a chyhoeddi data yn disgrifio cyfresi arholiadau cymwysterau cyffredinol.
⚫P
 arhau i feithrin cydberthnasau gwaith effeithiol â chyd-reoleiddwyr ar flaenoriaethau
strategol cyffredin.
⚫ Datblygu cydberthnasau newydd ag ystod o bartneriaid allanol.
⚫ Parhau i weithio ledled Cymru, gan gefnogi canolfannau a’r system gymwysterau.
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DATBLYGU EIN GALLU CORFFORAETHOL

⚫ Adolygu a chyhoeddi amcanion cydraddoldeb newydd.
⚫ Parhau i ddatblygu ein Strategaeth y Gweithlu fewnol.
⚫ Parhau i roi ein Cynllun Gweithredu ar gyfer y Gymraeg ar waith.
⚫D
 atblygu a rhoi cynllun gweithredu iechyd, diogelwch a llesiant ar waith, gan weithio
tuag at gyflawni safon iechyd gorfforaethol gydnabyddedig.
⚫D
 echrau rhoi cefnogaeth TG llinell gyntaf i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol
Cymru.
⚫ Sefydlu’r gallu i gasglu a chyhoeddi data am gymwysterau yn llawn, gan weithio gyda
chyrff dyfarnu i ddatblygu a phrofi prosesau casglu ac ailddatblygu ein cyhoeddiad
ystadegol ar gymwysterau galwedigaethol yn seiliedig ar ddata rydym wedi eu casglu.
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Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu 75%
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