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Cyflwyniad
Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Cymwysterau
Cymru, a sefydlwyd i reoleiddio cymwysterau heblaw
graddau, a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru.
Er nad ydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 (y Ddeddf) ar hyn o bryd, credwn fod ein rôl yn ategu ei diben a
bod ei gofynion yn gydnaws â’n dull o weithio. Felly, rydym wedi gwirfoddoli
i fabwysiadu ei darpariaethau er mwyn ategu’r modd rydym yn cyflawni ein
swyddogaethau.
Mae’n naturiol i ni weithio yn y ffordd hon, gan fod safbwynt hirdymor yn
angenrheidiol yn y byd addysg. Rydym hefyd yn cydweithio, oherwydd ein
bod yn un rhan o’r system addysg gyfan yng Nghymru.
Felly, rydym wedi ceisio gwneud y mwyaf o’n cyfraniad i’r saith nod llesiant
a gosod a chyhoeddi amcanion ategol, gan adrodd ar gynnydd yn flynyddol.
Rydym hefyd wedi mabwysiadu’r pum ‘ffordd o weithio’ – gweithio gyda chyrff
cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill drwy integreiddio, cynnwys a chydweithredu,
a mabwysiadu dull hirdymor ac ataliol.
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Ein heffaith
Mae addysg dda yn cael effaith sylweddol ar gyfleoedd bywyd hirdymor, ac mae’n bwysig bod pobl ifanc
yn gallu dangos cyflawniad drwy gymwysterau cadarn ac ystyrlon.
O ran y saith nod llesiant, ein heffaith fwyaf posibl felly yw ffyniant economaidd. Fel un rhan o system
addysg Cymru, mae gan ein gwaith rôl glir o ran helpu dysgwyr i wella a datblygu sgiliau cyflogaeth, gan
wella ffyniant cyffredinol a thwf economaidd. Fel y rheoleiddiwr cymwysterau, gallwn ystyried pa mor dda
y mae cymwysterau’n diwallu anghenion cyflogwyr a sefydliadau addysg bellach ac uwch, a chymryd camau
i sicrhau gwelliant lle bo angen.
Rydym hefyd yn effeithio’n uniongyrchol ar les ein staff - drwy ein polisïau staff, ein diwylliant, a’r
amgylchedd gwaith a ddarparwn. Yn ogystal, mae gennym rôl i’w chwarae yn ein cymuned leol a gallwn
ddylanwadu ar gyflenwyr a derbynwyr grantiau drwy ein gwariant blynyddol nad yw’n gyflog.

Mae cyflawni ein hamcanion rheoleiddio yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn uniongyrchol,
gan sicrhau bod cymwysterau’n cadw eu gwerth dros amser ac yn parhau i ddiwallu anghenion dysgwyr.
Yn 2017, gosodwyd pedwar amcan ychwanegol gennym i adlewyrchu’r meysydd lle’r ydym yn cael yr effaith
fwyaf. Dangosodd ein gwaith o fapio’r amcanion hyn yn erbyn y saith nod llesiant ein bod yn cael yr effaith
gadarnhaol fwyaf drwy ein hamcanion i gefnogi ‘Cymru ffyniannus’, ond rydym yn cael yr effaith ehangaf
drwy ein gwaith i annog cynnwys cymwysterau priodol.
Rydym eisoes wedi adrodd cynnydd yn ein Hadroddiad Blynyddol. Dyma ein hadroddiad ar wahân cyntaf o’n
cynnydd yn erbyn y nodau hyn. Rydym yn bwriadu adrodd yn flynyddol, yn unol â’n Hadroddiad Blynyddol.
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Ein
hamcanion
1. Cefnogi cyflogwyr

Byddwn yn cysoni ein strategaethau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol
a chyffredinol ag anghenion sgiliau Cymru yn y dyfodol. Drwy adolygiadau
sectorau galwedigaethol, byddwn yn sicrhau bod cymwysterau’n cefnogi
datblygiad y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr yng Nghymru
– nawr ac yn y dyfodol.

2. Cynnwys cymwysterau

Lle rydym yn comisiynu neu’n cyflwyno cymwysterau newydd, byddwn yn
ystyried a oes mantais o annog cyrff dyfarnu i ymgorffori gwybodaeth a
dealltwriaeth o ddatblygu cynaliadwy.

3. Cefnogi ein gweithlu

Byddwn yn darparu amgylchedd gwaith, ac yn cefnogi diwylliant, sy’n annog
ffyrdd iach o fyw a lles hirdymor staff.

4. Cydweithio

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus i gefnogi’r
system gymwysterau ac i ddefnyddio cyfleoedd i fod yn fwy effeithlon neu
effeithiol.
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Adroddiad
cynnydd
1. Cefnogi cyflogwyr
Adolygiadau sector
Pan sefydlwyd Cymwysterau Cymru, penderfynwyd rhoi’r un ffocws i gymwysterau cyffredinol a
galwedigaethol. Cyhoeddwyd ein strategaeth cymwysterau galwedigaethol yn 2016. Ynddi, rydym yn nodi
sut y bwriadwyd mynd i’r afael â’n Prif Nodau mewn perthynas â chymwysterau galwedigaethol. Ers hynny,
rydym wedi cwblhau tri adolygiad o sectorau diwydiannol, gyda phedwerydd ar y gweill. Buom yn siarad â
chyflogwyr a dysgwyr i ddeall unrhyw bryderon a oedd ganddynt ynghylch cymwysterau presennol, o ran
cynnwys, asesu neu ddilyniant, ac unrhyw argymhellion ar gyfer newid.
Mae ymgysylltu â chyflogwyr ledled Cymru wedi bod yn elfen allweddol o bob adolygiad sector, yn ‘Iechyd
a Gofal Cymdeithasol gan gynnwys Gofal Plant’, ‘Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig’, ‘Technolegau Digidol’
a ‘Pheirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni’. Cynhaliwyd ystod eang o gyfweliadau un-i-un gennym,
yn ogystal â grwpiau ffocws, gweithdai a thrafodaethau gyda chyflogwyr o bob maint yn y sectorau
perthnasol. Nid gwrando’n unig wnaethom ni; gwnaethom ymrwymo i weithredu: ym mhob un o’n
hadroddiadau adolygu, rydym yn nodi camau penodol y byddem yn eu cymryd i fynd i’r afael â materion
a nodwyd. Ar gyfer Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, er enghraifft, bydd ein diwygiadau i gymwysterau
yn trawsnewid addysg a hyfforddiant yn y sector adeiladu er mwyn mynd i’r afael ag anghenion cyflogwyr
yn well.
Mae datblygu cymwysterau o reidrwydd yn weithgaredd tymor hwy - mae’n golygu meddwl ymlaen at
yr hyn y bydd ei angen ar ddysgwyr yn y pump i 10 mlynedd nesaf.

Technoleg
Mae cyflogwyr wedi dweud wrthym fod sgiliau digidol yn bwysig, ac adlewyrchir hyn yn y ffordd rydym yn
byw ac yn gweithio. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o arholiadau a gymerir yn yr ysgol yn parhau i fod yn
seiliedig ar bapur. Wrth edrych i’r dyfodol, rydym wedi dechrau archwilio sut y gellir defnyddio technoleg
yn well wrth asesu – gan gydnabod bod angen i newid weithio ar draws y system addysg, mewn addysgu
a dysgu ac yn seilwaith ysgolion. Comisiynwyd ymchwil gennym i’r defnydd presennol o dechnoleg mewn
asesu anghenion byd-eang ac yn y dyfodol, a chyhoeddwyd ein canfyddiadau ym mis Mawrth 2020.
Rydym wedi cymryd camau o fewn y meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau adeiladu newydd
a’r cymwysterau TGAU a Safon Uwch digidol newydd - i ofyn am elfen o brofion ar y sgrin. Rydym yn ystyried
cyfleoedd wrth i ni adolygu’r diwygiadau sy’n ofynnol i arholiadau a gymerir gan bobl ifanc 16 oed, i gefnogi
Cwricwlwm newydd i Gymru Llywodraeth Cymru. Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein rôl fel y rheoleiddiwr i
annog a sbarduno newid.
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Cymwys ar gyfer y dyfodol
Bydd y cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno ym mis Medi 2022. Yn ganolog i’r cwricwlwm
newydd mae ei bedwar diben craidd - y bydd pob plentyn a pherson ifanc yn:

ddysgwyr
galluog ac
uchelgeisiol

unigolion
iach a
hyderus

dinasyddion
egwyddorol a
gwybodus

cyfranwyr
mentrus a
chreadigol

Wrth gyflawni’r dibenion hyn, bydd y cwricwlwm newydd yn rhoi i ddysgwyr y sgiliau sydd eu hangen
arnynt ar gyfer bywyd a gwaith. Mae’r prosiect Cymwys ar gyfer y dyfodol yn canolbwyntio ar ddiwygio
cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed. Cyflawnir hyn drwy adolygu cymwysterau sy’n bodoli eisoes a
datblygu cymwysterau newydd (gan gynnwys TGAU) sy’n ymwneud â’r Cwricwlwm newydd i Gymru ac yn
ei gefnogi. Prosiect hirdymor yw hwn, gyda chymwysterau diwygiedig ar gael i’w haddysgu am y tro cyntaf
yn 2025 a’u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2027.
Fel rhan o’r prosiect, rydym hefyd yn edrych ymlaen at sut y gall y cymwysterau a gymerir yn 16 oed barhau
i addasu ac ymateb i anghenion y dyfodol, gan gynnwys mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol a thwf
darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Ein gweledigaeth tymor hwy ar gyfer y gwaith hwn yw bod
pobl ifanc 16 oed yn sefyll cymwysterau uchel eu parch sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu
a gwaith.
Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar dudalennau ‘Cymwys ar gyfer y dyfodol’ ar ein gwefan.

Sgiliau Cymraeg
Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod amcan o 1 filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Gyda thwf addysg
cyfrwng Cymraeg, rhagwelir y bydd nifer y plant a phobl ifanc sy’n gallu siarad Cymraeg yn cynyddu 70%
erbyn 2050.
Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddwyd ein Strategaeth ‘Dewis i Bawb’ – ‘Choice for All’. Mae hyn yn nodi’n
glir ein hymrwymiad i’r Gymraeg. Mae’n gosod pedwar maes ffocws strategol:
1.	Blaenoriaethu bod cymwysterau ar gael yn Gymraeg mewn addysg amser llawn, lleoliadau ôl-16,
a phrentisiaethau.
2. Cryfhau’r gefnogaeth i gyrff dyfarnu a’u gallu i ddarparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg.
3.	Diwygio Grant Cymorth i’r Gymraeg, Cymwysterau Cymru i gyd-fynd â’r strategaeth newydd i
ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth, cymwysterau newydd a chymwysiadau arloesol.
4. Gwella gwybodaeth i ddysgwyr, eu hysgolion a’u colegau, a data at ddibenion rheoleiddio.
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Rydym yn annog argaeledd cymwysterau yn Gymraeg. Bob blwyddyn, rydym yn dyrannu tua £200,000
drwy grantiau cystadleuol. Mae’r rhain yn bennaf yn cefnogi cyrff dyfarnu i drosi manylebau cymwysterau
a deunyddiau ategol i’r Gymraeg i’w defnyddio gan ganolfannau yng Nghymru. Rydym hefyd yn darparu tua
£400,000 y flwyddyn i CBAC i gyfrannu at y gost o ddarparu cymwysterau TGAU a Safon Uwch drwy gyfrwng
y Gymraeg.
Eleni, rydym wedi cefnogi nifer o gyrff dyfarnu i gyfieithu deunyddiau cymwysterau i’r Gymraeg, gan
gynnwys cymwysterau yn y meysydd canlynol:

Gwasanaethau
cyhoeddus

Chwaraeon

Astudiaethau
amaethyddol

Sgiliau
cyflogadwyedd

Celf a
dylunio

Teithio a
thwristiaeth

Gweithgynhyrchu

Mae gweithgareddau grant wedi canolbwyntio eleni ar gefnogi cymwysterau newydd neu gymwysterau
a ddiweddarwyd yn ddiweddar, yn ogystal â chymwysterau sy’n cefnogi dilyniant dysgu a datblygu sgiliau.
Enghraifft fyddai lle gallai cymhwyster lefel 3 fod ar gael yn Gymraeg, ond efallai mai dim ond yn Saesneg
y gallai’r cymhwyster lefel 1 a/neu lefel 2 fod ar gael. Fel hyn, rydym yn cefnogi dysgwyr i gynnal sgiliau y
gallant eu trosglwyddo wedyn i’r gweithle.
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2. Cynnwys cymwysterau
Mae cymryd camau i ddiwygio cymwysterau yn rhoi cyfle i ni adolygu’r cynnwys. Mae hefyd yn ein galluogi
i ystyried a yw dysgwyr yn cael y cyfle i ddysgu am ddatblygu cynaliadwy yng nghyd-destun y pwnc.
Mae ein diwygiadau i gymwysterau mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ac Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yn enghreifftiau o sut rydym wedi cyflawni yn erbyn yr amcan hwn.

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
Yn dilyn ein hadolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd
adeiledig (Adeiladu’r Dyfodol), rydym wedi gweithio’n agos gyda chyrff dyfarnu i ddatblygu cyfres newydd o
gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau cyffredinol, ôl-16 a phrentisiaeth newydd. Mae tri chorff dyfarnu
– CBAC, a chonsortiwm sy’n cynnwys City & Guilds ac EAL – wedi gweithio i ddatblygu cymwysterau sy’n
bodloni gofynion ein meini prawf cymeradwyo a’n manylebau dylunio. Bydd pob un o’r cymwysterau
newydd hyn, gan gynnwys yr asesiadau ynddynt, ar gael yn ddwyieithog, gan hyrwyddo’r defnydd o’r
Gymraeg yn y sector.
Datblygwyd y cyntaf o’r cymwysterau hyn, TGAU Amgylchedd Adeiledig, gan CBAC, ac fe’i cymeradwywyd
i’w gyflwyno mewn canolfannau o fis Medi 2021. Mae’n cynnwys cynnwys pwnc penodol ar fanteision
dulliau adeiladu cynaliadwy a dulliau o ddiogelu’r amgylchedd naturiol. Yn ogystal, mae’n ofynnol
i ddysgwyr ymchwilio i adeiladau a strwythurau yn eu hardaloedd lleol, gan hyrwyddo cymunedau
cysylltiedig a chydlynol. Mae CBAC wedi cyhoeddi’r fanyleb a’r dogfennau ategol i ganiatáu i ganolfannau
baratoi ar gyfer eu cyflwyno.
Mae gan weddill y cymwysterau yn y gyfres, gan gynnwys cymhwyster UG/Safon Uwch newydd,
cymwysterau ôl-16 a chymwysterau a ddatblygwyd ar gyfer prentisiaethau, nodau cyffredinol o alluogi
dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn
y sector. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’r egwyddorion hyn gael eu plethu i’r cymwysterau gan gyrff
dyfarnu, a fydd yn cael ei sicrhau drwy gydol ein proses adolygu cymeradwyaethau.
Bydd cymhwyster newydd arloesol yn y gyfres newydd hon, cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a’r
Amgylchedd Adeiledig (Lefel 2), yn cynnwys uned astudio bwrpasol i ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth
dysgwyr wrth gyflawni tasgau mewn ffyrdd sy’n diogelu eu hiechyd, eu diogelwch a’u lles eu hunain a
lles pobl eraill, yn ogystal â’r amgylchedd naturiol. Bydd yr uned astudio hon yn cael ei chwblhau gan bob
dysgwr sy’n symud ymlaen drwy’r cymwysterau ôl-16 newydd wrth iddynt ddatblygu’r sgiliau sydd eu
hangen i gyflawni crefft peirianneg gwasanaethau adeiladu neu adeiladu yn y gweithle. Yn ogystal, mae
pob un o’r cymwysterau ôl-16 a phrentisiaeth newydd yn datblygu sgiliau eang a meddalach a fydd yn
helpu dysgwyr i lwyddo yn y gweithle, gan hyrwyddo Cymru fwy cyfartal drwy arfogi dysgwyr i gyflawni
eu potensial.
Bydd y gyfres newydd o gymwysterau yn hyrwyddo Cymru fwy cyfartal ymhellach drwy symleiddio tirwedd
bresennol o dros 400 o gymwysterau, gan sicrhau bod gan ddysgwyr lwybrau clir drwyddynt. Byddant hefyd
yn sicrhau bod dysgwyr yn cael eu haddysgu am ehangder y rolau a gyflawnir yn y sector ac amrywiaeth y
cyfleoedd sydd ar gael ynddo.
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cyhoeddwyd ein hadolygiad sector yn 2016, a argymhellodd y dylid datblygu, gweithredu a darparu cyfres
newydd o gymwysterau yn y sector hwn i Gymru. Eleni, rydym wedi cwblhau cyflwyno’r gyfres newydd. Gan
weithio gyda chyrff cyhoeddus eraill fel Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru
(AaGIC), mae’r cymwysterau hyn yn diwallu anghenion dysgwyr, canolfannau, cyflogwyr a defnyddwyr
gwasanaethau ledled Cymru. Mae’r cymwysterau’n canolbwyntio ar ddulliau gofal sy’n canolbwyntio ar
yr unigolyn a’r plentyn, gyda chynnwys sy’n benodol i ofal yng Nghymru ac yn adlewyrchu’r arferion a’r
ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Mae cynnwys newydd y cymwysterau hefyd yn cyd-fynd â Chonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae cael cyfres bwrpasol o gymwysterau ar gyfer Cymru
yn y sector hwn wedi galluogi Cymwysterau Cymru, y cyrff dyfarnu, GCC ac AaGIC i ymateb yn ôl y gofyn i
sefyllfa barhaus COVID-19 mewn ffordd sydd er lles dysgwyr a defnyddwyr gwasanaethau yng Nghymru.

Tystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru)
Yn 2017, dechreuwyd prosiect gennym i adolygu Bagloriaeth Cymru ac, yn benodol, y Dystysgrif Her Sgiliau
(THS), ei phrif gymhwyster. Canfu’r adolygiad fod yr THS yn gymhwyster gwerth chweil, sy’n rhoi cyfleoedd
gwerthfawr i ddysgwyr ennill sgiliau bywyd go iawn a datblygu eu diddordebau trwy ddewis meysydd
astudio sy’n berthnasol iddyn nhw. Daeth yr adolygiad hefyd i’r casgliad y gellid gwneud gwelliannau i
wneud y cymhwyster yn fwy hylaw ac osgoi ailadrodd/dyblygu asesiadau.
Ers cyhoeddi adroddiad yr adolygiad yn 2018, rydym wedi gweithio’n agos gydag ystod eang o randdeiliaid,
gan gynnwys dysgwyr, athrawon, cyflogwyr, prifysgolion, y trydydd sector, Estyn, consortia addysg
rhanbarthol, Llywodraeth Cymru, ac arbenigwyr asesu i ddatblygu cynigion ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau
Uwch newydd. Bwriadwn ymgynghori’n gyhoeddus ar y cynigion yn hydref 2020.
Mae’r cymhwyster newydd arfaethedig yn mynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn adolygiad 2018.
Rydym hefyd wedi nodi ffocws clir ar gyfer y cymhwyster - i baratoi dysgwyr ar gyfer dyfodol llwyddiannus
fel dinasyddion gweithgar a all gyfrannu’n hyderus at Gymru gynaliadwy a’r byd. Mae’r pwrpas hwn yn
cyd-fynd â phedwar diben y cwricwlwm newydd ac yn adlewyrchu datblygiadau allweddol yng Nghymru,
gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
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Drwy ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid, daethom i’r casgliad y dylai cyd-destunau dysgu lle mae dysgwyr
yn datblygu eu sgiliau ganolbwyntio ar nodau llesiant Cymru a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd
Unedig. Wrth i’r nodau gael eu cyflwyno mewn fframweithiau sydd wedi’u datblygu a’u strwythuro’n ofalus,
credwn y bydd yn helpu pobl ifanc i ymgysylltu â’r nodau ac i ddod yn ddinasyddion gweithredol. Gan fod y
nodau llesiant yn flaenoriaethau cenedlaethol sy’n dangos ymrwymiad Cymru i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy,
credwn, drwy asesu sgiliau mewn cyd-destunau sy’n canolbwyntio ar y materion ymgysylltu, perthnasol a
blaengar hyn, y bydd y cymhwyster newydd yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes
a dinasyddiaeth weithredol. Drwy gyfeirio’n benodol at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig
a nodau lles Cymru, gallwn helpu dysgwyr i ymgysylltu â materion byd-eang a meddwl yn feirniadol am
ffynonellau gwybodaeth a ffactorau cymhleth perthnasol. Mae cynnwys ffocws ar nodau llesiant Cymru
yn cynnig dimensiwn Cymreig allblyg i’r cymhwyster. Mae hefyd yn cefnogi cynnydd i ddysgwyr a fydd yn
fwyfwy cyfarwydd â’r nodau llesiant wrth i gwricwlwm newydd Cymru gael ei gyflwyno.

Byddai cynnig y ffocws hwn hefyd yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r hawliau yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig
ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae galluogi dysgwyr i fod yn fwy gwybodus am flaenoriaethau cenedlaethol a
rhyngwladol allweddol yn golygu y byddant mewn sefyllfa well i fod yn ymwybodol o benderfyniadau sy’n effeithio
arnynt, ac felly’n ymwneud â’r broses honno (Erthygl 12 CCUHP).
Wrth i’r nodau datblygu cynaliadwy a’r nodau lles gael eu cyflwyno mewn fframweithiau sefydledig, gall dysgwyr
gael gafael ar ffynonellau dwyieithog o wybodaeth hygyrch a diddorol sydd ar gael yn rhwydd.
Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar fersiwn 14-16 y cymhwyster THS, y THS Cenedlaethol/Sylfaen, gyda Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn sail i’n syniadau. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n tîm Cymwys ar gyfer y
dyfodol i sicrhau, wrth i ni symud ymlaen gyda dyluniad y cymhwyster hwn, ein bod yn ystyried y tirlun cymwysterau
ehangach yn llawn ac unrhyw effaith ar les dysgwyr. Bwriadwn ymgynghori ar hyn yn 2021.
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3. Cefnogi ein gweithlu
Mae lles ein gweithlu yn hanfodol i lwyddiant ein sefydliad.
Ym mis Mai 2018, sefydlwyd ein grŵp Lles a Chydraddoldeb gyda gweithwyr o bob rhan o’r sefydliad, i
edrych ar sut y gallem gefnogi iechyd a lles yn y gweithle. Ers sefydlu’r grŵp, rydym wedi cyflwyno cynllun
ffrwythau am ddim i’r holl staff ac wedi cynnal amryw o foreau coffi sy’n cefnogi sawl elusen. Rydym
hefyd yn cefnogi ac yn hyrwyddo ymgyrchoedd a mentrau amrywiol drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, Mis Ionawr Sych, Mis Cerdded ac Wythnos Maeth a Hydradu.
Darparwyd brechiadau ffliw am ddim gennym, hefyd.
Cyflawnwyd ein gwobr Efydd, y Safon Iechyd Corfforaethol ym mis Mawrth 2018. Dangosodd canlyniadau
ein harolwg staff yn 2018 a 2019 fod staff yn cytuno ein bod yn hyrwyddo ac yn cefnogi eu hiechyd a’u lles.
Yn 2019, teimlai 91% fod hyn yn wir, ac yn 2018, 93% oedd y ffigur. Rydym bellach yn gweithio tuag at
wobr Arian.
Rydym wedi gweithio i ddatblygu diwylliant sy’n cefnogi iechyd meddwl cadarnhaol ac wedi darparu
hyfforddiant Iechyd Meddwl yn y Gwaith drwy Mind Cymru ym mis Ebrill 2018. Dilynwyd hyn gan gwrs
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl achrededig, a hyfforddodd 12 aelod o staff ym mis Chwefror a mis Mawrth
2019. Rydym yn parhau i atgyfnerthu’r neges hon drwy ein cyfathrebu mewnol. Gwnaethom hefyd gefnogi
mentrau llesiant drwy sesiynau hyfforddi ar gamddefnyddio alcohol a sylweddau, y menopos, ac, fel rhan
o’n hymrwymiad i lofnodi’r Siarter ‘Dying to Work’, Rheoli Canser yn y Gweithle.
Pan wnaethom y penderfyniad i gau’r adeilad oherwydd pandemig y coronafeirws, roeddem yn gallu
defnyddio ein seilwaith digidol fel y gallai gweithwyr barhau i weithio’n effeithlon ac yn effeithiol o’u
cartrefi. Rydym wedi gallu cynnal a gwella ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid ac wedi parhau i weithredu
system lywodraethu lawn. O ganlyniad i’r profiad hwn, rydym wedi datblygu ffyrdd newydd o weithio a fydd
yn gynaliadwy yn y dyfodol. Rydym yn cydnabod mantais cydweithredu digidol yn lle cyfarfodydd wyneb yn
wyneb, a llai o gymudo – a’r cyfle i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r amgylchedd.
Ers y cyfnod clo, rydym wedi parhau i gefnogi gweithwyr sy’n gweithio o bell i deimlo eu bod yn ymgysylltu
â’r sefydliad ac yn gallu trafod eu lles. Cwblhawyd archwiliad mewnol ym mis Gorffennaf ar gydraddoldeb a
lles; rhoddodd hyn ‘sicrwydd sylweddol’. Cynhaliwyd arolygon gweithwyr ‘pwls’ hefyd, er mwyn deall yn well
sut roedd pobl yn teimlo.
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Rydym hefyd yn cefnogi ein gweithwyr i gymryd rhan mewn gwaith er budd ein cymuned leol. Ers dechrau
2019, mae grŵp o staff wedi meithrin perthynas dda gyda’n cymdogion o gymuned Dyffryn drwy ymuno i
gasglu sbwriel. Arweiniodd y dull hwn at y gymuned yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd eraill o weithio ochr
yn ochr â nhw, gan gynnwys clirio coetiroedd, adeiladu mannau dysgu awyr agored a rhannu sgiliau.
Hefyd, cynhaliwyd te prynhawn llwyddiannus ar gyfer Re-engage (a elwid gynt yn Contact the Elderly) a
buom yn gweithio gyda Help the Homeless - gan roi 30 o gotiau, a gwirfoddoli yn y ganolfan ddigartrefedd.
Mae cyflogeion wedi adrodd yn ôl fod y gallu i wneud gwahaniaeth yn y gymuned sy’n lleol i’w gweithle yn
werth chweil ac yn ysgogol iawn.
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4. Cydweithio
Wrth gyflawni ein swyddogaethau corfforaethol, rydym yn gweithio’n agos gyda
Chyrff eraill a Noddir gan Lywodraeth Cymru i elwa ar brofiadau ac arbedion
effeithlonrwydd a rennir.
Yn 2018, dechreuodd ein tîm TG ddarparu cymorth TG o dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth i Gomisiwn Ffiniau
a Democratiaeth Leol Cymru, a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn 2019. Mae’r
incwm o’r gweithgareddau hyn yn ariannu swydd Prentisiaeth Ddigidol newydd.
Yn 2020, rydym wedi gweithio gyda chydweithwyr o Chwaraeon Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a CCAUC
i ddyfarnu contract cydweithredol ar gyfer datblygu rhaglen arweinyddiaeth a rheolaeth a rennir. Bydd hwn
ar gael i weithwyr o’r pedwar sefydliad craidd ac yn cael ei gynnig i Gyrff eraill a Noddir gan Lywodraeth
Cymru. Y rhaglen hon yw’r cyntaf o’i bath, a bydd yn cael ei lansio ym mis Hydref 2020. Edrychwn ymlaen at
weld ein gweithwyr yn elwa o ennill sgiliau newydd, rhannu profiadau, a datblygu perthynas â chyfoedion
ar draws y sector cyhoeddus. Bydd hyn yn meithrin cryfder a gallu yn ein rheolwyr a’n harweinwyr presennol
ac yn y dyfodol yn y sector cyhoeddus.
Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu strategaeth ymchwil addysg ac
ymholi i Gymru.
Rydym yn gweithio ar draws y system addysg yng Nghymru, gyda chyrff dyfarnu, Estyn, consortia
rhanbarthol, awdurdodau lleol, undebau addysg, penaethiaid ac athrawon i sicrhau bod y system
gymwysterau yn diwallu anghenion dysgwyr ac i hybu hyder y cyhoedd. Rydym hefyd yn ymgysylltu’n
uniongyrchol â dysgwyr i ddeall materion a safbwyntiau. Rydym yn gweithio’n agos gyda rheoleiddwyr
eraill ledled y DU. Byddwn yn parhau i ymgysylltu, ymgynghori a gweithio’n agos gyda’r holl randdeiliaid
wrth i ni symud ymlaen i 2021.
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