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RHAGAIR Y CADEIRYDD

Mae pawb ym myd addysg, yng
Nghymru a ledled y DU, wedi
gorfod gweithio dan amgylchiadau
anhygoel o anodd eleni. Mae
dysgwyr wedi wynebu’r her fwyaf.
Yn hollol gywir, felly, dysgwyr a’u llesiant a’u cynnydd fu ein ffocws. Rhaid llongyfarch athrawon a darlithwyr
am eu hyblygrwydd a’u gwaith caled wrth gefnogi a galluogi ein dysgwyr yng Nghymru i symud ymlaen.
Rydym i gyd wedi dysgu teimlo’n fwy cyfforddus â chydbwyso gwahanol flaenoriaethau yn ystod y pandemig.
Fel y rheoleiddiwr, roedd hynny’n golygu datblygu atebion a oedd yn amherffaith ond yn gwbl angenrheidiol
er budd llesiant a chynnydd dysgwyr.
Rydym wedi gweithio mewn amgylchedd lle bu’n rhaid i bolisi addysg newid i adlewyrchu’r effaith a deimlir o’r
pandemig a gwnaethom ymateb yn gyflym i amgylchiadau newidiol.
Rydym bellach yn edrych ymlaen at haf 2022. Gyda rhagor o darfu ar addysg dysgwyr, rydym wedi cyhoeddi
y bydd arholiadau’n bwrw ymlaen ag addasiadau i adlewyrchu effaith barhaus y pandemig. Rydym hefyd yn
gweithio ar gynlluniau wrth gefn os nad yw arholiadau’n bosibl.
Wrth i ni edrych tuag at heriau’r dyfodol, mae gan ein rhaglen diwygio cymwysterau hyd yn oed fwy o
arwyddocâd. Byddwn yn dysgu o’r deunaw mis diwethaf ac rydym wedi ymrwymo i wneud y gorau o fuddion
a ddaw yn sgil cymwysterau’r cwricwlwm newydd, a byddwn bob amser yn ystyried effaith tymor hwy
ein cynigion i ddiwallu anghenion dysgwyr. Yn ein holl waith mae bwrdd Cymwysterau Cymru yn ystyried
tueddiadau digidoleiddio a’r effaith ar ddysgu ac asesu dysgwyr y dyfodol.
Mae ein system addysg yn ganolog i ddyfodol ein cenedl. Mae’n hanfodol i greu Cymru lewyrchus gyda mwy
o gyfle cyfartal, iaith Gymraeg sy’n ffynnu, a diwylliant bywiog. Mae cefnogi creu cymwysterau Cymraeg yn
ganolog i waith Cymwysterau Cymru. Eleni gwnaethom gyhoeddi ein strategaeth Dewis i Bawb i gyflawni
hyn.
Mae ein system gymwysterau yn sylfaenol i’r ffyniant hwnnw, gan ganiatáu i ddysgwyr ddangos eu sgiliau,
eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth fel y gallant gymryd eu camau nesaf mewn bywyd.
Wrth i ni ddatblygu cymwysterau yfory, rydyn ni’n gweithio’n galed i gynnwys pobl a sefydliadau Cymru. Trwy
gydol y pandemig, mae diddordeb y cyhoedd mewn cymwysterau wedi cynyddu’n sylweddol. Mae hyn yn
rhoi cyfle arbennig i ni gynyddu’r ymglymiad hwnnw, yr ydym yn bwriadu manteisio arno ymhellach dros y
flwyddyn nesaf.
Hoffwn ddiolch i holl weithwyr ac aelodau bwrdd Cymwysterau Cymru, a’n holl bartneriaid ar draws y
system addysg yng Nghymru, am weithio mor galed, mor hyblyg ac mewn gwir bartneriaeth dros y flwyddyn
ddiwethaf. Dyna sut y gallwn, gyda’n gilydd, ddatblygu cymwysterau sydd o safon fyd-eang ac wedi’u
cynllunio i ddiwallu anghenion penodol dysgwyr ac economi Cymru.
David Jones OBE DL
Cadeirydd
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RHAGAIR Y PRIF
WEITHREDWR

Roedd amgylchiadau newidiol
dramatig COVID-19 a’i effeithiau ar
ddysgu ac addysgu yn golygu bod
trefniadau ar gyfer cymwysterau
haf 2021, yn naturiol, yn ffocws
allweddol trwy gydol y flwyddyn.
Fe welwch yn yr adroddiad hwn ein bod hefyd wedi symud ymlaen â llawer o brosiectau mawr eraill i
ddiwallu anghenion pobl, economi a chymdeithas Cymru yn y tymor hir. Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a sut rydym yn diwallu anghenion dysgwyr y gorffennol, y
presennol a’r dyfodol.
Parhaodd ein hadolygiadau sector, gan adolygu a diwygio’r cymwysterau, os oedd angen, mewn sectorau
allweddol o’r economi.
Mae ein hadolygiad a’n diwygiad dilynol o gymwysterau ar gyfer y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
wedi bod yn ddarn o waith hynod bwysig. Yn dilyn cyfraniad mawr iawn llawer o weithwyr proffesiynol, rydym
yn cyflwyno’r newidiadau mwyaf sylweddol i gymwysterau am genhedlaeth. Byddant yn ail-lunio addysg a
hyfforddiant ar gyfer y diwydiant adeiladu ac amgylchedd adeiledig yng Nghymru.
Rydym hefyd wedi cychwyn ein hadolygiad o’r cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd yn y sectorau
teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo. Unwaith eto, rydym yn cydweithredu â gweithwyr proffesiynol yn y
sectorau hyn i sicrhau mai cymwysterau’r dyfodol fydd y rhai sydd eu hangen ar y sectorau hyn. O ystyried
bod y pandemig wedi taro’r rhan hon o’r economi yn arbennig o galed, rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i
ddeall yr heriau sy’n eu hwynebu.
Mae’r cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru yn rhoi cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ddiwygio’r
cymwysterau a gymerir gan unigolion 16 oed. Mae ein prosiect Cymwys ar gyfer y Dyfodol wedi parhau
i osod y sylfaen ar gyfer cymwysterau’r dyfodol a fydd yn sail i uchelgeisiau’r cwricwlwm. Bydd hwn yn
ganolbwynt mawr dros y flwyddyn i ddod, gan gyflwyno cyfle cyffrous i aildrefnu sut mae cymwysterau
TGAU yn cael eu hasesu ac ail-lunio’r ystod ehangach o gymwysterau a gymerir mewn ysgolion.
Eleni bu mwy o enghreifftiau o gynnwys y cyhoedd yn ein gwaith, ac o’r cyhoedd yn cydweithredu ag ef, nag
erioed o’r blaen, ac rydym yn benderfynol o adeiladu ar hyn yn y dyfodol.
Rydym wedi gwneud ein gorau glas i gefnogi ein cydweithwyr ymroddedig a thalentog, gyda ffocws clir ar eu
llesiant wrth iddynt gyflawni popeth a amlinellir yn yr adroddiad hwn, gan weithio o dan y pwysau a achoswyd
gan y pandemig.
Hoffwn ddiolch i dîm cyfan Cymwysterau Cymru, y mae eu hymrwymiad i ddysgwyr wedi bod yn gwbl amlwg
drwyddi draw.
Philip Blaker
Prif Weithredwr
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ASESU A DYFARNU
CYMWYSTERAU YN
YSTOD HAF 2021
EIN DULL
Roedd yr amgylchiadau rhyfeddol a achoswyd gan natur barhaus a
gwaethygol y pandemig COVID-19 yn golygu bod llawer o 2020 a 2021 yn
canolbwyntio ar gynllunio wrth gefn a threfniadau ar gyfer arholiadau haf
2021.
Roedd rhagor o gynllunio wrth gefn yn dilyn penderfyniad polisi Llywodraeth
Cymru ym mis Tachwedd 2020 i ganslo arholiadau’r haf.
Yn ystod y flwyddyn gythryblus hon, buom yn gweithio gyda rhanddeiliaid a’r
gymuned addysg ehangach i ddatblygu atebion. Roedd ein nodau yn gyson
drwyddi draw:
• sicrhau bod dysgwyr yng Nghymru yn derbyn cymwysterau TGAU, UG a
Safon Uwch, a chymwysterau galwedigaethol, yn haf 2021, fel y gallent
symud ymlaen i ddysgu pellach neu i brentisiaethau neu gyflogaeth
• hysbysu dysgwyr a chanolfannau am drefniadau newydd cyn gynted â
phosibl fel y gallent baratoi
• lleihau’r effaith ar lesiant dysgwyr

Cymwysterau Cymru
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Cynllunio a pharatoi: Medi 2020 tan fis Tachwedd 2020
Dechreuon ni gynllunio wrth gefn ar gyfer arholiadau haf 2021 ym mis Mai 2020 ac, yn
ystod haf 2020, ymgynghorodd CBAC ar ei addasiadau arfaethedig i asesiadau. Ym mis
Medi 2020, gwnaethom gyhoeddi ein dull rheoleiddio, gan nodi’r gofynion i CBAC addasu’r
gofynion asesu cymwysterau ar gyfer haf 2021.
Wrth i’r flwyddyn academaidd newydd ddechrau, roedd yn ymddangos y byddai arholiadau’n
mynd yn eu blaenau. Darparodd CBAC wybodaeth a chanllawiau manwl i ganolfannau am
addasiadau i bob TGAU, UG a Safon Uwch, ynghyd â’r cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau.

Sefyllfa newidiol
Yn nhymor yr hydref, roedd hyd a lled yr aflonyddwch a achoswyd gan y pandemig yn
parhau i fod yn sylweddol. Felly gwnaethom argymell i’r Gweinidog Addysg y dylid dyfarnu
graddau trwy gyfuniad o arholiadau ac asesiad yn y dosbarth ar gyfer cymwysterau TGAU,
UG a Safon Uwch.
Nid canslo pob arholiad oedd ein dull dewisol oherwydd roeddem yn gwybod y byddai’n
creu llwyth gwaith sylweddol i staff addysgu ac y gallai fod yn niweidiol i lesiant dysgwyr.
Roeddem hefyd yn pryderu bod awdurdodaethau eraill, ar y pwynt hwn, wedi ymrwymo i
barhau ag arholiadau. Felly roeddem yn teimlo y byddai cael system debyg yn asesu Safon
Uwch yng Nghymru yn bwysig, o ystyried eu bod yn cael eu defnyddio ar gyfer derbyniadau
addysg uwch ledled y DU.

Cyfarwyddyd Gweinidogol
Oherwydd effaith barhaus y pandemig, ar 10 Tachwedd 2020 fe wnaeth y Gweinidog Addysg
ein cyfarwyddo i ganslo arholiadau haf 2021. Sefydlodd y Gweinidog hefyd y Grŵp Cynghori
Dylunio a Chyflawni, yn cynnwys penaethiaid ac arweinwyr colegau, i ddarparu cyngor ar
atebion ymarferol ar gyfer dyfarnu graddau yn ystod haf 2021.

Datblygu a gweithredu’r Dull a Bennir gan Ganolfan
Buom yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni,
CBAC a grwpiau rhanddeiliaid allweddol eraill, ar gyflymder, i ddatblygu a chytuno ar ddull
amgen.
Ein blaenoriaeth oedd darparu’r ateb tecaf posibl o dan yr amgylchiadau, wrth gefnogi llesiant
dysgwyr a sicrhau eu gallu i symud ymlaen.
Ar 20 Ionawr 2021, yn dilyn cau ysgolion a cholegau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb,
cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai dysgwyr yn cael eu cymwysterau TGAU, UG a
Safon Uwch trwy fodel Gradd a Bennir gan Ganolfan. Roedd hyn yn golygu y byddai graddau’n
cael eu pennu gan ysgolion a cholegau ar sail eu hasesiad o waith dysgwyr.
Roedd mewnbwn rhanddeiliaid a chydweithrediad â’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni o’r
dechrau yn golygu ein bod yn cydnabod yn gyflym fod angen yr hyblygrwydd mwyaf posibl ar
ganolfannau i ystyried eu hamgylchiadau lleol eu hunain a’r dystiolaeth asesu a fyddai ar gael
ganddynt.
Ein nod oedd darparu cymaint o wybodaeth am y fframwaith ar gyfer trefniadau asesu amgen
mor gynnar â phosibl i ddysgwyr, ysgolion a cholegau, a gwnaethom gyhoeddi llinell amser, fel
eu bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl a phryd.
At ei gilydd, gwnaethom gyhoeddi pedair fersiwn o’n canllawiau yn cefnogi Fframweithiau
Asesu Cymwysterau CBAC rhwng 9 Chwefror a 17 Mai 2021.
Rhoddodd y canllawiau hyn drosolwg i athrawon o’r penderfyniadau yr oedd angen iddynt eu
gwneud, sut y dylent wneud y penderfyniadau hynny, a pha fathau o dystiolaeth y dylid eu
defnyddio i’w cefnogi.
Cymwysterau Cymru
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Roedd pob fersiwn wedi’i diweddaru o’r canllawiau’n cynnwys gwybodaeth newydd ac
fe’i mireiniwyd yn seiliedig ar yr adborth a gawsom. Bob tro roedd y canllawiau’n cael eu
diweddaru roeddem yn hysbysu canolfannau ac yn tynnu sylw at wybodaeth newydd er
eglurder.
Yn ogystal â chyfarfod o leiaf unwaith yr wythnos gyda’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni
a CBAC, gwnaethom gysylltu â’r rheoleiddwyr yng ngwledydd eraill y DU i gael y wybodaeth
ddiweddaraf am benderfyniadau sy’n cael eu gwneud y tu allan i Gymru ac i’w deall.
Yng ngwanwyn 2021, fe wnaethom sefydlu Grŵp Cynghori Dysgwyr, sy’n cynnwys pobl
ifanc rhwng 16 a 21 oed o bob rhan o Gymru, fel y gallem siarad yn uniongyrchol â dysgwyr
am eu cymwysterau. Fe wnaethom hefyd gynnal arolwg ‘dweud eich dweud’ ar-lein i gasglu
meddyliau pobl am y ffordd y dyfarnwyd cymwysterau.

Crynodeb o drefniadau terfynol haf 2021: Graddau a Bennir gan Ganolfan
Yng Nghymru (fel mewn rhannau eraill o’r DU), gofynnwyd i ysgolion a cholegau bennu
graddau ar gyfer eu dysgwyr gan ddefnyddio eu barn broffesiynol, gyda chefnogaeth
tystiolaeth asesu.
Roedd ysgolion a cholegau ar flaen y gad wrth gyflawni’r trefniadau amgen a gwnaethant
ymateb yn gyflym i ddarparu asesiadau a pharhau i addysgu. Rydym yn gwybod ei bod wedi
bod yn dasg anodd iawn ac rydym yn ddiolchgar i athrawon, darlithwyr a’r holl staff am weithio
mor galed i gyflawni’r asesiadau mewn amgylchiadau anodd iawn.

Cymwysterau galwedigaethol
Dyfarnwyd Graddau a Bennir gan Ganolfan, yn seiliedig ar amrediad o wybodaeth asesu,
i ddysgwyr am y cymwysterau galwedigaethol hynny sy’n debyg i gymwysterau TGAU, UG
a Safon Uwch. Roedd y rhain yn cynnwys cymwysterau BTEC, dyfarniadau galwedigaethol
CBAC, tystysgrifau a diplomâu cymhwysol, a’r cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Egwyddorion a Chyd-destunau newydd.
Roedd gan gymwysterau galwedigaethol eraill nad oeddent yn debyg ac a ofynnodd am
ddangos sgiliau ymarferol drefniadau amgen ar gyfer dyfarnu.

Canlyniadau
Ar ddiwrnodau canlyniadau, gwnaethom gyhoeddi crynodebau llawn o’r canlyniadau TGAU,
UG a Safon Uwch, ynghyd â data canlyniadau a dogfennau trosolwg yn esbonio’r trefniadau
amgen ar gyfer cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.
Cynyddodd y canlyniadau cenedlaethol eto yn 2021, ar ôl codi hyd yn oed yn fwy yn 2020, ac
roeddent yn uwch nag yn ystod blynyddoedd arholiadau arferol. Mae hyn yn adlewyrchu’r dull
gwahanol o ddyfarnu graddau a’r dull hyblyg angenrheidiol. Hwn oedd yr unig ymateb hyfyw i
amgylchiadau a oedd yn heriol iawn – yn anad dim i ddysgwyr.
Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried effaith y canlyniadau hyn ar raddio yn y blynyddoedd i ddod.

Haf 2022 a’r camau nesaf
Gwnaethom gadarnhau ym mis Mawrth 2021 y bydd arholiadau’n mynd yn eu blaenau yn
ystod haf 2022 os na fydd rhagor o darfu sylweddol ar addysg. Ar ôl ymgynghori ag athrawon,
mae CBAC bellach wedi rhoi addasiadau asesu addas ar waith. Rhannwyd y rhain gydag
ysgolion a cholegau ac roeddent ar gael i’r cyhoedd 10 Medi 2021.
Rydym hefyd yn cynllunio wrth gefn rhag ofn y bydd y pandemig yn parhau i gael effaith
sylweddol ar addysgu a dysgu yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
Cymwysterau Cymru
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SICRHAU BOD
CYMWYSTERAU’N
DIWALLU ANGHENION
DYSGWYR
EIN GWEITHGAREDDAU RHEOLEIDDIO
Rydym am i bawb yng Nghymru fod yn hyderus bod y cymwysterau a
gyflawnir gan ein dysgwyr yn deg, yn destun ymddiriedaeth ac yn cael eu
gwerthfawrogi, ledled y DU ac yn rhyngwladol.
Ein rôl ni yw pennu’r rheolau mae’n rhaid i gyrff dyfarnu eu dilyn er mwyn
cael eu cydnabod yng Nghymru a monitro eu darpariaeth.

Cymwysterau Cymru
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Yn yr adran hon:

CYRFF DYFARNU
1. Cydnabyddiaeth
2. Monitro
2.1 Datganiadau cydymffurfio
2.2 Cyfarfodydd diweddaru rheoleiddio
2.3 Cwynion
2.4 Digwyddiadau
2.5 Datgeliadau chwythu’r chwiban

CYMWYSTERAU
1. Cymwysterau cymeradwy
2. Cymwysterau dynodedig
3. Monitro
3.1

Cymwysterau cyffredinol

3.2

Cymwysterau galwedigaethol

POLISI A CHANLLAWIAU RHEOLEIDDIO
1. Canllawiau ar Amodau Cydnabod Safonol
2. Polisi a chanllawiau ar ddatblygu cymwysterau cyfrwng Cymraeg
3. Adolygu dogfennau rheoleiddio cyhoeddedig
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CYRFF DYFARNU
Mae’r rheolau mae’n rhaid i gyrff dyfarnu eu bodloni i gael eu cydnabod
yma yng Nghymru yn ymwneud â dulliau asesu ac arferion graddio i
ddarparu gwerth am arian. Rydym hefyd yn monitro eu gwaith yn erbyn y
rheolau hyn.
1. Cydnabyddiaeth
Eleni cawsom ddau gais llawn gan sefydliadau a oedd eisiau dod yn gyrff dyfarnu
cydnabyddedig. Yn dilyn asesiad yn erbyn ein Meini Prawf Cydnabod gofynnol, mae
un o’r rhain, y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM), bellach yn gorff dyfarnu
cydnabyddedig yng Nghymru.
Ildiodd dau gorff dyfarnu – Cyngor Diogelwch Prydain a PAA\VQSET – eu statws
cydnabyddedig yn ystod y flwyddyn.

2. Monitro
Rydym yn monitro cyrff dyfarnu mewn tair ffordd, drwy:
•

eu datganiadau cydymffurfio blynyddol a gweithgarwch monitro dilynol

•

cyfarfodydd diweddaru rheoleiddio

•


archwiliadau:
mae’r rhaglen archwilio wedi’i gohirio oherwydd y pandemig COVID-19
ac felly ni chynhaliwyd archwiliadau o gyrff dyfarnu yn ystod y flwyddyn

Rydym hefyd yn ymateb i gwynion am gyrff dyfarnu ac yn goruchwylio sut maent yn rheoli
digwyddiadau a all effeithio ar ddysgwyr.

2.1 Datganiadau cydymffurfio
Mae’r rhain yn offeryn monitro allweddol oherwydd, er mwyn cadw eu statws cydnabyddedig
yng Nghymru, mae’n rhaid i gyrff dyfarnu gyflwyno datganiad cydymffurfio bob blwyddyn.
Ynddo maent yn hunan-ddatgan eu cydymffurfiad yn erbyn pob un o’n Hamodau Cydnabod
Safonol.
Bob blwyddyn rydym hefyd yn dewis ‘trywyddau ymholi’ penodol, lle mae angen ymatebion
manylach arnom yn erbyn rhai amodau gan bob corff dyfarnu.
Yng ngoleuni’r amhariad parhaus a achoswyd gan y pandemig, gwnaed penderfyniad ym
mis Medi 2020 i redeg cyd-ddatganiad cydymffurfio mewn cydweithrediad ag Ofqual a’r
Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA) – y rheoleiddwyr cymwysterau yn Lloegr a
Gogledd Iwerddon yn y drefn honno – rydym yn rhannu amodau tebyg â nhw.
Roedd hyn er mwyn lleihau’r baich rheoleiddio ar gyrff dyfarnu, yr oedd yn ofynnol iddynt
ddatgan yn erbyn llai o amodau. Fodd bynnag, roedd yn ofynnol o hyd iddynt ddatgan
unrhyw ddiffyg cydymffurfio hysbys a/neu ddiffyg cydymffurfio yn y dyfodol yr oeddent yn
ymwybodol ohono yn erbyn yr Amodau Cydnabod Safonol llawn.
Fel rhan o ddatganiad cydymffurfio 2020, roedd yn ofynnol hefyd i gyrff dyfarnu ddarparu
tystiolaeth yn erbyn y trywyddau ymholi canlynol:

Cymwysterau Cymru
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•

darparu gwybodaeth ariannol i ddangos sefydlogrwydd sefydliadol (Amod A5)

•

 isgrifio’r cynnydd roeddent wedi’i wneud wrth adolygu eu trefniadau presennol yn
d
erbyn gofynion Craffu ar Safonau Asesu Canolfannau (CASS) a datblygu strategaeth a
dull CASS (Amod H2)

Ymatebion a deilliannau

71

Cydymffurﬁo
cyfredol a
chydymffurﬁo
tebygol yn y
dyfodol

3

Cydymffurﬁo
cyfredol a diffyg
cydymffurﬁo
tebygol yn y
dyfodol

21

Diffyg cydymffurﬁo
cyfredol a
chydymffurﬁo
tebygol yn y
dyfodol

2

Diffyg cydymffurﬁo
cyfredol a diffyg
cydymffurﬁo
tebygol yn y
dyfodol

•

 n wahanol i’r tair blynedd sydd wedi bod, yr adran lle cafwyd y diffyg cydymffurfio
Y
amlaf gan gyrff dyfarnu gyda’n Hamodau Cydnabod Safonol oedd ‘O farcio i gyhoeddi
canlyniadau’ (Adran H).

•

 atganodd 26 o gyrff dyfarnu ddiffyg cydymffurfio cyfredol neu debygol yn y dyfodol a
D
chyflwynwyd y cynllun gweithredu gofynnol i ni. Dewisodd un o’r cyrff dyfarnu hyn ildio
cydnabyddiaeth yng Nghymru.

•

 ododd 14 o’r 26 corff dyfarnu ddiffyg cydymffurfio cyfredol â chymedroli neu ddiffyg
N
cydymffurfio tebygol yn y dyfodol (Amod H2). Gan ein bod wedi diwygio’r gofynion
mewn perthynas â chymedroli yn ein Hamodau Cydnabod Safonol, rhoesom tan 1
Medi 2021 i gyrff dyfarnu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n llawn â’r amod hwn. Ni
nodwyd unrhyw bryderon sylweddol yn ein hadolygiad o’r trywydd ymholi hwn.

•

 e wnaeth dau gorff dyfarnu gyhoeddi diffyg cydymffurfio yn y dyfodol ynghylch
F
ansicrwydd gofynion rheoleiddio yn y dyfodol, oherwydd yr aflonyddwch parhaus gan
COVID-19 adeg cyflwyno eu datganiad.

•
Yn erbyn Amod A5:
	Mae COVID-19 wedi cael effaith negyddol ar y mwyafrif o gyrff dyfarnu, gyda llai o
refeniw ac elw er gwaethaf ymdrechion i ostwng costau. Profodd llawer o’r rheiny
ostyngiadau mewn cronfeydd arian parod, er bod cynlluniau cymorth y llywodraeth
wedi ceisio helpu gyda hyn. Aethom ar drywydd 19 o gyrff dyfarnu i geisio sicrwydd
pellach bod y risgiau i’r sefydliad yn cael eu rheoli’n effeithiol.

2.2 Cyfarfodydd diweddaru rheoleiddio
Cawsom gyfarfodydd diweddaru rheoleiddio gyda naw corff dyfarnu yn ystod y flwyddyn, llai
na’r blynyddoedd blaenorol oherwydd effaith COVID-19.
Rydym yn defnyddio’r cyfarfodydd i wneud y canlynol:
•

trafod gweithgarwch rheoleiddio a gynlluniwyd

•

trafod materion a phryderon rheoleiddio

•

rhannu gwybodaeth am ein prosesau a’n gweithdrefnau penodol

•

egluro unrhyw newidiadau rheoleiddio a’u goblygiadau

•

tynnu sylw at unrhyw ymgynghoriad rheoleiddio

•

 eall systemau mewnol a threfniadau llywodraethu’r corff dyfarnu a’i weithgarwch yng
d
Nghymru

Cymwysterau Cymru
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2.3 Cwynion
Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff dyfarnu fod â gweithdrefnau trin cwynion
effeithiol fel y gall dysgwyr a chanolfannau godi pryderon yn uniongyrchol. Disgwyliwn
i achwynwyr roi cyfle i’r corff dyfarnu ymchwilio i’r gŵyn a, lle bo hynny’n briodol, unioni
pethau, cyn i ni ystyried yr achos fel y rheoleiddiwr.
Mae cwynion yn ffynhonnell adborth bwysig am y system gymwysterau a chyrff dyfarnu
unigol. Os byddwn yn nodi diffygion yn ystod ein hymchwiliad i gŵyn, rydym yn sicrhau bod
camau priodol yn cael eu cymryd i gryfhau’r system gymwysterau.
Cawsom saith cwyn newydd am gyrff dyfarnu eleni, gyda dwy o fewn cwmpas ein
Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu. Gwnaethom hefyd gwblhau ein hymchwiliad i gŵyn a
dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn adrodd flaenorol.
Roedd ein canfyddiadau fel a ganlyn:
•	Gwnaethom gadarnhau cwyn nad oedd corff dyfarnu wedi dilyn ei broses apelio, gan
dorri ein hamodau, ac argymell y dylai’r corff dyfarnu unioni hyn ar gyfer y dysgwr,
sydd bellach wedi’i weithredu.
•	Gwnaethom gadarnhau cwyn nad oedd corff dyfarnu wedi ymchwilio’n drylwyr i
ddatgeliad chwythu’r chwiban yn honni camymddwyn. Fe wnaethom ei gwneud yn
ofynnol i’r corff dyfarnu ailagor ei ymchwiliad ac ystyried pob elfen o’r datgeliad.
•	Gwnaethom gadarnhau cwyn yn erbyn penderfyniad corff dyfarnu i beidio â dyfarnu
rhai Graddau a Bennir gan Ganolfan yn haf 2020 ar y sail eu bod wedi’u cyflwyno ar
ôl y dyddiad cau. Roedd y pymtheg dysgwr yr effeithiwyd arnynt yn gymwys ac maent
bellach wedi derbyn eu tystysgrifau.
Ni dderbyniwyd y pum achos arall i ni ymchwilio iddynt oherwydd:
•	cododd un bryderon ynghylch canolfan, y gwnaethom ei gyfeirio at y corff dyfarnu i
ymchwilio i’r mater
•	nid oedd un wedi’i ystyried trwy weithdrefn gwynion fewnol y corff dyfarnu ac felly fe’i
cyfeiriwyd at y corff dyfarnu yn y lle cyntaf
•

cododd pedwar bryderon y tu allan i’n hawdurdodaeth

2.4 Digwyddiadau
Rhaid i gyrff dyfarnu ein hysbysu o unrhyw ddigwyddiad sy’n debygol o arwain at effaith
andwyol ar fyfyrwyr, neu sy’n bygwth cyfanrwydd cymhwyster wedi’i reoleiddio. Yna byddwn
yn gwirio bod y corff dyfarnu wedi cymryd camau priodol i leihau’r effaith ar fyfyrwyr ac i atal
hyn rhag digwydd eto.
Trwy gydol y flwyddyn, buom yn monitro materion a allai godi mewn unrhyw gyfres asesu,
fel gwallau mewn deunyddiau asesu, neu dorri diogelwch papur arholiad. Gwnaethom hefyd
fonitro ystod o risgiau i ddysgwyr yng Nghymru yn ymwneud â’r pandemig COVID-19, gan
weithio ochr yn ochr ag Ofqual i sicrhau nad oedd dysgwyr yma yn cael eu trin yn wahanol i’r
rhai yn Lloegr.
Categori

Digwyddiadau a
hysbyswyd

Marcio
Materion yn ymwneud â’r broses o farcio’r dystiolaeth a gyflwynwyd mewn asesiad a chyhoeddi canlyniadau

36

Llywodraethu:
Digwyddiadau yn ymwneud â rheolaeth corff dyfarnu o ran risg ac
adnoddau

14

Gwallau mewn papurau cwestiynau
Materion gydag unrhyw ddeunydd a ddefnyddir at ddibenion asesu  

11

Cymwysterau Cymru
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Categori

digwyddiadau a
hysbyswyd

Torri diogelwch
Unrhyw ddigwyddiad lle peryglir deunydd sensitif  

9

Coronafeirws
Amhariad gweithredol o ganlyniad i’r pandemig COVID-19

6

Camymddwyn
Lle cyflawnir gweithredoedd amhriodol neu esgeulus bwriadol (naill
ai gan ddysgwyr neu gan ganolfannau yng Nghymru)  

6

Cymhwyster
Problemau gyda dyluniad cymhwyster

3

Arall

13

Cyfanswm

98

Roedd mwyafrif yr adroddiadau o ddigwyddiadau a gawsom yn ystod y flwyddyn yn
ymwneud naill ai â mân faterion neu heb arwain at unrhyw effaith sylweddol ar ddysgwyr yng
Nghymru.
Roedd 36 o ddigwyddiadau yn ymwneud â marcio asesiadau, ac roedd 22 yn ymwneud
â chyhoeddi canlyniadau anghywir neu risgiau i brydlondeb y canlyniadau. Gwnaethom
fonitro’r camau a gymerodd cyrff dyfarnu i sicrhau bod canlyniadau dilys a dibynadwy yn cael
eu rhoi i’r holl ddysgwyr heb lawer o oedi, ac nad oedd unrhyw fyfyriwr yn dioddef effaith
andwyol.
Mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu gymryd pob cam rhesymol i atal camymddwyn. Pan fo honiad
o gamymddwyn, mae’n ofynnol iddynt ymchwilio i’r mater ac, os yw camymddwyn wedi
digwydd, i weithredu, ac rydym yn monitro hyn.
Gwnaethom fonitro chwe ymchwiliad camymddwyn yn cynnwys canolfannau yng Nghymru
eleni, a’r camau a gymerwyd. Canfuwyd dau achos o gamymddwyn neu gamweinyddu, ac
mewn un achos canfuwyd bod honiadau heb sail. Roedd y tri achos arall yn dal i gael eu
hymchwilio ddiwedd Awst 2021.
Pan fo digwyddiad o gamymddwyn wedi effeithio ar fyfyrwyr, rydym yn sicrhau bod y corff
dyfarnu wedi cymryd camau priodol i leihau effaith y digwyddiad ac i atal y rhain rhag
digwydd eto yn y dyfodol lle bynnag y bo modd.
O’r naw achos o dorri diogelwch, roedd dau yn tarddu o’r corff dyfarnu, pedwar o
ganolfannau yn Lloegr, a dau o ganolfannau yng Nghymru. Nid effeithiwyd yn andwyol ar
unrhyw fyfyriwr.
Rhoddwyd gwybod i ni am 11 o wallau mewn papurau cwestiynau yn ystod y flwyddyn ar
draws yr holl gyrff dyfarnu. Roedd y mwyafrif yn fân, ac fe gymerodd cyrff dyfarnu gamau
cymesur i sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei gredydu’n briodol am gwestiynau yr effeithiwyd
arnynt.
Fel y byddem yn ei ddisgwyl, mae natur a nifer y digwyddiadau yn adlewyrchu’r
amgylchiadau a achosir gan y pandemig COVID-19, sy’n parhau i gael effaith sylweddol ar y
system gymwysterau.
Mae achosion o dorri diogelwch a gwallau mewn papurau cwestiynau fel arfer yn cyfrif am
nifer fawr o ddigwyddiadau bob blwyddyn (120 o ddigwyddiadau yn 2018/19). O ystyried
y gostyngiad yn nifer yr arholiadau a gynhaliwyd trwy gydol eleni, dim ond ugain oedd yn
2020/21.
Rydym hefyd wedi adeiladu ar y prosesau a sefydlwyd gennym y llynedd i reoli effaith y
pandemig. Mae bod yn gyfarwydd â’r prosesau hyn wedi arwain at gyrff dyfarnu yn cyflwyno
chwe digwyddiad eleni, o’i gymharu â 49 yn 2019/20. Gwnaethom fonitro’r digwyddiadau
hyn i sicrhau bod cyrff dyfarnu yn dilyn arweiniad rheoleiddio yn ystod y pandemig a bod
effeithiau andwyol ar ddysgwyr yn cael eu hatal neu eu lliniaru cyn belled ag y bo modd.
Cymwysterau Cymru
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Mae digwyddiadau’n ymwneud â’r pandemig yn cael eu categoreiddio ymhellach yn y tabl
canlynol:
Digwyddiadau’n gysylltiedig â’r pandemig

Digwyddiadau a
hysbyswyd

Oedi gydag asesiadau
Hysbysiadau am oedi gydag asesiadau a drefnwyd ym Mawrth ac
Ebrill 2020*

4

Oedi wrth gyhoeddi canlyniadau
Oedi wrth argraffu a darparu canlyniadau cymwysterau

1

Dileu swyddi
Hysbysiadau o ddileu swyddi a allai effeithio ar ddarparu neu
ddyfarnu cymwysterau

1

Cyfanswm

6

* Dim ond mewn achosion a oedd y tu allan i gylch gwaith y Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol Estynedig yr
oedd modd hysbysu cynigion i ohirio asesiadau. Nid yw’r ffigurau hyn wedi casglu’r holl asesiadau gohiriedig
yng Nghymru.

2.5 Datgeliadau chwythu’r chwiban
Mae Cymwysterau Cymru’n gorff rhagnodedig, sy’n golygu y gellir gwneud honiadau
chwythu’r chwiban i ni.
Cawsom ddau adroddiad chwythu’r chwiban yn ystod y cyfnod, a ystyriwyd gennym yn unol
â’n Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu’r Chwiban. Cododd un bryderon ynghylch canolfan, y
gwnaethom ei gyfeirio at y corff dyfarnu i ymchwilio iddo. Roedd y llall hefyd yn ymwneud â
chanolfan ond nid oedd yn cynnwys digon o fanylion i ni gyfeirio’r achos at gorff dyfarnu ac ni
wnaeth y chwythwr chwiban ymateb i’n ceisiadau am wybodaeth bellach.

Cymwysterau Cymru
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CYMWYSTERAU
Rydym yn gyfrifol am gymeradwyo cymwysterau yr ydym yn gofyn i
gyrff dyfarnu eu datblygu i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn
gyhoeddus ar gyfer pobl dan 19 oed, fel cymwysterau TGAU a Safon
Uwch, ac i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.
Efallai y byddwn hefyd yn dynodi cymhwyster sy’n bodoli eisoes fel un sy’n gymwys i’w
ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer pobl dan 19 oed. Mae hynny’n
golygu ein bod yn rheoleiddio’r corff dyfarnu sy’n cynnig y cymhwyster a’n bod yn fodlon ei
bod yn briodol i’r cymhwyster gael ei gynnig ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus i bobl ifanc.
Gall corff dyfarnu cydnabyddedig wneud cais i gymeradwyo neu ddynodi ei gymwysterau
yng Nghymru. Byddwn yn ystyried cymeradwyo cymhwyster os yw ar y Rhestr Cymwysterau
â Blaenoriaeth (neu os yw’n bodloni’r polisi ar gymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn
flaenoriaeth). Fel arall, byddwn yn ei ystyried i’w ddynodi.

1. Cymwysterau cymeradwy
Eleni rydym wedi cymeradwyo cymwysterau diwygiedig mewn Adeiladu a’r Amgylchedd
Adeiledig (7) a Thechnoleg Ddigidol (2).
Gwnaethom ymgynnull paneli cymeradwyo o ddarparwyr dysgu ac arbenigwyr sector
i adolygu manylebau drafft a deunyddiau asesu enghreifftiol yn erbyn meini prawf
cymeradwyo penodol y cytunwyd arnynt, a’n Hamodau Cydnabod Safonol. Mae’r rhain yn
ymdrin â meysydd fel dibynadwyedd, hydrinedd asesu, ac a yw’r cynnwys yn adlewyrchu
arfer da cyfredol y sector.

2. Cymwysterau dynodedig
Mae cymwysterau sy’n gymwys i gael cyllid cyhoeddus i ddysgwyr o dan 19 oed, ond heb
eu cymeradwyo, yn cael eu dosbarthu fel rhai ‘dynodedig’. Gallwn ond dynodi cymwysterau
a ddarperir gan gyrff dyfarnu yr ydym yn eu cydnabod, ac mae darparwyr addysg yn
derbyn cyllid ar gyfer cymwysterau cymeradwy neu ddynodedig gan awdurdodau lleol neu
Lywodraeth Cymru.
Er mwyn cael dynodiad ar gyfer eu cymwysterau, mae angen i gyrff dyfarnu fodloni ein
Hamodau Cydnabod Safonol a rhoi sicrwydd i ni:
•

bod galw am y cymwysterau gan ddysgwyr yng Nghymru

•

 od cefnogaeth i’r cymhwyster gan randdeiliaid perthnasol, sy’n gysylltiedig â phwrpas
b
y cymhwyster

•

bod cyfeiriadau at ddeddfwriaeth, polisïau a sefydliadau yn berthnasol yng Nghymru

•

bod y cymhwyster yn briodol ar gyfer yr ystod oedran a dargedwyd

Rydym yn rhan o grwpiau llywio Llywodraeth Cymru sy’n adolygu fframweithiau prentisiaeth.
Ein rôl ni yw darparu gwybodaeth am argaeledd cymwysterau galwedigaethol dynodedig a
gwirio nad yw tynnu unrhyw gymhwyster yn ôl yn gadael bwlch posibl yn y ddarpariaeth.
NIFER Y CYRFF DYFARNU
CYDNABYDDEDIG YNG NGHYMRU

96

471

Y FLWYDDYN FLAENOROL = 98

Cymwysterau Cymru

NIFER Y CYMWYSTERAU CYMERADWY A
DYNODEDIG 100+ O ARDYSTIADAU YN Y
FLWYDDYN HYD AT 31 AWST 2021
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3. 3. Monitro
3.1 Cymwysterau cyffredinol
Oherwydd bod cyfres arholiadau haf 2021 wedi’i chanslo, gostyngwyd ein rhaglen o fonitro
cymwysterau cyffredinol yn sylweddol.
Gwnaethom fonitro dyfarniadau TGAU a gymerwyd yng nghyfres arholiadau Tachwedd 2020
a detholiad o Bwyllgorau Gwerthuso Papurau Cwestiynau (QPECS), lle datblygir papurau
ar gyfer cyfresi arholiadau yn y dyfodol. Gwnaethom hefyd fonitro gweithrediad CBAC o’r
trefniadau amgen ar gyfer haf 2021.
Yn ystod ein harsylwadau, ni wnaethom nodi unrhyw feysydd o ddiffyg cydymffurfio, a
chanfuom fod gweithdrefnau CBAC yn gyffredinol gadarn ac yn cael eu cymhwyso’n gyson.
QPEC

12

Cynhadledd (safoni)

8

Dyfarnu

2

Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

3

Cyfanswm 2020/21

25

3.2 Cymwysterau galwedigaethol
Yn ystod 2020/21, gwnaethom ganolbwyntio ar fonitro ein cymwysterau galwedigaethol
mwyaf newydd i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol a’u bod yn cyflawni’r camau
sy’n deillio o bob adolygiad sector.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Gwnaethom:
•

 dolygu datblygiad y ddau gorff dyfarnu (City & Guilds a CBAC) o bapurau cwestiynau
a
a digwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar gyfer athrawon ac aseswyr

•

arsylwi ar eu sesiynau hyfforddi ar gyfer aswirwyr sicrwydd ansawdd allanol (EQAs)

Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
Yng ngwanwyn 2021, yn syth ar ôl eu cymeradwyo, dechreuon ni fonitro’r gyfres newydd o
gymwysterau o’n hail adolygiad sector. Gwnaethom arsylwi ar y canlynol:
•

 yfarfodydd golygu’r cyrff dyfarnu (City & Guilds ac EAL) ar gyfer yr asesiadau ar y
c
sgrin a briffau prosiect

•

Digwyddiadau’r cyrff dyfarnu i gyflogwyr ac aseswyr

•

 esiynau hyfforddi’r cyrff dyfarnu ar gyfer aswirwyr sicrwydd ansawdd allanol ac
S
aseswyr allanol

Canlyniadau
Canfu ein gweithgareddau monitro fod y cymwysterau ar gyfer y ddau sector yn cydymffurfio
â’n gofynion rheoleiddiol (Amodau Cydnabod Safonol).
Gwelsom hefyd eu bod yn bodloni ein disgwyliadau ychwanegol mewn meysydd fel darparu
gwasanaethau
Cymwysterau Cymru
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Yn bwysicaf oll, daethom i’r casgliad y gall dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr yng
Nghymru fod yn hyderus bod y cymwysterau hyn o ansawdd uchel ac yn addas at y diben.

Y camau nesaf
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Bydd y cyrff dyfarnu yn adolygu’r cymwysterau yn ddiweddarach eleni i ystyried adborth gan
ganolfannau ar strwythur a chynnwys y cymwysterau a hydrinedd cyflwyno asesiadau.

Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
Addysgir cymwysterau Lefel 2 am y tro cyntaf ym mis Medi 2021; bydd cymwysterau Lefel 3
yn cael eu haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2022.
O fis Medi 2021, byddwn yn ceisio adborth gan ddarparwyr dysgu ar gyflawni’r cymwysterau
newydd ac yn ei rannu gyda’r cyrff dyfarnu. Bydd unrhyw gamau gofynnol yn cael eu nodi
a’u dilyn.

Cymwysterau Cymru
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POLISI A CHANLLAWIAU RHEOLEIDDIO
Mae ein dogfennau rheoleiddio yn nodi’r gofynion a osodir ar gyrff
dyfarnu yr ydym yn eu cydnabod. Mae ein fframwaith a’n dull o reoleiddio
ar sail rheolau yn ceisio sicrhau ansawdd y cymwysterau sy’n cael eu
datblygu, eu cyflwyno a’u dyfarnu yng Nghymru ac yn sicrhau hyder
ynddynt.
Mae angen i’n dogfennau rheoleiddio aros yn glir, yn gyfredol, yn gadarn, yn dryloyw ac yn
gynhwysfawr. Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom adolygu a datblygu ein polisïau ymhellach, a
gweithio’n agos gyda chyrff dyfarnu i gynhyrchu arweiniad clir i’w cefnogi.

1. Canllawiau ar Amodau Cydnabod Safonol
Mae ein Hamodau Cydnabod Safonol yn nodi’r prif ofynion y mae’n rhaid i bob corff dyfarnu
eu bodloni er mwyn cael eu cydnabod yng Nghymru.
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom gynhyrchu cyfres o ganllawiau i gefnogi cyrff dyfarnu â’u
cydymffurfiad parhaus â’r amodau canlynol:

Guidance for
awarding bodies
on Conflicts
of Interest

A4: Gwrthdaro
buddiannau

GUIDANCE

GUIDANCE

GUIDANCE

Guidance for
awarding bodies
on contingency
planning

Guidance for
awarding bodies
on malpractice
and maladministration

GUIDANCE

Guidance for
awarding bodies
on the role of a
Responsible Officer

GUIDANCE

Guidance for
awarding bodies
on Condition D6

GUIDANCE

Guidance for
awarding bodies on
Recognition of
Prior Learning

A6: Cynllunio wrth A8: Camymddwyn B1: Rôl swyddog D6: Newidiadau E10: Cydnabod
gefn
a chamweinyddu cyfrifol
mewn statws a
dysgu blaenorol
thynnu cymwysterau yn ôl

GUIDANCE

Guidance for
awarding bodies
on Condition F1

F1: Darparu
gwybodaeth am
ffioedd i ddefnyddwyr cymwysterau

Dilynodd y canllawiau hyn ein hadolygiad cynhwysfawr o’r Amodau Cydnabod Safonol yn
2019. Mae’r diwygiadau hyn wedi’u cyflwyno’n raddol ers Mawrth 2020, gyda’r newidiadau
terfynol yn dod i rym yn Ionawr 2021.

Cynnwys pobl
Buom yn gweithio’n agos gyda chyrff dyfarnu i ddrafftio’r canllawiau, gan gynnal cyfres o
weithdai ar-lein ar bob maes pwnc a chasglu adborth. Buom hefyd yn gweithio’n agos gyda’r
Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) a Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB), yn ogystal â chynnal
trafodaethau gyda chyd-reoleiddwyr. Buom yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar y canllawiau
Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Canlyniadau
Trwy’r gwaith hwn, rydym wedi gwella dealltwriaeth cyrff dyfarnu o’n gofynion, sy’n
annog system gymwysterau sy’n hunan-wella: mae hyn, yn ei dro, yn gwella ansawdd y
ddarpariaeth i ddysgwyr.
Bydd ein canllawiau ar gynllunio wrth gefn yn cefnogi cyrff dyfarnu a darparwyr dysgu
i gynllunio ar gyfer digwyddiadau busnes-hanfodol fel pandemigau a chynnal parhad i
ddysgwyr. Yn olaf, mae ein canllawiau ar wybodaeth am ffioedd yn nodi pwysigrwydd
darparu manylion cywir, clir ac amserol fel bod dysgwyr a chanolfannau’n cael eu hysbysu’n
llawn pan fyddant yn cofrestru ar gyfer cymwysterau.
Cymwysterau Cymru
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2. Polisi a chanllawiau ar ddatblygu cymwysterau cyfrwng Cymraeg
Rydym eisiau sicrhau y gall dysgwyr yng Nghymru ddewis cymryd eu cymwysterau drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Eleni, fe wnaethom ddechrau darparu Dewis i Bawb, ein strategaeth pum mlynedd a
gyhoeddwyd yn 2020 i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr.
Fe wnaethom gryfhau gofynion ein Polisi Rheoleiddio Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg a
chynhyrchu canllawiau i gefnogi cyrff dyfarnu gyda’u datblygiad, darpariaeth a dyfarniad o
gymwysterau a gymerir yn Gymraeg.
Mae’r canllawiau cynhwysfawr yn cefnogi cyrff dyfarnu i gynyddu nifer y cymwysterau sydd
ar gael yn y ddwy iaith. Yn y modd hwn, mae cefnogaeth i bob corff dyfarnu, p’un a ydynt yn
newydd i gyflwyno cymwysterau iaith Gymraeg, neu â phrofiad o wneud hyn.

BLAENORIAETHU
CYMWYSTERAU

CRYFHAU
CEFNOGAETH

DIWYGIO
CYMWYSTERAU

GWELLA
GWYBODAETH

i fod ar gael yn
Gymraeg mewn
addysg amser llawn,
lleoliadyn ôl-16, a
prentisiaethau

ar gyfer cyrff dyfarnu
a’u gallu i gyﬂwyno
cymwysterau cyfrwng
Cymraeg

Y grant Cymorth Iaith
Cymru i alinio â'r
strategaeth newydd, i
ganolbwyntio ar
feysydd blaenoriaeth,
cymwysterau newydd
a defnydd arloeso

i ddysgwyr, eu
hysgolion a’u
colegau, a data at
ddibenion rheoliado

Cynnwys pobl: ymgynghori a chydweithio
Gwnaethom ddatblygu’r canllawiau ar ôl cyfweld â sampl o gyrff dyfarnu, darparwyr dysgu
ac arbenigwyr eraill.
Buom hefyd yn gweithio’n agos gydag ystod o sefydliadau Cymraeg arbenigol, gan gynnwys
y Ganolfan Dysgu Cymraeg, Gwasanaeth Cyfieithu ac Uned Adnoddau Dwyieithog
Llywodraeth Cymru, ac arbenigwyr terminoleg addysg Prifysgol Bangor.
Gwnaethom fanteisio ar brofiad cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau mewn sawl iaith yn
rhyngwladol ac ieithyddion asesu rhyngwladol cApStAn. Gwnaethom geisio cyngor arbenigol
ar addasiadau i ddysgwyr ag anghenion ychwanegol a defnyddio technoleg.
Buom yn gweithio’n agos gyda chyrff dyfarnu trwy ddrafftio’r canllawiau ac yn cynnwys
cyfraniadau gan ein Grŵp Cymorth Cymraeg ar gyfer Cyrff Dyfarnu, sydd ag oddeutu ugain
o’n cyrff dyfarnu yn aelodau.

AELODAU O’R GRŴP CYNGHORI ARBENIGWYR PWNC
Matthew Dean, Caergrawnt Rhyngwladol; Hywel Iorwerth, Swyddfa Comisiynydd y
Gymraeg; Lowri Morgans, Coleg Cymraeg Cenedlaethol; Gwennan Richards, Sgiliaith;
Llinos Roberts, Coleg Cambria; Heledd Thomas, Estyn; Rachel Heath-Davies,
Cymwysterau Cymru (Cadeirydd).
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Canlyniadau
Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol gan bawb sy’n cymryd rhan ac, yn fwyaf arwyddocaol
i ddysgwyr, gan gyrff dyfarnu, sy’n teimlo y bydd y canllawiau hyn yn eu helpu i gynyddu
argaeledd ac ystod y cymwysterau cyfrwng Cymraeg. Bydd rhannu arfer gorau ymhlith cyrff
dyfarnu hefyd yn gwella ansawdd y cymwysterau.

Y camau nesaf
Byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth am y polisi a’r canllawiau ac yn bwrw ymlaen â
mwy o’r ymrwymiadau sydd yn ein strategaeth Dewis i Bawb trwy ein gweithgor mewnol.

3. Adolygu dogfennau rheoleiddio cyhoeddedig
Mae ein dogfennau rheoleiddio yn nodi ein prif ofynion ar gyfer y cyrff dyfarnu yr ydym yn eu
cydnabod a’r cymwysterau y maent yn eu cynnig.
Yn ystod 2020/21, gwnaethom ddiweddaru ein Fframwaith a Dull Rheoleiddio, sef y ddogfen
gyffredinol sy’n nodi ein cylch gwaith a’n pwerau deddfwriaethol a’n dull o reoleiddio. Ynddi,
rydym yn amlinellu sut rydym yn ymgysylltu â dysgwyr ac yn defnyddio dull rheoleiddio sy’n
seiliedig ar dystiolaeth a risg, ac rydym wedi cynnwys diweddariadau oherwydd newidiadau
deddfwriaethol, gan gynnwys pum ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
a’n hamcanion llesiant.
Rydym yn cynnal ac yn parhau i adolygu ein cyfres o ddogfennau rheoleiddio yn rheolaidd,
ac yn 2020/21 gwnaethom gynnal adolygiadau polisi a diwygio a chyhoeddi diweddariadau i
saith polisi rheoleiddio.
Gwnaethom ddatblygu polisïau rheoleiddio newydd ar ôl cyflwyno deddfwriaeth a gofynion
busnes newydd:
Polisi Camau Annerbyniol gan Achwynwyr
Adolygu Datganiadau Polisi yn Gyson
Eleni, gwnaethom hefyd ymgymryd ag ymarfer mapio manwl o’r holl ddogfennau rheoleiddio
ar gyfer cymwysterau TGAU, i baratoi ar gyfer ein gwaith o ddiwygio cymwysterau i gefnogi’r
cwricwlwm newydd i Gymru.
Mae ein fframwaith a’n dull gweithredu a’r holl ddogfennau rheoleiddio ar gael i’w gweld ar
ein gwefan ac rydym yn croesawu adborth ar unrhyw adeg. Mae’r rhain yn cynnwys:
•

 framwaith a Dull Rheoleiddio a diwygiadau canlyniadol i’r polisi Cymryd Camau Pan
F
Aiff Pethau o Chwith

•

Polisi Ymgynghori

•

Polisi Dynodi

•

Datganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a’r System Gymwysterau

•

Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi 2021

•

Polisi Rheoleiddio Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg

•

 modau Cydnabod Safonol (a diwygiadau canlyniadol ar draws cyfres o ddogfennau
A
rheoleiddio cysylltiedig a pherthnasol)

Fe wnaethom gyflwyno’r dogfennau rheoleiddio newydd canlynol yn ystod y cyfnod:
•

 olisi Camau Annerbyniol gan Achwynwyr (a diwygiadau dilynol i’r Polisi Apeliadau
P
Rheoleiddiol)

•

Adolygu Datganiadau Polisi yn Gyson

Cymwysterau Cymru

20

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021

LLUNIO CYMWYSTERAU
A SUT CÂNT EU
HASESU I DDIWALLU
ANGHENION DYSGWYR
A CHYFLOGWYR
YNG NGHYMRU
EIN RHAGLEN ADOLYGU A DIWYGIO
Yn ogystal â rheoleiddio cyrff dyfarnu, rydym hefyd yn rheoleiddio’r
farchnad gymwysterau yng Nghymru trwy ein rhaglen adolygu a
diwygio cymwysterau. Rydym yn gwneud penderfyniadau ar sut y dylai
cymwysterau ac asesu esblygu’n ehangach yn y dyfodol ac yn gwneud
argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch polisi cymwysterau yn y
dyfodol hefyd.
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Ein dull
Rydym yn adolygu cynnwys ac asesiad cymwysterau i sefydlu a ydyn nhw’n:

HYDRIN ATYNIADOL DIBYNADWY DILYS
i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.
Pan fyddwn yn nodi bylchau yn y ddarpariaeth neu’r galw sy’n dod i’r amlwg, rydym yn nodi
gofynion ac yn comisiynu cymwysterau newydd i’w datblygu gan gyrff dyfarnu, yr ydym yn
eu monitro trwy gyfnod eu cyflwyn. Gallwn hefyd gyfyngu ar gymwysterau.

NODI
ANGHENION
Newid i ddysgwyr,
cyﬂogwyr a Chymru

CYNNWYS POBL
Ymgynghori
Cydweithredu

PENDERFYNU AR
OFYNION

CEFNOGI A
MONITRO

Diwygio

Cyﬂwyno
cymwysterau
newydd

Cyfyngu
Cyd-greu

Mae hyn yn golygu y gallwn benderfynu pa gymwysterau y dylid eu cyfyngu, fel dim ond
uchafswm o fersiynau y gellir eu cymeradwyo ar unrhyw un adeg. Dim ond os ydym yn
fodlon ei bod yn ddymunol yng ngoleuni ein prif nodau ac amcanion o:
•

osgoi anghysondeb rhwng gwahanol fathau o gymhwyster

•

 in galluogi i arfer dewis rhwng cyrff dyfarnu a allai fod eisiau datblygu ffurf newydd
e
ar y cymhwyster neu rhwng gwahanol fathau o gymwysterau a gyflwynir i’w
cymeradwyo.

Cyn cyfyngu, rydym yn hysbysu pob corff dyfarnu cydnabyddedig ac unrhyw randdeiliaid
eraill fel y gallant ymateb, ac rydym yn ystyried unrhyw ymatebion a dderbyniwn yn ofalus.
Rydym bob amser yn cynnwys pobl mewn gwaith adolygu a diwygio, trwy ymgynghori ac
ymgysylltu ac yn aml trwy gydweithredu ar ofynion cymwysterau newydd. Rydym yn ceisio
mewnbwn gan ddysgwyr, athrawon, cyflogwyr, colegau a phrifysgolion, a sefydliadau fel cyrff
proffesiynol, cymdeithasau ac undebau, yn ogystal â Llywodraeth Cymru a chyrff dyfarnu.
Bydd arbenigwyr allanol hefyd yn aml yn rhan o’n tîm adolygu os yw’n briodol.

Eleni gwnaethom gynnydd wrth gasglu barn grwpiau o ddysgwyr heb gynrychiolaeth
ddigonol ac mae gennym gynlluniau i ganolbwyntio mwy ar y maes hwn wrth symud ymlaen.
Gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein hadran Cynnwys pobl.
Gan gymryd yr un dull, rydym yn adolygu cymwysterau a gynigir yng Nghymru:
•

yn unigol yn ôl pwnc ar gyfer cymwysterau cyffredinol – er enghraifft, elfen Tystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru, yr ydym wedi’i hadolygu ac yn ei diwygio

•

yn ôl y sector cyflogaeth ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, fel Adeiladu a
Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, lle rydym wedi cwblhau’r cam adolygu
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Mae’r adolygiadau hyn yn gynhwysfawr iawn ac yn cymryd dwy i dair blynedd.
Rydym hefyd yn mynd ag unrhyw beth a ddysgwyd ar y cyd o adolygiadau blaenorol o’r
sector hyd at yr hyn a alwn yn adolygiadau sector Cam 2. Mae’r rhain yn fyrrach (wedi’u
cwblhau o fewn blwyddyn) ac yn canolbwyntio ar adolygu a yw’r ystod o gymwysterau
ac argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg mewn addysg bellach amser llawn ôl-16,
chweched dosbarth ysgolion a phrentisiaethau yn diwallu anghenion dysgwyr y sector,
darparwyr dysgu a chyflogwyr.
Ochr yn ochr â’n rhaglen adolygu a diwygio barhaus, rydym ar hyn o bryd yn canolbwyntio
ar alinio cymwysterau a gymerir yn 16 oed yng Nghymru gyda’r newid mwyaf mewn addysg
cyn-16 ers cenhedlaeth: y cwricwlwm newydd i Gymru.
Canolbwynt ein gwaith adolygu a diwygio eleni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cyflwyno cymwysterau Technoleg Ddigidol TGAU ac UG / Safon Uwch newydd
Cyflawni argymhellion adolygiad y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni
Adolygu adolygiad y sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo
Cyflawni adolygiad sector Cam 2 ar gyfer chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus
Cyflawni cymwysterau cyfrwng Cymraeg
Diwygio Bagloriaeth Cymru:
Enghraifft o sut rydym yn diwygio cymwysterau academaidd presennol yn ôl pwnc
7. Diwygio cymwysterau Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu:
Enghraifft o sut rydym yn adolygu cymwysterau ar draws y sector
8. Cyflawni Cymwys ar gyfer y Dyfodol:
Diwygio cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd i Gymru

Y cymwysterau rydym wedi bod yn eu hadolygu a’u diwygio eleni
2020/21

Medi 2021

Medi 2022

Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru
(Lefel 3)

Pennu’r gofynion

Comisiynwyd

Cymeradwyo Cyflwyno

TGAU newydd yn yr Amgylchedd
Adeiledig

Cymeradwywyd

Cyflwynwyd

Sylfaen mewn Adeiladu a
Cymeradwywyd
Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
(Lefel 2)

Cyflwynwyd

Cynnydd mewn Adeiladu (Lefel 2)

Cymeradwywyd

Cyflwynwyd

Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig
Newydd

Cymeradwywyd

Cyflwyno

Adeiladu a Pheirianneg
Gwasanaethau Adeiladu i
brentisiaethau a dysgu seiliedig ar
waith (Lefel 3)

Cymeradwywyd

Cyflwyno

TGAU Technoleg Ddigidol

Cymeradwywyd

UG / Safon Uwch Technoleg Ddigidol

Cymeradwywyd

Cymwysterau Lefel 2 a 3 Gwaith
Cynnal a Chadw a Thrwsio Ysgafn i
Gerbydau

Goruwchwyliwyd
gwaith gan IMI a City
& Guilds i ddiweddaru
cynnwys

Disodli cymhwyster Lefel 2
Perfformio Gweithrediadau
Peirianneg i ddysgwyr o dan 16
mewn ysgolion uwchradd

Goruchwylio datblygiad EAL o
gymhwyster peirianneg ymarferol
addas

Rhoi cynnwys sy’n berthnasol
i gerbydau awyr masnachol yn
Niploma Estynedig NVQ Lefel 3
mewn Peirianneg Awyrenegol

Goruwchwylio ac adolygu cynnwys
EAL a City & Guilds
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1. Cymwysterau Technoleg Ddigidol TGAU ac UG / Safon Uwch newydd
Fe wnaethom gymeradwyo TGAU newydd Technoleg Ddigidol yn 2020 ar gyfer dechrau ei
haddysgu ym Medi 2021.
Gwnaethom gymeradwyo’r cymhwyster Technoleg Ddigidol UG / Safon Uwch ym mis Awst
2021, flwyddyn cyn pryd y bydd yn cael ei addysgu gyntaf ym mis Medi 2022.
Maent yn disodli cymwysterau TGCh hen ffasiwn blaenorol a gymerwyd mewn ysgolion
uwchradd a cholegau i arfogi dysgwyr a sefydliadau Cymru â’r sgiliau digidol sydd eu hangen
arnynt.
Maent yn ganlyniad ein hadolygiad o gymwysterau yn y sector technoleg gwybodaeth a
chyfathrebu (TGCh), Digidol i’r Dyfodol, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018.
Eleni, buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a Technocamps ym Mhrifysgol
Abertawe i roi cefnogaeth gynhwysfawr i athrawon a chanolfannau wrth iddynt baratoi i
gyflawni’r cymwysterau newydd am y tro cyntaf. Gwnaethom hefyd gysylltu â chyflenwyr i
sicrhau y gallai canolfannau gyrchu’r feddalwedd sydd ei hangen arnynt.
Dros y deuddeg mis nesaf, byddwn yn parhau i weithio gyda’r holl bartïon i gefnogi
canolfannau wrth iddynt gynnig y cymwysterau newydd hyn am y tro cyntaf, ac i fonitro
cynnydd.
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2. Cyflawni argymhellion yr adolygiad sector Peirianneg,
Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni
“Rwy’n credu bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’r sector peirianneg yng
Nghymru.
“Bydd y newidiadau hyn o fudd sylweddol i gyflogwyr, gan roi hyder iddynt yn y
cymwysterau sy’n cael eu cyflawni, wrth gefnogi’r darparwyr hyfforddiant i ddarparu
cymwysterau sy’n gyfredol ac yn berthnasol i fyfyrwyr.
“Ac i’r myfyrwyr, bydd yn caniatáu iddyn nhw osod llwybr gyrfa clir ar gyfer eu holl
ymdrechion yn y dyfodol.”
Joanne Daniels, Partner Busnes Dysgu a Datblygu, Newport Wafer Fab, a oedd yn
ymwneud â’r adolygiad am tua 18 mis
Fis Hydref 2020, fe wnaethom gyhoeddi canfyddiadau ein pedwerydd adolygiad sector, yn
sôn am y materion a nodwyd a’r camau a oedd yn ofynnol i’w hunioni.
Roedd yr adolygiad yn drylwyr ac yn bellgyrhaeddol:
YMGYSYLLTU Â
RHANDDEILIAID

104

CYFWELIAD

YMGYSYLLTU Â
DYSGWYR

HOLIADUR
AR-LEIN

362

137

O DDYSGWYR

YMATEB

ADOLYGIAD
TECHNEGOL

21

CYMHWYSTER

CYMHARIAETH
RYNGWLADOL

5

GWLAD

Ers ei gyhoeddi, rydym wedi bod yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i fonitro eu gweithrediad o’r
camau. Bydd y gwaith monitro hwn yn parhau dros y deuddeg mis nesaf i sicrhau bod yr holl
argymhellion yn cael eu gweithredu.
Yn dilyn yr adolygiad, gwnaethom hefyd gryfhau ein proses ddynodi ein hunain – i
benderfynu pa gymwysterau a fydd yn cael eu hariannu’n gyhoeddus – ar gyfer
cymwysterau yn y sector technolegau gweithgynhyrchu a pheirianneg.
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3. Adolygiad sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo
Rhag

Mawrth

2021

2021

2023

Recriwtio arbenigwr
sector,
Mapio rhanddeiliaid,
Cwmpasu’r sector

Ymgysylltu â
Rhanddeiliaid

Adolygiad
Technegol

Adolygu’r
cyhoeddiad

2020

Cynllunio Cychwynnol

Tach

Ion

Cyfnod Adolygu

Chwef

Cyfnod Gweithredu

2021

2021

Gorff

Chwef

Adolygiad Ryngwladol

Holiadur Ar-lein

Ymgysylltu â
Dysgwyr

2022

Mae’r sector hwn yn hanfodol i ffyniant Cymru: yn 2018, roedd gwariant ymwelwyr yn £6.3
biliwn, gan gynhyrchu £3 biliwn mewn gwerth ychwanegol gros, sy’n cynrychioli cyfraniad o
oddeutu 6 y cant gwerth ychwanegol gros i’n heconomi.
Mae’n sector blaenoriaeth i ni adolygu pa mor dda mae cymwysterau teithio, twristiaeth,
lletygarwch ac arlwyo yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr. Ar yr un pryd, mae’r
sector wedi dioddef yn aruthrol yn ystod y pandemig, ac rydym yn gweithio’n sensitif gyda
chyflogwyr a pherchnogion busnes.

Cwmpas:

GWEITHREDWYR
TEITHIO

ASIANTAETHAU
TEITHIO

RHEOLI
CYRCHFANNAU

LLETY

ATYNIADAU I
YMWELWYR

LLETYGARWCH A
DIGWYDDIADAU

GWEITHREDIADAU
BWYD A DIOD /
ARLWYO

Ffocws:
Cymwysterau’n cael eu cyflwyno amser llawn mewn ysgolion a cholegau a gyda darparwyr
dysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 ac is.
Ymchwiliodd cam cyntaf yr astudiaeth gymhariaeth ryngwladol i gyd-destun economaidd
a natur cymwysterau twristiaeth a sector mewn pum gwlad. Gwnaethpwyd hyn gan y Tîm
Adolygu Sector ac arbenigwr sector, gyda chefnogaeth tîm prosiect Cynghrair y Genhedlaeth
Dwristiaeth Nesaf (NTGA) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.
Bydd Cam 2 yn mapio’r canfyddiadau hyn, ynghyd â’r sgiliau a nodwyd fel rhan o’r prosiect
NTGA, yn erbyn y cymwysterau cyfredol a gynigir yng Nghymru, i ystyried alinio a llywio sut
y gall cymwysterau yn y dyfodol esblygu yma.
Bydd yr Adolygiad Technegol yn edrych ar ddetholiad o’r cymwysterau ardystiedig uchaf
a’r rhai pwysicaf i’r sector teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo yng Nghymru. Gofynnir
i gyrff dyfarnu perthnasol ddarparu deunyddiau asesu enghreifftiol, manylebau, canllawiau,
asesiadau, a samplau o waith dysgwyr i’w hadolygu gan y Tîm Adolygu Sector a phedwar
arbenigwr sector.
Cymwysterau Cymru
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4. A
 dolygiad sector Cam 2: cymwysterau chwaraeon a gwasanaethau
cyhoeddus
Ym mis Medi 2020, gwnaethom ddechrau ein hadolygiad sector Cam 2 cyntaf.
Canolbwyntiodd hwn ar yr ystod o gymwysterau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael mewn
addysg bellach amser llawn ôl-16, chweched dosbarth ysgolion, a phrentisiaethau
i ddysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr yn y sector chwaraeon a gwasanaethau
cyhoeddus.
Gwnaethom gyfweld â 49 o gyflogwyr, darparwyr dysgu a rhanddeiliaid ehangach, ac
ymgynghori â’r cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau chwaraeon a gwasanaethau
cyhoeddus yng Nghymru. Gwnaethom hefyd gasglu barn dros 380 o ddysgwyr trwy holiadur
ar-lein.
Cyhoeddwyd ein canfyddiadau manwl ym mis Medi 2021.

I grynhoi ynghylch yr ystod:
•

r oedd y mwyafrif o ddarparwyr dysgu a gafodd eu cyfweld o’r farn bod yr ystod o
gymwysterau ar gyfer chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus yn ddigonol i ddiwallu
anghenion eu dysgwyr a’u canolfan, ac roeddent o’r farn bod y cymwysterau sydd ar
gael yn gyfredol

•

 ae rhanddeiliaid yn credu bod y cymwysterau sydd ar gael yn paratoi dysgwyr yn
m
effeithiol i symud ymlaen i astudiaeth bellach, addysg uwch, prentisiaethau a/neu
gyflogaeth

•

dywedodd ychydig o ddarparwyr dysgu yr hoffent gael mwy o ddewis o gymwysterau

O ran y cymwysterau hynny a gymerir yn Gymraeg, canfu’r adolygiad fod y rhain yn cael eu
cynnig ar draws ystod o leoliadau dysgu, a nodwyd meysydd penodol i weithredu arnynt, gan
gynnwys y canlynol:
•

 ododd chweched dosbarth ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg lefel uchel o alw
n
amdanynt a mynegwyd pryder y gallai darpariaeth o’r fath gael ei thynnu’n ôl

•

 id oedd cymwysterau 1st4sport Qualifications ar fframweithiau prentisiaethau ymarfer
n
corff a ffitrwydd a rhaglenni awyr agored ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac nid oedd
y broses sicrhau ansawdd wedi’i chynnal yn Gymraeg ar gyfer canolfannau cyfrwng
Cymraeg

•

 ae cymwysterau Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 BTEC newydd Pearson mewn
m
Chwaraeon a Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai ar gael trwy gyfrwng y
Gymraeg

Gwelsom hefyd sawl enghraifft o arfer da lle roedd darparwyr dysgu yn cydweithredu i
ddatblygu adnoddau cyfrwng Cymraeg.
Mae ein hadroddiad yn nodi’r camau yr ydym eisoes wedi’u cymryd, a’r rhai yr ydym yn
bwriadu eu cymryd, i fynd i’r afael â’r materion uchod.
Rydym bellach yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i roi’r rhain ar waith ac rydym newydd
ddechrau’r adolygiad Cam 2 nesaf i amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid.
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5. Cymwysterau cyfrwng Cymraeg
Cyhoeddwyd Dewis i Bawb, ein strategaeth cyfrwng Cymraeg, fis Gorffennaf 2020. Mae hyn
yn cyd-fynd â’n Cynllun Iaith Gymraeg (gweler ein Hadroddiad Adnoddau Corfforaethol) ac
yn nodi sut y byddwn ni’n gweithio gyda’n rhanddeiliaid i gynyddu argaeledd cymwysterau
cyfrwng Cymraeg rhwng 2020 a 2025.
Yn ystod y flwyddyn adrodd, rydym wedi cyflawni’r elfennau canlynol:
•

 odi a blaenoriaethu cymwysterau i fod ar gael yn y Gymraeg mewn addysg amser
n
llawn, lleoliadau ôl-16 a phrentisiaethau

•

cryfhau gallu yn y system gymwysterau

•

diwygio ein grant cymorth Cymraeg

•

gwell gwybodaeth a data ar gymwysterau cyfrwng Cymraeg

Grantiau a ddarperir ar gyfer cymwysterau cyfrwng Cymraeg
Bob blwyddyn rydym yn cefnogi’r system gymwysterau drwy ddyfarnu grantiau i gyrff
dyfarnu a sefydliadau eraill. Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21, rydym wedi dyrannu
cyfanswm cyllideb o £840,000, sef £50,000 i ariannu diwygiadau a £790,000 i ariannu’r
cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Eleni rydym wedi dyfarnu cyllid i
gefnogi argaeledd amrywiaeth o gymwysterau cyffredinol a galwedigaethol, rhai wedi’u
sefydlu a rhai newydd, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn wedi cynnwys cefnogi’r gwaith o
gyfieithu nifer o gymwysterau o fewn y sector chwaraeon mewn ymateb i ganfyddiadau ein
hadolygiad o’r sector chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus.
Eleni rydym hefyd wedi parhau i gefnogi rhwydweithiau dysgu Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Colegau Cymru, mewn colegau a rhai sy’n seiliedig ar waith, wrth iddynt barhau i rannu
syniadau ac arferion gorau wrth gyflwyno’r gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a Gofal Plant i ddysgwyr a phrentisiaid ledled Cymru.
Rydym hefyd yn parhau i ddarparu cymwysterau Cymraeg i Oedolion ac yn cyfrannu at
gostau darparu cymwysterau dwyieithog CBAC.
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6. Diwygio’r Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru): enghraifft o sut
rydym ni’n diwygio cymwysterau cyffredinol presennol
“paratoi dysgwyr ar gyfer dyfodol llwyddiannus fel dinasyddion gweithgar sy’n gallu
cyfrannu’n hyderus at Gymru gynaliadwy a’r byd”
Eleni, gwnaethom ymgynghori a gofyn am ofynion ar gyfer cymhwyster annibynnol, seiliedig
ar sgiliau newydd i ddisodli’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch gyfredol a fframwaith cysylltiedig
Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru. Ar adeg ysgrifennu (Hydref 2021), rydym newydd
gomisiynu CBAC, drwy ymarfer caffael agored a chystadleuol, i ddylunio, cyflwyno a
dyfarnu’r cymhwyster newydd hwn, Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (Lefel 3). Bydd yn cael
ei addysgu o fis Medi 2023, gydag ardystiadau cyntaf o Fedi 2025.
Prif bwrpas y cymhwyster yw helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer cyflogaeth, dysgu
gydol oes a dinasyddiaeth weithredol. Bydd ffocws ar baratoi dysgwyr ar gyfer dyfodol
llwyddiannus fel dinasyddion gweithgar a all adeiladu dyfodol llwyddiannus iddyn nhw eu
hunain a chyfrannu’n hyderus at Gymru gynaliadwy a’r byd. Mae hyn yn cyd-fynd â phedwar
diben y cwricwlwm newydd ac yn adlewyrchu’r nodau llesiant cenedlaethol i Gymru.

Yr angen am newid
Ers ei chyflwyno yn 2015, mae’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch wedi bod wrth wraidd
fframwaith Bagloriaeth Cymru Lefel 3, ac fel arfer wedi’i sefyll ochr yn ochr â chymwysterau
Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 3 cyfatebol eraill.
Drwy adolygiad annibynnol a gomisiynwyd gennym ni, gwelsom fod y cymhwyster yn fuddiol
dros ben, gan helpu pobl ifanc i fynd i addysg uwch a datblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn
gofyn amdanyn nhw.
“Mae’r prosiect unigol yn aml yn cyfrannu’n helaeth at bortffolios a gellir ei ddefnyddio’n
aml yn ystod cyfweliadau prifysgol, ac yn y datganiad personol i ddangos y sgiliau a’r
wybodaeth y maen nhw wedi’u hennill o’r prosiect.”
Dysgwr
Fodd bynnag, amlygodd yr adolygiad annibynnol fod dyluniad y cymhwyster yn rhy gymhleth
ac yn anodd ei reoli a bod angen gwneud mwy i gyfleu ei werth i ddysgwyr ac eraill.
Cadarnhaodd ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid fod lle i wella.

Cynigion ar gyfer newid
Yn erbyn y cefndir hwn o gefnogaeth i Gymru barhau i fod â chymhwyster penodol yn
seiliedig ar sgiliau sy’n diwallu anghenion dysgwyr, gwnaethom gynnig cryfhau’r Dystysgrif
Her Sgiliau Uwch fel cymhwyster annibynnol yn seiliedig ar sgiliau a dod â fframwaith
cyffredinol Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru i ben. Ar yr un pryd, edrychwyd ar wneud y
cymhwyster newydd yn llawer haws ei ddeall, ei werthfawrogi a’i reoli.
Rydym wedi canolbwyntio ar yr hyn sy’n gwneud y cymhwyster hwn yn brofiad dysgu
unigryw a diddorol i ddysgwyr drwy roi ymreolaeth a dewis i ddysgwyr o ran yr hyn y maen
nhw’n ei astudio a datblygu eu sgiliau drwy brofiadau dysgu go iawn.
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Cynnwys pobl
Rhwng Medi a Thachwedd 2020, casglodd ein hymgynghoriad Sgiliau’r Dyfodol adborth
ar ein cynigion gan randdeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr, athrawon, ysgolion
a cholegau. Fis Chwefror 2021, gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau a oedd yn dangos
cefnogaeth aruthrol i’r cymhwyster newydd arfaethedig:

CYMERODD

233

O DDYSGWYR

428 O BOBL RAN, GAN GYNNWYS:

158

WEITHWYR
ADDYSG
PROFFESIYNOL

30

17

O UNIGOLION

O SEFYDLIADAU
ADDYSG

Adborth cyffredinol
I grynhoi, dywedodd pobl y bydd y cynigion:
•

yn helpu i wneud y cymhwyster yn gliriach ac yn haws ei ddeall

•

yn ei gwneud yn haws i ddysgwyr ac athrawon ymdopi

•

yn ennyn diddordeb dysgwyr yn fwy

•

yn lleihau faint o waith ac asesu sy’n cael eu dyblygu

•

yn decach i bob dysgwr

•

 n helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd a chyflogaeth
y
yn y dyfodol

•

yn cysylltu’n well â’r cwricwlwm newydd i Gymru

Ond mae angen i ni wneud yn siŵr:
•

bod canllawiau a gwybodaeth glir am y cymhwyster newydd

•

nad yw’r cymhwyster yn cael ei ystyried yn llai pwysig

•

 od athrawon ac ysgolion yn cael y cymorth, yr amser a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt
b
i wneud y newidiadau hyn.

Penderfyniadau a gofynion
Cyhoeddom ein dogfen Sgiliau’r Dyfodol: Penderfyniadau ymgynghori fis Chwefror 2021,
yn amlinellu sut y byddem ni’n dod â’r fframwaith Bagloriaeth Cymru i ben ac yn creu
cymhwyster annibynnol, seiliedig ar sgiliau newydd o’r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch
Cymru (Lefel 3). Gwaethom nodi’r gofynion ar gyfer y cymhwyster newydd i fod yn fwy
hylaw, yn fwy diddorol ac yn haws ei ddeall.

Canlyniad
Mae CBAC yn cynllunio Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (Lefel 3) yn unol â’r gofynion hyn.
Bydd yn cael ei haddysgu o fis Medi 2023.

Y camau nesaf
Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â CBAC i sicrhau bod cymhwyster newydd Bagloriaeth
Sgiliau Uwch Cymru (Lefel 3) yn diwallu’r gofynion.
Ochr yn ochr â’n gwaith ar y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru), rydym ni wedi
bod yn ystyried y fersiwn Genedlaethol/Sylfaen gyfredol o’r cymhwyster fel rhan o’n gwaith
yn edrych ar gymwysterau dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru i’r dyfodol.
Cymwysterau Cymru
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7. 7. Diwygio cymwysterau adeiladu a’r amgylchedd adeiledig: enghraifft o
sut rydym ni’n adolygu cymwysterau galwedigaethol

Yr hyn rydym ni’n ei ystyried mewn adolygiad sector:
•

bod ystod a natur y cymwysterau sydd ar gael yn y sector yn ddigonol

•

 od gofynion cyflogwyr, addysg uwch a’r proffesiynau yn cael eu diwallu ac
b
yn debygol o gael eu bodloni yn y dyfodol rhagweladwy

•

 od y gofynion gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn adlewyrchu’r
b
wybodaeth gyfredol a’r arfer gorau

•

bod y trefniadau asesu yn effeithiol

•

bod y ddarpariaeth o asesiadau cyfrwng Cymraeg yn ddigonol

•

 od y cymwysterau’n debyg i gymwysterau tebyg yn Ewrop ac mewn
b
mannau eraill

•

 od y cymwysterau yn y sector yn cael eu darparu’n effeithlon ac yn
b
cynrychioli gwerth am arian

•

r olau a chyfrifoldebau sefydliadau eraill a’r effaith y maen nhw’n ei chael ar
effeithiolrwydd y cymwysterau

Eleni, gwnaethom ni gymeradwyo pum cymhwyster adeiladu a pheirianneg gwasanaethau
adeiladu newydd – ac mae tri ohonyn nhw eisoes ar gael i ganolfannau a dysgwyr.
Mae’r cymwysterau newydd yn ganlyniad adolygiad manwl o’r sector a ddechreuodd yn 2017.

Yr angen am newid
Adolygiadau sector yw asgwrn cefn y ffordd yr ydym ni’n datblygu cymwysterau
galwedigaethol Cymru. Maen nhw’n gyfle i gasglu mewnwelediad ac arbenigedd defnyddiol
yn uniongyrchol o sectorau proffesiynol i gynllunio darpariaeth a gofynion ar gyfer
cymwysterau galwedigaethol i’r dyfodol. Maen nhw’n rhan hanfodol o’r ffordd yr ydym ni’n
llunio cymwysterau a’r ffordd y cânt eu hasesu i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr
yng Nghymru a sbarduno ein ffyniant cenedlaethol i’r dyfodol.
Mae’r sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig mawr a deinamig yn allweddol i ddatblygiad
economaidd Cymru. Gyda 130,000 o weithwyr yn cyflawni ystod eang o rolau mewn 13,000
o gwmnïau o wahanol feintiau, mae llawer o ddysgwyr yn cymryd cymwysterau yn y sector
hwn (roedd mwy nag 8,000 o ardystiadau yn 2015).
Arweiniodd maint, cymhlethdod sgiliau a phwysigrwydd y sector hwn i Gymru i ni ddod
i’r casgliad y dylai fod yn ganolbwynt ein hail adolygiad sector yn ôl yn 2017: mae ei
arwyddocâd wedi cynyddu hyd yn oed yn fwy wrth i ni fwrw ati i ddod allan o effaith
economaidd y pandemig.

Cynnwys pobl a chydweithio â’r sector
Mae hwn yn sector sy’n rhoi pwyslais mawr ar ddysgu a chymwysterau ac felly roedd
ansawdd yr ymgysylltu â’r adolygiad yn rhagorol, gyda’r holl gyfranogwyr yn canolbwyntio ar
fuddiannau dysgwyr a chyflogwyr.
Dros 18 mis, buom yn cynnwys cyrff sector a phroffesiynol, sicrhau secondiad proffesiynol
gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), sefydlu panel cyfeirio rhanddeiliaid allanol,
a gweithio gyda Llywodraeth Cymru.
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Gwnaeth dros 1,000 o ddysgwyr, cyflogwyr, athrawon, tiwtoriaid, aseswyr, hyfforddwyr,
cynghorwyr ac arbenigwyr crefft gymryd rhan mewn cyfweliadau, grwpiau trafod a gweithdai,
neu gwblhau ein harolwg ar-lein.
Dysgom fod cyflogwyr, dysgwyr a darparwyr dysgu o’r farn bod cymwysterau eu sector yn
gymhleth, yn ddryslyd ac yn ailadroddus. Gallai llwybrau dilyniant fod yn aneglur ac roedd
pryderon ynghylch trefniadau asesu. Roedd hyn yn adleisio canfyddiadau ein hadolygiad
sector cyntaf (o gymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant) ac felly bydd y rhain
yn faterion y byddwn yn eu hystyried mewn adolygiadau sector yn y dyfodol.

Penderfyniadau a gofynion
Gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau’r adolygiad Adeiladu’r Dyfodol fis Chwefror 2018.
Nodwyd y meysydd ar gyfer gwelliannau tymor byr a’n camau gweithredu arfaethedig, a
chynigiwyd gwelliannau tymor hwy, y buom yn ymgynghori â nhw wedi hynny.
Nododd hefyd y gofynion ar gyfer cymwysterau i ddiwallu anghenion newidiol y diwydiant.
Yna comisiynwyd consortiwm gennym ni (yn cynnwys y cyrff dyfarnu City & Guilds ac EAL
– ill dau’n brofiadol yn y sector) i ddylunio a chyflwyno cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a
Phrentisiaeth ôl-16 newydd. Comisiynwyd CBAC i gynllunio a chyflwyno cymwysterau TGAU
a Safon Uwch newydd.

Canlyniad
Mae’r adolygiad sector hwn wedi arwain at yr ad-drefnu mwyaf o gymwysterau adeiladu
a’r amgylchedd adeiledig ers cenhedlaeth, gyda chymwysterau newydd a fydd yn ail-lunio
addysg a hyfforddiant i’r diwydiant yng Nghymru.
Mae’r TGAU newydd yn yr Amgylchedd Adeiledig a dau gymhwyster Lefel 2 i golegau –
Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, a Dilyniant mewn Adeiladu
– bellach yn cael eu haddysgu ac mae dau arall ar y ffordd.
Mae’r cymwysterau newydd wedi’u datblygu er budd dysgwyr a chyflogwyr. Bydd gan
ddysgwyr lwybrau cynnydd clir i gyflogaeth gydag asesiad symlach a chadarn a fydd yn
sicrhau bod ganddyn nhw’r sgiliau a’r wybodaeth i’w dilyn.
Byddan nhw’n magu hyder ymhlith cyflogwyr, sydd wedi croesawu’r cymwysterau newydd
fel rhai sy’n darparu gwybodaeth ehangach am y diwydiant. Bydd gan Gymru weithwyr sy’n
deall rôl technolegau newydd a sut i gynnal ac atgyweirio ein hadeiladau a’n hadeileddau
traddodiadol.
Yn ystod y flwyddyn, mae ein timau wedi gweithio’n helaeth gyda’r holl randdeiliaid i gefnogi
cyflwyno’r cymwysterau newydd yn gadarnhaol: gydag ysgolion, colegau a darparwyr dysgu
seiliedig ar waith wrth iddyn nhw baratoi i ddechrau addysgu’r cymwysterau newydd, ac ochr
yn ochr â chyrff dyfarnu CBAC, City & Guilds ac EAL.
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Y camau nesaf
Bydd cymhwyster Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig a chymhwyster Lefel 3 mewn Adeiladu
a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar gyfer prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith ar
gael i’w haddysgu o fis Medi 2022.
Byddwn yn parhau i gefnogi’r sector drwy gyflwyno’r cymwysterau hyn ac yna’n monitro’r
ddarpariaeth fel bod y cymwysterau newydd yn gweithio yn ôl y bwriad.
Rydym yn parhau â’n perthynas waith gadarnhaol sefydledig â chyflogwyr a chyrff
cynrychioliadol, gan gynnwys Colegau Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol
Cymru a Chymdeithas Penaethiaid Adeiladu Prydain, i sicrhau bod y cymwysterau’n cael eu
cydnabod, eu deall a’u gwerthfawrogi gan ddiwydiant.
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8. Cymwys ar gyfer y Dyfodol: diwygio cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm
newydd i Gymru
Bydd y cwricwlwm newydd i Gymru yn dechrau cael ei gyflwyno fis Medi 2022. Mae’r
cwricwlwm yng Nghymru yn newid, ac felly hefyd y cymwysterau.
Cymwys ar gyfer y Dyfodol yw enw ein prosiect ni i greu’r genhedlaeth nesaf o gymwysterau
i ddysgwyr 16 oed yng Nghymru.

QUALIFIED FOR
THE FUTURE

CYMWYS AR
GYFER Y DYFODOL

Mae’n edrych ar sut y bydd y genhedlaeth nesaf o gymwysterau TGAU yn cael eu
hailddychmygu a’u hail-lunio er mwyn cyd-fynd a’r cwricwlwm newydd i Gymru a’i gefnogi.
Bydd y garfan lawn gyntaf i brofi’r cymwysterau newydd yn dechrau Blwyddyn 10 fis Medi
2025 ac yn derbyn eu cymwysterau yn haf 2027.
Amserlen

Adolygiad desg
mewnol ac allanol

Meheﬁn

2021

Iau

Ymgysylltu â
rhanddeiliaid

Awst

Medi

Hyd

Ymgynghoriad

Tach

Hydref

2021

2022

Ein gweledigaeth
Mae’r cwricwlwm newydd wedi’i adeiladu ar bedwar diben – sef y bydd pob plentyn a
pherson ifanc yn:

DYSGWYR
GALLUOG AC
UCHELGEISIOL

UNIGOLION
IACH A
HYDERUS

DINASYDDION
EGWYDDOROL
A GWYBODUS

CYFRANWYR
MENTRUS A
CHREADIGOL

Ein gweledigaeth yw y bydd dysgwyr yn dilyn cymwysterau:
•

sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith

•

sy’n ennyn hyder y cyhoedd yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang

•

sy’n sicrhau dewis teg, cydlynol a dwyieithog i ysgolion a dysgwyr

•

sy’n manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol

•

y gellir eu cyflwyno mewn ffordd gynaliadwy a reolir
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Nodau
Rydym am greu ystod gynhwysol a chydlynol o gymwysterau dwyieithog sy’n:
•

helpu’r cwricwlwm newydd i Gymru i wireddu ei uchelgais

•

gweddu i wahanol anghenion a diddordebau dysgwyr

•

 iwallu anghenion a dyheadau dysgwyr 16 oed i symud ymlaen mewn addysg a
d
chyflogaeth

•

 iwallu anghenion cyflogwyr a darparwyr addysg bellach ac uwch, fel bod ganddyn
d
nhw hyder yng ngwerth y cymwysterau hynny

Cynnwys pobl
Sefydlodd ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol cyntaf fod pobl eisiau cadw TGAU
fel enw ar gyfer y prif gymwysterau a gymerir yn 16 oed a chadarnhaodd yr egwyddorion
arweiniol ar gyfer penderfynu pa rai y dylid eu hariannu’n gyhoeddus. Gellir gweld ein dogfen
benderfyniadau a gyhoeddwyd yn dilyn yr ymgynghoriad hwn yma.
Eleni, rhwng 27 Ionawr a 16 Ebrill 2021, cynhaliwyd ein hail ymgynghoriad, Y Dewis Cywir
i Gymru, gan ofyn i ystod eang o bobl am eu barn ar yr ystod o bynciau a ddylai fod ar gael
ar gyfer cymwysterau TGAU yn y dyfodol, a pha gymwysterau eraill a wneir i Gymru ddylai
fod ar gael ochr yn ochr â nhw. Roedd ein cynigion yn cynnwys pob un o chwe maes y
cwricwlwm newydd: Y Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; Y Dyniaethau; Ieithoedd,
Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; a Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Pwy gyfrannodd at ein hymgynghoriad?
•

dysgwyr

•

gweithwyr addysgu proffesiynol, gan gynnwys penaethiaid

•

undebau athrawon

•

cyrff dyfarnu

•

consortia addysg rhanbarthol

•

Estyn

•

Llywodraeth Cymru

•

Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

•

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

•

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

•

cynrychiolwyr addysg bellach ac addysg uwch

•

cynrychiolwyr cyflogwyr

•

arbenigwyr polisi addysg

•

Aelodau’r Senedd

Buom yn gweithio’n galed i gasglu amrywiaeth mor eang â phosibl o safbwyntiau, ac rydym
yn ddiolchgar i’n partneriaid a rhwydweithiau estynedig, a’n helpodd ni i gyrraedd ymhellach,
ac roeddem yn awyddus iawn i glywed gan grwpiau lleiafrifol heb gynrychiolaeth ddigonol.
Ymhlith y 1,500+ o bobl a gyfrannodd roedd dysgwyr, athrawon, cyrff dyfarnu, cyflogwyr, a
chynrychiolwyr addysg bellach ac uwch.
Gwnaethom hefyd gymryd rhan mewn digwyddiad gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA)
i archwilio’r heriau y mae’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd yn eu hwynebu yn sgil
COVID-19, ynghyd â’r cyfleoedd i newid y mae diwygio cymwysterau yn eu darparu.
Pleser oedd gweithio’n agos gyda Parentkind ac Youth Cymru, a gynhaliodd grwpiau ffocws
gyda’u haelodau ar ein rhan ni ac a rannodd yr ymgynghoriad ar eu gwefannau.
Cymwysterau Cymru
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Y camau nesaf
Ar hyn o bryd, rydym yn dadansoddi’r ymatebion ac yn defnyddio’r rhain i lywio ein
penderfyniadau ynghylch pa bynciau TGAU sydd eu hangen. Bydd y canfyddiadau a’n
penderfyniadau yn cael eu cyhoeddi fis Hydref 2021.
Mae hwn yn gyfle prin i ailddiffinio nodau, cynnwys ac asesiad ein cymwysterau TGAU ac
rydym am annog pawb mewn addysg i ddweud eu dweud ac i fod yn rhan o’u datblygiad i
gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru. Felly rydym ni’n dechrau gweithio gyda dysgwyr, ysgolion a
cholegau i gyd-lunio’r genhedlaeth newydd hon o gymwysterau TGAU, i ailddychmygu eu
dyluniad, ac i archwilio dulliau arloesol o ymdrin â’u cynnwys a’u hasesiad.
Mae hyn yn debygol o gynnwys cymysgedd o gymwysterau presennol a chymwysterau
newydd, rhai cymwysterau a wnaed ar gyfer Cymru, a rhai cymwysterau ledled y DU.
O 2023 ymlaen, bydd cyrff dyfarnu yn dechrau datblygu’r cymwysterau TGAU newydd,
wedi’u llywio gan adborth gan randdeiliaid, a’n nod ni yw i’r cymwysterau newydd fod ar
waith erbyn 2024, yn barod i’w haddysgu gyntaf erbyn 2025.
Byddwn yn adolygu’r amserlen hon wrth i ni barhau i weithio gyda rhanddeiliaid ar y dyluniad
lefel uchel.
Bydd y gwaith hwn yn cynnwys y cynnig ehangach a bydd yn ymestyn o lefel mynediad i
fyny, ar draws pob maes pwnc, gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol.
Byddwn yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i weithredu’r ystod lawn o gymwysterau erbyn Medi
2027.
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GWNEUD
PENDERFYNIADAU AR
SAIL TYSTIOLAETH
MESUR HYDER Y
CYHOEDD

CEFNOGI’R GYMUNED
ADDYSG GYDA
GWYBODAETH
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Ein hymchwil a data
Mae gwybodaeth yn naturiol bwysig i bopeth a wnawn, o gymharu cymwysterau Cymru â
gwledydd eraill, i fonitro hyder y cyhoedd yn ein cymwysterau a’r system gymwysterau.
Caiff ein holl benderfyniadau eu llywio gan dystiolaeth a data. Mae ein tîm ymchwil ac
ystadegau ein hunain yn cynhyrchu’r rhan fwyaf o hyn ac weithiau’n comisiynu ymchwil
annibynnol.
Rydym hefyd yn casglu, dadansoddi, rheoli a darparu gwybodaeth ac ystadegau ar bob
math o wybodaeth sy’n ymwneud â chymwysterau yng Nghymru – er enghraifft, yr ystod
sydd ar gael, canlyniadau arholiadau a thueddiadau.
Nid at ein defnydd ni yn unig y gwneir hyn, ac rydym yn rhannu gwybodaeth am
gymwysterau yng Nghymru gydag unrhyw un sydd â diddordeb yn y ffordd y mae’r
system yn gweithio ac yn perfformio. Mae hynny’n cynnwys llunwyr polisi, gwleidyddion,
cydweithwyr proffesiynol ym maes addysg a chymwysterau, dysgwyr, rhieni a gofalwyr,
a’r cyfryngau. Er bod data personol, yn naturiol, wedi’i ddiogelu’n llwyr, mae gennym ni
lawer o ddata yr ydym yn ei ddarparu, ac mae’r rhan fwyaf yn cael ei gyhoeddi ar ein
gwefan.
Fe’n cefnogir ni gan ein Grŵp Cynghori ar Ymchwil o arbenigwyr asesu addysg, sy’n
rhannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd, yn gweithredu fel cyfaill beirniadol, ac yn rhoi
cyngor ar ddylunio ymchwil, methodoleg, dadansoddi, ac adrodd ar ganfyddiadau.

IN THIS SECTION:
1. Arolwg hyder y cyhoedd blynyddol
2. Ymchwil ychwanegol ar gymwysterau TGAU
3. Ymchwil a gomisiynwyd yn 2020/21
4. Ystadegau swyddogol: canlyniadau 2020 a 2021
5. Cronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW)
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1. Arolwg hyder y cyhoedd blynyddol
Un o’r rhesymau pam y sefydlwyd Cymwysterau Cymru oedd hyrwyddo hyder y cyhoedd
mewn cymwysterau a system gymwysterau Cymru.
Felly, rydym yn comisiynu arolwg blynyddol annibynnol yn gofyn i bobl Cymru am eu barn ac
yn cyhoeddi’r canfyddiadau.
Mae’r arolwg hwn hefyd yn gyfle i ni gasglu adborth pellach gan y cyhoedd i ategu ein
hymgynghoriadau penodol. Eleni, o ystyried ein diwygiad presennol o gymwysterau a
gymerir yn 16 oed i gefnogi’r cwricwlwm newydd i Gymru, ychwanegwyd rhai cwestiynau
atodol i lywio’r gwaith hwn.
Fis Gorffennaf, gwnaethom gyhoeddi canlyniadau ein harolwg hyder y cyhoedd annibynnol
diweddaraf mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru. Casglwyd y data yn
hydref 2020 – ar ôl cyhoeddi canlyniadau 2020 a chyn i’r arholiadau gael eu canslo yn haf
2021.
Y prif ganfyddiadau oedd bod lefelau uchel o hyder y cyhoedd mewn cymwysterau Safon
Uwch a TGAU yn parhau: nid oedd yn ymddangos bod y newidiadau i’r system gymwysterau
a diddymu arholiadau haf yn 2020 oherwydd y pandemig wedi cael effaith fawr ar hyder y
cyhoedd.

1.1. Cymwysterau UG a Safon Uwch
Roedd tri chwarter yr oedolion yn cytuno bod cymwysterau UG a Safon Uwch yn baratoad
da ar gyfer astudio pellach a chytunodd 70 y cant eu bod yn gymwysterau dibynadwy.
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1.2. Cymwysterau TGAU
Roedd y cyhoedd hefyd yn parhau’n hyderus mewn cymwysterau TGAU, gyda 76 y cant yn
cytuno eu bod yn gymhwyster dibynadwy.

1.3. Cymwys ar gyfer y Dyfodol: diwygio cymwysterau oedran ysgol
Mewn ymateb i’n cwestiynau ychwanegol gyda’r nod o lywio ein ffordd o feddwl am ddiwygio
cymwysterau yn 16 yn y dyfodol:
•

 hannwyd y farn ynghylch a ddylid sefyll llai o arholiadau ar bapur a mwy ar y sgrin,
R
gydag ymatebwyr iau yn llawer mwy tebygol na’r rhai 55 oed a throsodd o gytuno â’r
datganiad hwn

•

 eimlai’r mwyafrif y dylai popeth y mae pobl ifanc 14 i 16 oed yn ei astudio arwain at
T
gymhwyster

•

 el mewn blynyddoedd blaenorol, roedd yn well gan ddysgwyr astudio nifer llai o
F
bynciau TGAU yn fwy manwl yn hytrach na nifer mwy yn llai manwl.

•

 oedd tri o bob pedwar oedolyn yng Nghymru o’r farn y dylai dysgwyr ddilyn rhwng
R
pump a deg pwnc TGAU erbyn iddyn nhw gyrraedd 16 oed, gyda dim ond tua un o bob
deg o blaid astudio 11 pwnc neu fwy

1.4. Bagloriaeth Cymru
Mae canlyniadau’r arolwg yn dangos cynnydd mewn ymwybyddiaeth o gymhwyster
Bagloriaeth Cymru, gyda bron i 70% o oedolion Cymru yn dweud eu bod nhw wedi clywed
amdano o’i gymharu â 60% yn 2019.

1.5. Cymwysterau galwedigaethol
Roedd canfyddiadau ynghylch cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru yn gadarnhaol,
gyda lefelau uchel o gymeradwyaeth i’w gwerth ar gyfer dyfodol pobl ifanc.
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2. Ymchwil ychwanegol ar gymwysterau TGAU
Gwnaethom hefyd gwblhau ein hymchwil ein hunain i ganfyddiadau athrawon a dysgwyr o’r
cymwysterau TGAU presennol, i’w chyhoeddi yn hydref 2021 ac i lywio’r gwaith o gynllunio
cymwysterau oedran ysgol yn y dyfodol ar gyfer y cwricwlwm newydd i Gymru.

3. Ymchwil a gomisiynwyd yn 2020/21
Rydym hefyd wedi comisiynu ymchwil i:
•

 trwythuro asesiadau o gymhwysedd galwedigaethol neu ymarferol, i lywio ein dull o
S
gynllunio cymwysterau galwedigaethol cymeradwy

•

Profiadau athrawon o raddio yn haf 2021

•

Cynnwys athrawon yn y cylch asesu mewn gwledydd eraill

4. Ystadegau swyddogol: canlyniadau 2020 a 2021
Bob blwyddyn rydym ni’n cyhoeddi cyfres o ystadegau swyddogol sy’n ymwneud â
chanlyniadau gan ddefnyddio data a gesglir gan gyrff dyfarnu.
Eleni, gwnaethom addasu ein casgliadau data i barhau i ddarparu’r wybodaeth sy’n ofynnol
wrth ystyried hefyd y newidiadau i’n systemau asesu arferol yn sgil COVID-19 a’r baich
adrodd ar gyrff dyfarnu. Gwnaethom ddefnyddio data o Lywodraeth Cymru a chyrff dyfarnu i
gynhyrchu ystadegau ar ganlyniadau haf 2021.
Fis Hydref 2020, cyhoeddwyd dau ddadansoddiad ychwanegol gennym i gymharu
canlyniadau yn 2020 gyda blynyddoedd blaenorol pan gynhaliwyd arholiadau.
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4.1. A
 mrywiadau yng nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch
yng Nghymru, haf 2020
Cymharodd y datganiad hwn ganlyniadau 2020 â blynyddoedd blaenorol yn ôl pwnc,
canolfan, math o ganolfan ac awdurdod lleol ac ar lefel ranbarthol. Yn rhannol, ymatebodd
y datganiad i alw rhanddeiliaid am ragor o wybodaeth am y berthynas rhwng y graddau a
gyfrifwyd yn wreiddiol ar gyfer dysgwyr, y Graddau a Aseswyd gan Ganolfannau (CAGs), a’r
canlyniadau terfynol, sef y gorau o’r graddau a gyfrifwyd a’r CAGs. Roedd y data’n dangos:
•

Bod CAGs wedi cynyddu y radd Safon Uwch a gyfrifwyd ar gyfartaledd o 0.5 gradd

•

Bod y canlyniadau terfynol yn 0.6 o radd yn uwch na’r graddau a oedd wedi’u cyfrifo

•

Bod effaith y cynnydd yn fwy yng nghanol y raddfa graddio

•

 od y canlyniadau fesul pwnc, canolfan a math o ganolfan wedi cynyddu yn ôl symiau
B
anghyson ar lefel TGAU, UG a Safon Uwch

Ffigur 6.3.2.1 Canlyniadau canrannol Safon A blynyddol ar raddau allweddol yn ôl math o ganolfan1

Ffynhonnell: Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) pob Safon Uwch ac eithrio cymwysterau cymhwysol, dyfarniad dwyradd a chymhwysol, cyfres arholiadau’r
haf, pobl ifanc 18 oed
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4.2. D
 adansoddiad Effaith Cydraddoldeb Haf 2020: TGAU, UG, a Safon
Uwch
Dangosodd y dadansoddiad fod bylchau cyrhaeddiad ar gyfer mathau o gymwysterau – er
enghraifft, yn ôl rhywedd, cymhwysedd i gael statws prydau ysgol am ddim, neu statws
anghenion addysgol arbennig – yn tueddu i fod wedi ehangu ar y graddau uchaf ond wedi
lleihau ar y graddau isaf, er nad oedd y patrymau hyn yn gyson ar lefel pwnc.
Mae’r siart isod yn rhoi enghraifft o sut roedd y bylchau cyrhaeddiad yn ôl rhywedd yn
amrywio ar lefel pwnc a thros amser ar gyfer gradd A* a gradd A ar lefel Safon Uwch.
Ffigur 6.2.1 Bwlch cyrhaeddiad ar sail rhyw Safon Uwch (merched - bechgyn, pwynt
canran) ar radd A*-A yn ôl grwpiau pynciau JCQ1, 2

Ffynhonnell: WEDPLASC, Casgliad data Cymwysterau Cymru oddi wrth gyrff dyfarnu
(1) Pobl ifanc 18 oed, cyfresi haf, dysgwyr yr oedd data nodweddion ar gael ar eu cyfer
(2) Pynciau sydd ag o leiaf 30 cofrestriad, ymhob grŵp ymhob blwyddyn
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4.3 Dadansoddiad o ganlyniadau haf 2021
Unwaith eto, o ystyried yr amgylchiadau eithriadol a oedd yn effeithio ar asesu cymwysterau
haf 2021, gwnaethom lunio dadansoddiad ychwanegol sylweddol o ganlyniadau Safon Uwch
ac UG a chanlyniadau TGAU, yn ôl rhanbarth, math o ganolfan, a nodweddion y dysgwr.
Roedd hyn er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid o fewn y system gymwysterau, gan gynnwys
Llywodraeth Cymru, yn wybodus cyn diwrnodau’r canlyniadau.
Roedd yr ystadegau hefyd yn darparu gwybodaeth am lefelau UG, y Dystysgrif Her Sgiliau,
a chymwysterau galwedigaethol gyda defnydd cymharol fawr yng Nghymru.
Mae’r siart isod yn dangos canran y graddau Safon Uwch a ddyfarnwyd ar raddau A* ac A
dros amser.
Ffigur 4.1.1.2 Graddau A*-A Safon Uwch yng Nghymru(1) (2)

Ffynhonnell: Y CGC
(1) Pob dysgwr yng Nghymru, pob corff dyfarnu, pob dyfarniad sengl Safon Uwch
(2) Oherwydd trefniadau dyfarnu gwahanol a dim arholiadau cenedlaethol safonedig, nid yw 2020
a 2021 yn uniongyrchol gymaradwy naill ai â’i gilydd, neu â’r blynyddoedd pan gynhaliwyd
arholiadau neu asesiadau cenedlaethol safonol eraill.

Paratowyd y ffeithlun isod i ddangos canlyniadau TGAU dros amser.
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5. Cronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW)
Mae cronfa ddata QiW yn offeryn cywir, chwiliadwy a defnyddiol i’n holl randdeiliaid er mwyn
cael y wybodaeth angenrheidiol am gymwysterau yng Nghymru.
Rydym ni’n ei rheoli a’i chynnal i gynnwys manylion yr holl gymwysterau a reoleiddir gan
Cymwysterau Cymru, gan gynnwys cymwysterau cymeradwy neu ddynodedig yng Nghymru
ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed. Cawn ein harwain gan yr hyn y mae angen i’n rhanddeiliaid
ddefnyddio QiW ar ei gyfer – cymharu ac allforio data, neu chwilio ac adolygu cofnodion
cymwysterau, er enghraifft.
Mae’r wybodaeth sydd ar gael yn amrywio o ddata syml fel teitlau, rhifau a chyrff dyfarnu
perthnasol, i wybodaeth mesur perfformiad gan Lywodraeth Cymru.
Er mwyn parhau i fod yn ddefnyddiol ac yn canolbwyntio ar anghenion busnesau a
rhanddeiliaid, mae ein Grŵp Defnyddwyr QiW yn helpu i lywio ein gwaith a phrofi effaith
unrhyw newidiadau wrth i ni geisio gwneud gwelliannau parhaus. Eleni, roedd y rhain yn
cynnwys y canlynol:
•

 uom yn gweithio’n agos gyda Thîm Ysgolion Llywodraeth Cymru a darparwyr
B
systemau rheoli gwybodaeth ysgolion i wella cyflwyniad a phrydlondeb data
perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer defnyddwyr QiW.

•

 ydym wedi parhau â’r gwaith datblygu i wella ymarferoldeb a phrofiad y defnyddiwr,
R
megis gwella opsiynau allforio data, ychwanegu cwestiynau cyffredin at yr hafan, a
gwneud lanlwytho gofynion tystiolaeth dynodi yn gliriach i gyrff dyfarnu.

•

 rs mis Hydref 2020, mae’r holl gymwysterau rheoledig, nid dim ond y rhai sy’n
E
gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus i ddysgwyr hyd at 19
oed, wedi bod yn weladwy i’r cyhoedd ar QiW.

•

 rwy gydol y flwyddyn, gwnaethom lanhau adrannau o ddata a gedwir ar QiW, er
T
enghraifft o faes pwnc y sector yn ddiweddar, i sicrhau bod y wybodaeth a gedwir mor
gywir ac mor glir â phosibl.
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CYNNWYS POBL A
SEFYDLIADAU CYMRU
WRTH DDATBLYGU EU
CYMWYSTERAU
EIN GWEITHGAREDDAU CYFATHREBU AC YMGYSYLLTU
Mae cydweithio â phobl a sefydliadau Cymru yn llywio ein holl
weithgareddau, gyda’n cydweithrediadau a’n hymgynghoriadau niferus ac
amrywiol yn amlwg ym mhob adran o’r adroddiad hwn.
Yn unol â’n hamcanion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, eleni ein nod fu
gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, i gefnogi’r system
gymwysterau ac i ddefnyddio cyfleoedd i sicrhau mwy o effeithlonrwydd
neu effeithiolrwydd.
Eleni rydym wedi cynnwys mwy o bobl a sefydliadau yn ein gwaith nag
erioed o’r blaen.
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Eleni gwnaeth ein tîm cyfathrebu ac ymgysylltu gefnogi Cymwysterau
Cymru i wneud y canlynol:
•

ateb dros 800 o ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd

•

 mgynghori ar ein cynigion Cymwys ar gyfer y Dyfodol ar gymwysterau i bobl
y
ifanc 14–16 oed yn y dyfodol, gan arwain at dros 1,200 o ymatebion

•

sefydlu ein Grŵp Cynghori Dysgwyr cyntaf

•

 wahodd dysgwyr i ‘ddweud eu dweud’ ar arholiadau’r haf drwy holiadur ar-lein,
g
gan gynhyrchu dros 700 o ymatebion

•

cynnal 41 o gyfarfodydd gyda swyddogion arholiadau

•

cyflwyno ein Fforwm Cyrff Dyfarnu blynyddol yn rhithiol

•

 ynnal dros 50 o weminarau i gasglu adborth am ein cynlluniau ar gyfer haf 2021
c
a’n cynigion Cymwys ar gyfer y Dyfodol

•

 ynnal dros 300 o gyfarfodydd gyda chydweithwyr mewn addysg ledled Cymru a’r
c
DU ar amryw faterion

1. Ein rhanddeiliaid
Mae addysg a chymwysterau yn effeithio’n uniongyrchol ar fywydau, dyfodol, teuluoedd a
bywoliaeth pobl, ac mae llawer o bobl a sefydliadau yn cymryd rhan ac yn ymddiddori yn y
gwaith o’u darparu.
I ni, mae hynny’n golygu bod gennym lawer o randdeiliaid amrywiol i’w cynnwys, gweithio
gyda nhw a’u cadw’n wybodus. Rydym yn gweithio gyda dysgwyr, rhieni, gofalwyr, athrawon
a darlithwyr, swyddogion arholiadau, cyrff dyfarnu, cyflogwyr, sefydliadau addysg bellach ac
addysg uwch, Llywodraeth Cymru, y cyfryngau, a mwy.
Rydym ni’n ymgysylltu â’n rhanddeiliaid mewn sawl ffordd, o ddigwyddiadau ymgynghori
penodol i gydweithio parhaus, o arolygon i’r cyfryngau cymdeithasol. Er enghraifft, mae
gennym bedwar grŵp rhanddeiliaid allweddol sy’n cefnogi ein gwaith ac yn darparu
cyfraniadau amhrisiadwy i’n gwaith diwygio ac, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, i’n
hymateb i faterion a achoswyd gan y pandemig. Y rhain yw: penaethiaid, undebau llafur,
cymwysterau galwedigaethol, ac addysg uwch.

2. Ffocws cyfathrebu yn 2020/21
Ein dau brif faes cyfathrebu drwy’r flwyddyn oedd:
•

Haf 2021

	O fis Medi 2020, canolbwyntiwyd ar wella dealltwriaeth y cyhoedd o’r dull o ymdrin â
chymwysterau i’w dyfarnu yn haf 2021 – yn enwedig ymhlith dysgwyr.
•

Ein hagenda ddiwygio

	Mae mwyafrif y bobl yn deall ein bod yn rheoleiddiwr; nid oes cymaint yn deall ein
bod yn llunio dyfodol cymwysterau yng Nghymru hefyd. Felly, gwnaethom ddatblygu
rhaglenni i feithrin ymgysylltiad â’n hagenda diwygio cymwysterau.
Ein prif nodau drwyddi draw oedd:
•

cynyddu a gwella ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd

•

gweithio’n agosach a chyfathrebu’n fwy uniongyrchol â dysgwyr
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3. Gwella a chynyddu ymgysylltu

derbyniodd ein
tudalennau gwe
‘Dyfarnu yn 2021’

10,943
o ymweliadau

Cyrchwyd ein gwefan

Mae gan ein sianel
Instagram newydd

217

18,818

o ddilynwyr ac mae
cynnwys yn cael
ei rannu’n aml gan
randdeiliaid

o weithiau drwy ein
llwyfannau cyfryngau
cymdeithasol

Yn ystod y cyfnod hwn,
mae ein tudalen Twitter
wedi derbyn

1.2m

o argraffiadau – mwy
na dwywaith cymaint â’r
cyfnod cyn y pandemig

MEHEFIN 2021

MEDI 2020

Ein ffocws oedd gwella ansawdd a chynyddu ymgysylltiad â’n rhanddeiliaid.

Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi:
•

 dolygu effeithiolrwydd ein gweithgarwch cyfathrebu ac ymgysylltu ac wedi
a
canolbwyntio ar welliant parhaus, gan gynnwys cwblhau camau gweithredu a
amlygwyd yn ein harchwiliad mewnol

•

 hangu ein sianeli cymdeithasol i gynnwys Instagram, gan dargedu dysgwyr yn
e
arbennig

•

cynyddu ymgysylltu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

•

cynyddu traffig i’n gwefan ac o’i chwmpas

•

gwella cyfathrebu uniongyrchol â dysgwyr

•

cefnogi ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol gyda chynllun cyfathrebu

•

cyhoeddi 76 o adroddiadau

3.1. Strategaeth gyfathrebu ar gyfer haf 2021
Rhoi dysgwyr wrth wraidd ein gwaith
Er bod dysgwyr bob amser wedi bod wrth wraidd ein gwaith, eleni gosodwyd nod penodol
i sefydlu fforwm i’n helpu ni i wrando a chael sgyrsiau uniongyrchol gyda nhw. Roeddem
hefyd yn canolbwyntio ar deilwra cyfathrebu’n benodol i bryderon dysgwyr ynghylch y
trefniadau ar gyfer haf 2021 a safbwyntiau arnynt.
Yn ôl yr arfer, roedd ein rhanddeiliaid yn gymorth mawr ac yn cyfrannu at lwyddiant y
cyfathrebu a chynyddu ymgysylltiad dysgwyr.
Mae gan ein Grŵp Cynghori Dysgwyr cyntaf ddeunaw aelod o bob rhan o Gymru rhwng
14 a 21 oed. Maen nhw’n grŵp ysbrydoledig o ddeunaw o bobl ifanc sydd â phrofiadau a
safbwyntiau eang i’w rhannu gyda ni dros eu cyfnod aelodaeth o ddwy flynedd.
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Mae'r Gweinidog Addysg Jeremy Miles yn cwrdd ag aelodau o'n Grŵp Cynghori i Ddysgwyr
yn ystod un o'u cyfarfod rhithwir.

Wedi’i sefydlu fis Ebrill 2021, mae adborth y grŵp wedi llywio ein cyfathrebu ac mae’r
aelodau hefyd wedi cyfrannu at ein cynlluniau wrth gefn ar gyfer haf 2022.
Gwnaethom hefyd gysylltu’n rheolaidd â Senedd Ieuenctid Cymru a Chomisiynydd Plant
Cymru i gael mewnbwn ac adborth ar ein cyfathrebiadau drafft ar y trefniadau ar gyfer haf
2021, a helpodd i wella ein cyfathrebu uniongyrchol â dysgwyr.
Cawsom oddeutu 900 o ymatebion i’n holiadur ar-lein ‘Dweud eich dweud’ yn cadarnhau
dealltwriaeth gywir dysgwyr o’r hyn yr oedd y trefniadau asesu yn ei olygu iddyn nhw, a
byddwn yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd ar gyfer cyfathrebiadau haf 2022.

Dull cydgysylltiedig o greu eglurder i ddysgwyr
Creu eglurder i ddysgwyr, rhieni a’r gymuned addysg ehangach oedd ein prif bryder, felly
sefydlwyd gweithgor ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru a CBAC i gynllunio a chydlynu
cyfathrebu perthnasol.
Gwnaethom gyfarfod yn wythnosol i sicrhau dull cydgysylltiedig a chafwyd diweddariadau
rheolaidd gan y grŵp hwn i Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni’r Gweinidog Addysg.

Y camau nesaf
Yn y flwyddyn sydd i ddod, rydym yn bwriadu cynyddu a gwella gweithgareddau ymgysylltu’n
barhaus gyda’n holl randdeiliaid. Fel rhan o hyn, byddwn ni’n sefydlu grŵp cynghori dysgwyr
newydd o ddysgwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol ac yn cymryd rhan
mewn dysgu seiliedig ar waith.
Bydd ein strategaeth gyfathrebu yn canolbwyntio ar wella dealltwriaeth y cyhoedd o’n rôl fel
rheoleiddiwr cymwysterau.
Byddwn yn parhau i ddarparu gwybodaeth glir ac amserol am y trefniadau dyfarnu ar gyfer
haf 2022.
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SUT RYDYM YN
RHEDEG EIN SEFYDLIAD
ADRODDIAD ADNODDAU CORFFORAETHOL
Bydd rhan hon ein hadroddiad yn dweud mwy wrthych chi am bwy
ydym ni fel sefydliad a sut rydym ni wedi parhau i gyflawni yn ystod y
pandemig.
Gwyddom fod ein system addysg yn ganolog i ddyfodol ein cenedl
ac rydym yn cael ein gyrru drwy chwarae ein rhan yn hynny. Mae’n
hanfodol er mwyn creu Cymru lewyrchus gyda mwy o gyfle cyfartal,
diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg sy’n ffynnu.
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YN YR ADRAN HON:
1. D
 eddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel fframwaith ar
gyfer sut rydym ni’n cyflawni
2. Ein hamcanion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
3. S
 ut rydym ni wedi cyflawni yn erbyn ein hamcanion Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2020/21
4. Cynllun Iaith Gymraeg
5. Arbedion effeithlonrwydd
6. Cefnogi ein cymunedau
7. Archwiliadau mewnol

1. D
 eddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel fframwaith ar
gyfer sut rydym ni’n cyflawni
Er nad ydym ar hyn o bryd yn atebol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015,
mae ein rôl yn gwbl hanfodol i’w diben.
Felly rydym ni wedi mabwysiadu ei hegwyddorion ac wedi pennu amcanion ar gyfer sut
rydym ni’n cyflawni. Wedi’r cyfan, mae’n ffordd naturiol i ni weithio, o gofio bod angen lens hir
ar gynllunio addysg a chymwysterau i’r dyfodol.
Rydym hefyd wedi mabwysiadu ‘pum ffordd o weithio’ y ddeddf: integreiddio, cynnwys a
chydweithredu, a mabwysiadu dull hirdymor ac ataliol. Unwaith eto, mae hyn yn cyd-fynd yn
dda â Cymwysterau Cymru a natur ein gwaith.

2. Ein hamcanion Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae’r rhain yn canolbwyntio ar ble y gallwn wneud y mwyaf o’n heffaith gadarnhaol ar y
nodau llesiant. Mae ein hamcanion yn cyfrannu at Gymru lewyrchus, gynaliadwy a gwydn ac
yn cefnogi lles ein gweithwyr.
•

Amcan 1 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cefnogi cyflogwyr
Byddwn yn alinio ein strategaethau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chyffredinol
ag anghenion sgiliau Cymru yn y dyfodol. Drwy adolygiadau’r sector galwedigaethol,
byddwn yn sicrhau bod cymwysterau’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r wybodaeth a’r
sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr yng Nghymru – nawr ac yn y dyfodol.

•

Amcan 2 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cynnwys y cymhwyster
Pan fyddwn ni’n comisiynu neu’n cyflwyno cymwysterau newydd, byddwn ni’n ystyried
a oes budd o ran annog cyrff dyfarnu i ymgorffori gwybodaeth a dealltwriaeth mewn
perthynas â datblygu cynaliadwy.

•
Amcan 3 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cefnogi ein gweithlu
	Byddwn yn darparu amgylchedd gwaith, ac yn cefnogi diwylliant, sy’n annog ffyrdd
iach o fyw i weithwyr a lles hirdymor.
•
Amcan 4 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cydweithio
	Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, i gefnogi’r
system gymwysterau ac i ddefnyddio cyfleoedd i sicrhau mwy o effeithlonrwydd neu
effeithiolrwydd.
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3. S
 ut rydym ni wedi cyflawni yn erbyn ein hamcanion Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2020/21
Amcan 1 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cefnogi cyflogwyr
Byddwn yn alinio ein strategaethau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chyffredinol ag
anghenion sgiliau Cymru yn y dyfodol. Drwy adolygiadau’r sector galwedigaethol, byddwn
yn sicrhau bod cymwysterau’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu
hangen ar gyflogwyr yng Nghymru – nawr ac yn y dyfodol.
Mae cyflogwyr yn rhanddeiliad allweddol yn ein holl brosiectau diwygio cymwysterau, ar
gyfer cymwysterau galwedigaethol ac, eleni, ar ddatblygu ein Bagloriaeth Sgiliau Uwch
Cymru newydd (Lefel 3).
Fel sy’n amlwg ar draws yr adroddiad, rydym ni nid yn unig yn gofyn am eu mewnbwn a’u
hadborth ar ein cynigion cymwysterau drwy ymgynghori’n helaeth, ond rydym ni hefyd yn
cydweithio ar atebion a hyd yn oed yn eu creu ar y cyd. Mae mewnbwn cyflogwyr wedi helpu
i lunio elfen ‘sgiliau annatod’ y cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru newydd, ac
mae’r gofyniad i ystyried barn cyflogwyr wedi’i ymgorffori o fewn manyleb y contract ar gyfer
y corff dyfarnu a fydd yn ei ddylunio, ei ddatblygu a’i ddyfarnu.
Dewisir cynnwys ein cymwysterau mwyaf newydd, a fu’n destun adolygiad a diwygiad eleni, i
fod yn berthnasol iawn i anghenion cyflogwyr yng Nghymru.
Yn y cymwysterau TGAU ac UG / Safon Uwch newydd ar gyfer Technoleg Ddigidol, er
enghraifft, mae ffocws cryf ar greadigrwydd a datblygu ystod eang o sgiliau wrth ddefnyddio
ystod o feddalwedd at ddibenion gwahanol, gan gefnogi Strategaeth Ddigidol Llywodraeth
Cymru ar gyfer Cymru.
Mae’r cymwysterau adeiladu a’r amgylchedd adeiledig newydd yn cynnwys y crefftau a’r
llwybrau ymlaen sy’n adlewyrchu anghenion presennol y sector yng Nghymru a’r rhai a
ragwelir.
Amcan 2 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cynnwys y cymhwyster
Pam fyddwn ni’n comisiynu neu’n cyflwyno cymwysterau newydd, byddwn yn ystyried
a oes budd o ran annog cyrff dyfarnu i ymgorffori gwybodaeth a dealltwriaeth mewn
perthynas â datblygu cynaliadwy

Mae ein prosiectau diwygio wedi’n gweld ni’n parhau i weithio ar gyflwyno cymwysterau
newydd i ddysgwyr yng Nghymru, llawer ohonyn nhw wedi’u cymeradwyo yn ystod y
deuddeg mis diwethaf ac yn cynnwys gwaith sy’n berthnasol i ddatblygu cynaliadwy. Ym
mhob achos, datblygir y gofynion cynnwys yn benodol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.
Mae’r cymwysterau adeiladu a’r amgylchedd adeiledig newydd i’w defnyddio mewn addysg
bellach, gan gynnwys cymhwyster Amgylchedd Adeiledig UG / Safon Uwch newydd a dysgu
seiliedig ar waith fel rhan o brentisiaethau, yn cynnwys gofynion i ddysgwyr ddatblygu eu
dealltwriaeth o egwyddorion cynaliadwyedd, dylunio cynaliadwy a dewis adnoddau, ac
ailddefnyddio ac ôl-osod adeiladau sy’n bodoli eisoes.
Mewn Technoleg Ddigidol UG/Safon Uwch, bydd gofyn i ddysgwyr ddatblygu eu
dealltwriaeth o effaith amgylcheddol technolegau digidol, a fydd yn rhan annatod o gynnwys
y pwnc.
Ar gyfer cymhwyster newydd Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru, mae gwybodaeth a
dealltwriaeth o ddatblygu cynaliadwy wedi’u hymgorffori yn y cyd-destunau dysgu penodol
mewn dwy allan o dair cydran y cymhwyster. Wrth ddysgu am Nodau Datblygu Cynaliadwy’r
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Cenhedloedd Unedig a nodau llesiant Cymru, fel y’u diffinnir yn Neddf Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru), bydd dysgwyr yn gallu ystyried y gwahanol fathau o werth sy’n cyfrannu at
fyd cynaliadwy a Chymru.
Amcan 3 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cefnogi ein gweithlu
Byddwn yn darparu amgylchedd gwaith, ac yn cefnogi diwylliant, sy’n annog ffyrdd
iach o fyw i gweithwyr a lles hirdymor.
Mae gan Cymwysterau Cymru 87 o weithwyr a fu’n gweithio’n gyfan gwbl gartref o fis
Mawrth 2020 tan fis Gorffennaf 2021, pan ddechreuon ni gynllun peilot i ddychwelyd i’r
swyddfa am un neu ddau ddiwrnod yr wythnos.
Wrth weithio o bell, ein blaenoriaeth oedd sicrhau bod ein gweithwyr yn teimlo’n brysur ac yn
cael eu cefnogi a’u hysbysu. Roedd gan lawer ohonyn nhw gyfrifoldebau gofalu ychwanegol
ac roedd yn bwysig nad oeddem ni’n ychwanegu at unrhyw bryderon. Roedd rhai hefyd yn
gweithio ar gyflymder ac o dan bwysau i ddatblygu atebion i ddyfarnu cymwysterau pan
oedd arholiadau wedi’u canslo.
Roedd ein dull person cyfan yn cyfuno mentrau cymdeithasol yn ogystal â swyddogaethol,
gyda ‘neuaddau tref’ a gweithgareddau cymdeithasol ddwywaith yr wythnos yn amrywio
o gyfarfodydd coffi roulette o bell, heriau ffitrwydd tîm, ac anrhegion bach o ddiolch a
anfonwyd i gartrefi pobl, fel pecyn o hadau i dyfu planhigyn yn yr haf.
Gwnaethom hefyd gynnig oriau lles i ddiolch i weithwyr am eu gwydnwch a’u hymrwymiad ac
i sicrhau eu bod nhw’n cymryd seibiant.

Dysgu a datblygu
Drwy gydol y cyfnod gweithio o bell, gwnaethom barhau i annog datblygiad gweithwyr a
rhedeg ystod eang o sesiynau hyfforddi.
Hyfforddwyd yr holl weithwyr i ‘roi a derbyn adborth’ i gefnogi’r gwaith o weithredu ein Polisi
Perfformiad a Datblygu newydd, a lansiwyd fis Gorffennaf 2020.
Buom yn gweithio gyda Stonewall i ddarparu hyfforddiant sy’n agored i weithwyr ac aelodau’r
bwrdd o ran rhagfarn ddiarwybod a’r agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth ehangach, yn
ogystal â sesiwn ‘Cyflwyniad i gynghreiriaeth’

GWEITHGAREDDAU
HYFFORDDI A DATBLYGU
ERAILL YN 2020/21

Ymwybyddiaeth o'r menopos;
Ymwybyddiaeth ofalgar;
Ymwybyddiaeth iechyd meddwl;
Codi a chario; diogelwch tân;
cymorth cyntaf;
Datblygu tîm (tîm cyfathrebu)

CEFNOGWYD
GWEITHWYR YN EU
HADDYSG UWCH /
ADDYSG BELLACH, GAN
GYNNWYS:

Gradd Meistr mewn Addysg;
Doethuriaeth mewn Mathemateg;
Doethuriaeth mewn Addysg;
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg

CEFNOGWYD
GWEITHWYR YN EU
CEISIADAU HYFFORDDI
UNIGOL, GAN GYNNWYS:

Seicometreg mewn Asesiad
Addysgol gydag Asesiad
Caergrawnt; Rhaglen Springboard
gydag Academi Wales; Ysgol Haf
Academi Wales; Bod yn
Gyfarwyddwr Anweithredol
Effeithiol (ar gyfer aelodau newydd
o'r bwrdd)

Cydraddoldeb
Ein bwriad yw creu diwylliant cynhwysol sy’n cydnabod talentau a chefndiroedd unigol,
nodweddion gwarchodedig, dewisiadau iaith, a safbwyntiau gwahanol – ymhlith ein staff a’n
rhanddeiliaid.
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Gwyddom fod pobl sy’n teimlo eu bod nhw’n cael eu cynnwys yn cymryd mwy o ran ac yn
cael eu cymell i gyfrannu, a bod hyn hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles eu hunain.
Rydym yn cynnal cyfarfodydd partneriaeth rheolaidd gyda chynrychiolwyr o’n hundeb
llafur cydnabyddedig, sy’n ddefnyddiol wrth ddarparu llais staff arall ar gyfer ymholiadau a
materion.
Rydym wedi cyhoeddi ein Adroddiad cynnydd Cydraddoldeb Strategol Blynyddol ar gyfer
2020-21, sy’n manylu ar ein gwaith eleni, gan gynnwys sut y gwnaethom weithredu’n gyflym
i sicrhau bod ein holl weithwyr yn gallu gweithio’n ddiogel o’u cartref eu hunain. Roedd hyn
yn cynnwys darparu offer ac addasu ein harferion gwaith arferol i gefnogi gweithwyr wrth
iddyn nhw gydbwyso eu gwaith â blaenoriaethau eraill.

Gwobr Cyflogwr Chwarae Teg Safon Aur
Gwnaethom ymgysylltu â Chwarae Teg a chymryd rhan yn eu menter Cyflogwr Chwarae
Teg, gan arolygu ein gweithwyr fel rhan o hyn yn ystod mis Mawrth 2021. Roeddem yn falch
o ennill y Safon Aur, yr ail sefydliad i gyflawni hyn yng Nghymru a’r cyntaf i’w gyflawni ar ei
asesiad cyntaf.

Siarter Afiechyd Marwol
Fe wnaethom ni lofnodi Addewid ‘Gweithio Ymlaen’ y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol ac yn 2020 daethom yn gyflogwr TUC ‘Afiechyd Marwol’.

Anabledd
Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Eleni roeddem ni wrth ein boddau i dderbyn
newyddion am ein lleoliad gwaith anabledd cyntaf. Ar ôl gweithio gyda ni yn ystod y flwyddyn
flaenorol, sicrhaodd swydd barhaol arall ac mae bellach wedi hyfforddi fel cynorthwyydd
addysgu ac yn gobeithio gweithio mewn ysgolion o’r hydref ymlaen.
Eleni, nid oeddem ni’n gallu ailredeg y cynllun lleoliad gwaith anabledd gyda Remploy
gan nad oeddem ni’n gweithredu o’r swyddfa ac nid oeddem ni’n teimlo y gallem gynnig y
gefnogaeth yr oedd ei hangen. Fodd bynnag, edrychwn ymlaen at ddechrau hyn eto ar ôl i ni
ddychwelyd i’r swyddfa.

Recriwtio
Mae cyfathrebu digidol yn hanfodol ac fe recriwtiom ni ein prentis digidol cyntaf yn ystod
2020/21, sydd, ynghyd â’n prentis data, yn gwneud Prentisiaeth Uwch ym Mhrifysgol De
Cymru.
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Yn y flwyddyn ariannol 2020/21, gwnaethom 15 o benodiadau, 13 ohonynt yn fenywod a dau
ddyn.
Gwnaethom gefnogi recriwtio Llywodraeth Cymru o aelodau bwrdd newydd Cymwysterau
Cymru, gan fod pump o’n deg aelod cyffredin wedi cwblhau eu tymor penodi.
Roedd angen unigolion â sgiliau asesu, rheoleiddio a rheoli busnes arnom ni. Roedd
amrywiaeth ein bwrdd yn bwysig i ni, felly gwnaethom benodi ymgynghorwyr recriwtio i
gynyddu cyrhaeddiad yr ymgyrch ac ehangu amrywiaeth y ceisiadau.
Ynghyd â’r ymgynghorwyr recriwtio, crëwyd ymgyrch farchnata ddigidol amlgyfrwng, a
oedd yn cynnwys gwaith hyrwyddo gyda rhwydweithiau partneriaeth, gan gynnwys grwpiau
cydraddoldeb.
Cyrhaeddodd yr ymgyrch ddigidol dros 4,000 o bobl. Cawsom lefel dda o ymateb gan
unigolion o gefndiroedd amrywiol, gan olygu bod mwy o ymgeiswyr ag anabledd datganedig
neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig yn cael eu cyfweld nag mewn ymarferion blaenorol.
Derbyniodd Llywodraeth Cymru dros 100 o geisiadau, dwbl y swm arferol ar gyfer rolau o’r
fath, ac, ar ôl cyfweliad, dewiswyd ymgeiswyr y gellir eu penodi gan y Gweinidog.
Er, yn siomedig, nad oedd unrhyw ymgeiswyr y gellir eu penodi yn y pen draw gyda’r
nodweddion gwarchodedig targed, byddwn yn parhau i yrru ceisiadau amrywiol yn y dyfodol.
Rydym yn archwilio ymhellach sut y gallwn ymgysylltu ag unigolion nad ydynt eto’n barod i
fod yn gyfarwyddwyr anweithredol ond sy’n gallu datblygu’r sgiliau gofynnol drwy fentora a
chysgodi.

Gweithio mewn partneriaeth gyda’n hundeb llafur
Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd rhwng ein hundeb llafur, ein Prif Weithredwr, ein
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a’n tîm Adnoddau Dynol drwy gydol y cyfyngiadau
symud.
Roedd yn fforwm defnyddiol ac ymarferol iawn, gyda thrafodaeth agored ar unrhyw faterion
neu bryderon gweithwyr. Buom hefyd yn gweithio gyda’n gilydd i hyrwyddo cyfleoedd dysgu
a datblygu a’n hymgyrch llesiant mewnol.
Mae’r undeb llafur hefyd yn aelod gwerthfawr o’n Gweithgor Dychwelyd i’r Swyddfa, gan
gyfrannu at ein datblygiad o ffyrdd newydd o weithio.

Cymwysterau Cymru

55

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021

“Gyda gweithwyr yn parhau i weithio gartref eleni, mae cryfder a phositifrwydd parhaus
gweithio mewn partneriaeth yn Cymwysterau Cymru wedi bod yn amhrisiadwy i aelodau
undeb deimlo bod rhywun yn gwrando arnyn nhw ac yn rhan o’r sefydliad ehangach.
“Mae gweithrediaeth Cymwysterau Cymru wedi cydweithio â’r undeb ar les staff ac
iechyd a diogelwch wrth iddyn nhw weithio gartref ac wrth gynllunio ailagor y swyddfa
yn raddol. Mae aelodau’r undeb wedi dweud eu bod nhw wedi teimlo’n ddiogel ac wedi
cael cefnogaeth i weithio gartref drwy gydol y cyfnod hwn. Wrth i ni gamu’n ofalus allan
o gyfnod y cyfyngiadau symud, rydym ni’n parhau i weithio mewn partneriaeth i archwilio
manteision unrhyw ffyrdd newydd o weithio.
“Mae cynrychiolwyr dysgu o’r tîm Adnoddau Dynol a’r undeb yn cyfarfod yn rheolaidd
ac wedi gweithio ar fentrau ar y cyd drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo cyfleoedd dysgu
a datblygu. Mae gweithio mewn partneriaeth yn Cymwysterau Cymru yn ailadrodd ein
gwerthoedd craidd – dysgu, positifrwydd, meddylgarwch a chydweithredu.”
Ceri Phillips
Cadeirydd cangen Cymwysterau Cymru o’r undeb

Arolwg Pobl ac arolygon pwls
Rhan bwysig o gefnogi lles wrth weithio o bell oedd sicrhau bod ein gweithredoedd yn
effeithiol, felly gwnaethom olrhain defnydd, gan ofyn i bobl yn aml sut oedden nhw’n teimlo.
Er mwyn helpu gydag iechyd corfforol a meddyliol gweithwyr, gwnaethom ni gynnig oriau lles
i staff, gan annog pobl i gymryd amser i gymryd rhan mewn gweithgaredd a fyddai o fudd
iddyn nhw. Pan ofynnwyd iddyn nhw am hyn, roedd 76 o’r 83 o ymatebwyr yn eu defnyddio.
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Cynhaliwyd arolwg pwls am y tro cyntaf fis Gorffennaf 2020, gan ganolbwyntio ar
newidiadau i waith, patrymau gwaith, pa mor hapus neu bryderus yr oedd pobl yn teimlo, ac
a oedden nhw’n teimlo eu bod nhw’n cael eu cefnogi.
Yna, dyma ni’n ei ailadrodd fel rhan o’n Harolwg Pobl blynyddol fis Tachwedd 2020. Nid
oeddem yn gwybod pa effaith y byddai gweithio o bell yn ei chael ac roeddem yn falch o
weld bod ein sgôr mynegai gyffredinol ar gyfer ymgysylltu â gweithwyr wedi cynyddu 1 y cant
i 77 y cant yn gadarnhaol.
Rhai sylwadau ar ein horiau llesiant:
“Rwy’n credu’n bersonol bod y math hwn o fenter yn cael effaith fawr ac yn cael ei
werthfawrogi’n fawr.”
“Rwy’n credu ei fod yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac roedd yn syrpreis hyfryd cael
gwahoddiad i gymryd rhan yn yr oriau lles. Dyma fi’n rhoi hwb fach i fy nhîm gymryd eu
horiau nhw ac roedden nhw’n gwerthfawrogi hynny.”

MYNEGAI YMGYSYLLTU 77%
FY NGWAITH

AMCANION A
PHWRPAS
SEFYDLIADOL

FY RHEOLWR

FY NHÎM

DYSGU A
DATBLYGU

CYNHWYSIANT A
THRINIAETH DEG

86%

96%

82%

82%

65%

86%

DIWYLLIANT
SEFYDLIADOL

LLES PERSONOL

DATGANIAD
ARWEINYDDIAETH

85%

93%

79%

ARWEINYDDIAETH
ADNODDAU A
CYFLOG A
LLWYTH GWAITH BUDD-DALIADAU A RHEOLI NEWID

82%

91%

79%

Canlyniadau allweddol o’n harolwg pobl
Arweinyddiaeth a Rheoli Newid

79%

Mae gan reolwyr weledigaeth glir ar
gyfer dyfodol Cymwysterau Cymru

81%

Rwy'n teimlo bod newid yn
cael ei reoli'n dda

70%

Rwy'n credu bod Cymwysterau Cymru
yn cyfathrebu'n dda ar faterion mewnol
Mae Cymwysterau Cymru yn rhoi'r
wybodaeth ddiweddaraf i mi am faterion
sy'n effeithio arnaf
Mae gen i'r dechnoleg sydd ei hangen
arnaf i wneud fy ngwaith yn effeithiol

83%
91%
97%

Rwy'n credu bod fy sefydliad yn
hyrwyddo negeseuon iechyd a lles

97%

Rwy'n teimlo bod fy sefydliad yn
cefnogi fy iechyd a'm lles

88%
% yn positif

Cymwysterau Cymru

57

7%
16%
15%
26%
14%
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Oriau gwaith
Gofynnwyd i’n gweithwyr ddweud wrthym sut yr effeithiwyd ar eu horiau gwaith gan y
cyfyngiadau symud a chanslo arholiadau.
Dywedodd

22%

fod yn rhaid iddyn
nhw weithio oriau
hirach ers y
cyfyngiadau symud

Dywedodd

40%

Dywedodd

fod hyn wedi digwydd
weithiau

Dywedodd

46%

o'r rheini fod hyn wedi
digwydd oherwydd
canslo’r arholiadau yn
haf 2020

46%
ei fod i fodloni
terfynau amser

Mae bron pob un wedi teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, â hyder mewn uwch reolwyr, ac
wedi gallu gweithio’n effeithiol yn ystod yr amser digynsail hwn.

I ba raddau:
I raddau helaeth

I ryw raddau

Rhywfaint

Dim o gwbl

A yw'r gwaith rydych chi'n ei
wneud wedi newid oherwydd yr
achosion o COVID-19?

21%

42%

20%

17%

Ydych chi wedi teimlo eich bod yn
cael eich cefnogi gan eich tîm ers
yr achosion o COVID-19?

73%

A oes gennych hyder yn y modd y
mae uwch reolwyr yn delio ag effaith
COVID-19 ar eich sefydliad?

78%

20% 2%

A ydych wedi gallu gweithio mor
effeithiol ag y byddech yn eich
gweithle arferol?

75%

22% 2%

21% 6%

Sail: 81

Dywedodd ychydig llai na dwy ran o dair eu bod wedi derbyn cefnogaeth ragorol gan eu
rheolwr.
C28. Sut fyddech chi’n disgrifio’r gefnogaeth a ddarparwyd gan eich rheolwr ers yr achosion
o COVID-19?
Ardderchog

63%

Da
Gweddol
Gwael
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Cynllunio ar gyfer y dyfodol
Defnyddiwyd yr Arolwg Pobl i ystyried pa gamau y dylai’r sefydliad eu cymryd dros y
flwyddyn i ddod, gan ganolbwyntio ar y canlynol:

DYSGU A DATBLYGU
Gofyn i reolwyr drafod dyheadau tymor
hwy gweithwyr a datblygiad gyrfa fel rhan
o'r gwiriadau Perfformiad a Datblygu – i
nodi anghenion hyfforddi a datblygu
sgiliau
Rhoi diweddariad chwarterol i weithwyr ar
ba hyfforddiant sydd wedi'i gynnal ar
draws y sefydliad

LLWYTH GWAITH A
CHYDBWYSEDD RHWNG
GWAITH A BYWYD
Adolygu canlyniadau'r gwaith a'r
arolwg a monitro llwyth gwaith drwy'r
cynllun gweithredol
Parhau â'n Fforwm Partneriaeth gyda'r
undeb lle trafodir materion cyﬂogaeth

GWEITHIO GARTREF

CYFATHREBU MEWNO

Cwblhau ein cynlluniau peilot dychwelyd i'r
swyddfa
Datblygu ein ffyrdd o weithio yn y dyfodol,
fel bod model swyddfa / gwaith cartref
hybrid yn effeithiol i'r unigolyn a'r sefydliad

Deall yn well pam mae barn gweithwyr ar
gyfathrebu mewnol wedi gwella i lywio
gweithgareddau ymgysylltu yn y dyfodol

Amcan 4 Cenedlaethau’r Dyfodol: Cydweithio
Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, i gefnogi’r
system gymwysterau ac i ddefnyddio cyfleoedd i sicrhau mwy o effeithlonrwydd neu
effeithiolrwydd.
Fis Medi 2020, lansiwyd rhaglen Arweinyddiaeth a Rheoli ar y Cyd Cyrff a Noddir gan
Lywodraeth Cymru.
Dechreuodd dwy garfan y llinyn Hanfodion Rheoli Llinell a dwy garfan y llinyn
Arweinyddiaeth Strategol. Disgwylir i’r cyntaf gael ei gwblhau fis Medi 2021 gyda digwyddiad
ar-lein y bydd rheolwyr y cyfranogwyr yn ei fynychu.
Dyma’r rhaglen reoli gydweithredol gyntaf ar draws y Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru
ac mae’n caniatáu i weithwyr o sefydliadau llai rwydweithio a dysgu gan gyfoedion. Mae’n
cefnogi ein hamcan Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i gydweithio ar draws sector
cyhoeddus Cymru.
Rydym ni wedi parhau i ddarparu gwasanaethau a chyngor TG, o dan gytundeb lefel
gwasanaeth, i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (NAEL) a
Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
Rydym ni wedi gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid ar draws y sector cyhoeddus
i gyflawni’r amcan hwn; mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein hadran cyfathrebu ac
ymgysylltu.
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4. Cynllun Iaith Gymraeg
Fis Gorffennaf 2021, cyhoeddwyd ein hail adroddiad cynnydd yn erbyn ein Cynllun Iaith
Gymraeg. Dyma rai o’r uchafbwyntiau.
•

 echreuom gofnodi dewisiadau iaith unigolion ar gyfer cyfathrebu ysgrifenedig a llafar
D
ar ein cronfa ddata rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM).

•

 efydlwyd system dechnegol i sicrhau y gellid cynnal cyfarfodydd dwyieithog ar-lein yn
S
ystod y pandemig COVID-19.

•

Cyhoeddwyd 58 o gyhoeddiadau/adroddiadau dwyieithog gennym ni yn ystod 2020/21.

•

 yhoeddir y deunyddiau a ddefnyddir gennym mewn digwyddiadau cyhoeddus a
C
hysbysiadau i’r wasg ar yr un pryd yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

•

 n ystod y flwyddyn, dyfarnwyd contract i ddarparu system Adnoddau Dynol
Y
ddwyieithog, gan alluogi gweithwyr i archebu gwyliau blynyddol, cofnodi absenoldeb
oherwydd salwch, a diweddaru a rheoli eu gwybodaeth bersonol, cydraddoldebau a
sgiliau Cymraeg yn y Gymraeg neu yn Saesneg. Cafodd hon ei gweithredu a’i chyflwyno
i weithwyr yn ystod haf 2021. Byddwn yn gweithredu’r modiwl recriwtio dwyieithog yn
ddiweddarach yn y flwyddyn.

5. Arbedion effeithlonrwydd
Rydym yn dilyn egwyddorion ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru’, sef fframwaith Llywodraeth
Cymru ar gyfer rheoli adnoddau cyhoeddus yn gyfrifol ac er budd y cyhoedd. Mae hyn yn
sicrhau bod ein holl benderfyniadau gwario yn sicrhau gwerth am arian.
Pan fyddwn yn caffael nwyddau a gwasanaethau, rydym ni’n adolygu ein dull a’n manylebau
ni ac yn ystyried a allwn ni wneud arbedion effeithlonrwydd pellach neu wireddu manteision
ehangach.
Rydym ni wedi gwireddu arbedion mewn sawl maes eleni yn dilyn proses gaffael gystadleuol:
•

 yfathrebu: arbed £3,354 ar gyfer pecyn gwaith penodol drwy chwilio am ddyfynbrisiau
c
amgen yn hytrach na defnyddio ein prif gontract

•

 swiriant: cytuno ar gontract tair blynedd i sicrhau arbediad o 4 y cant (tua £1,000 y
y
flwyddyn) ar bremiymau’r blynyddoedd i ddod

•

 wasanaethau cyfreithiol masnachol a chyflogaeth: yn dilyn tendr cystadleuol, arbedion
g
yn amrywio o £18 i £24 yr awr

•

 eddalwedd archebu desg: cytuno ar gontract tair blynedd, gan sicrhau gostyngiad o
m
10 y cant ar gostau trwydded blynyddol ac arbedion o £1,407.67 y flwyddyn

•

 rchwiliad mewnol: yn dilyn tendr cystadleuol, arbedwyd tua £1,938 y flwyddyn o’i
a
gymharu â chontract blaenorol

•

t eleffoni: bydd adolygu’r cynllun galw yn darparu arbediad blynyddol o £2,751 ar gostau’r
drwydded

Rydym ni’n parhau i sicrhau arbedion effeithlonrwydd o gontractau a ddyfarnwyd cyn y cyfnod
adrodd. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, fis Mawrth 2021, roeddem ni wedi arbed £33,614 o’i
gymharu a’r flwyddyn flaenorol.
FFONAU
SYMUDOL

TRAWSGRIFIADAU

£2,434

£4,211

CYMORTH
CYFRYNGAU
CYMDEITHASOL

£2,835

ARGRAFFWYR

£297

DADANSODDIAD
CYFRIFON

£8,160

ARCHWILIAD
MEWNOL

CYFIEITHU

£5,394

£10,282

(contract blaenorol)

Cyfanswm arbedion o £33,614
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Dengys y llun canlynol sut y bwriadwn ddefnyddio’r gyllideb gyfredol
Archwilio
£50k

Costau’r
Bwrdd
£133K

Cyfathrebu ac
Ymgysylltu
£208k

Defnyddio
Arbenigwyr a
Rhanddeiliad
£740k

Teithio a
Chynhaliaeth
Staff
£42k

Cyﬂog Staff
£6.185m

Grantiau
£840k

Cyllideb
Cymwysterau
Cymru
21-22
£9.658m

TGCh
£347k

Cyngor
Cyfreithiol
£242k

Ymchwilio ac
Ymgysylltiad
Dysgwyr
£200k
Costau
staff eraill
£159k

Costau
Swyddfa
£442K

Cyﬁeithu
£70k

6. Cefnogi ein cymunedau
Bu pob gweithiwr yn gweithio o bell o fis Mawrth 2020 i fis Gorffennaf 2021, felly roedd yn
anodd i ni gynnal ein harfer arferol o gydweithwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
codi arian.
Serch hynny, roeddem ni’n gallu sefydlu rhaglen o gefnogaeth i Sight Cymru, lle bu
gweithwyr yn gwirfoddoli i ddarparu recordiadau o’u hunain yn darllen erthyglau papur
newydd i’w dosbarthu i bobl sydd wedi colli eu golwg. Darparwyd gwerth deuddeg wythnos o
recordiadau gennym ni.
Fe sefydlom ni hefyd gysylltiadau â’r cynllun ‘Chatty Café’, gyda staff yn gallu gwirfoddoli
i gynnal galwadau ffôn gyda phobl sy’n unig neu’n ynysig. Nod y cynllun hwn yw lleihau
ynysigrwydd cymdeithasol ac unigrwydd drwy annog a chreu cyfleoedd i bobl ryngweithio
drwy sgwrs, rhywbeth sydd wedi dod yn fwyfwy pwysig ers y cyfyngiadau symud.
Tua diwedd y flwyddyn adrodd, cynigiwyd dau weithgaredd ychwanegol i staff i gyfrannu atyn
nhw yn ddewisol – darparu awdur disgrifio lleoliadau i ‘See Around Britain’ a thagiwr delwedd
Wicidata i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.
“Mae ein gwasanaeth newyddion llafar i Sight Cymru yn un o’n gwasanaethau
poblogaidd rhad ac am ddim a ddarperir gennym ni bob wythnos i’r rhai sydd wedi colli
eu golwg ac sy’n methu darllen neu’n ei chael yn rhy anodd. Mae’r gwasanaeth wedi dod
yn bwysicach fyth i’n haelodau yn ystod y pandemig COVID-19 gan eu bod nhw’n fwy
ynysig ac unig nag erioed.
“Mae Sight Cymru wedi bod yn ffodus iawn i gael gwirfoddolwyr gwych o Cymwysterau
Cymru i helpu i ddarparu darlleniadau diddorol ar gyfer y gwasanaeth hwn bob wythnos.
Heb wirfoddolwyr, ni fyddai’r gwasanaeth hwn yn gynaliadwy ac ni fyddai ein defnyddwyr
gwasanaeth yn gallu gwrando ar y newyddion a’r erthyglau lleol a ddarperir.
“Mae ein defnyddwyr gwasanaeth wedi rhoi adborth hyfryd ar y gwasanaeth a’r
gwirfoddolwyr sy’n darparu’r darlleniadau; maen nhw wedi dweud bod yr erthyglau’n
ddiddorol gyda rhai lleisiau darllen hyfryd. Diolch unwaith eto i wirfoddolwyr Cymwysterau
Cymru am eu hymrwymiad i’r gwasanaeth.”
Rebecca Harris, Sight Cymru
Cymwysterau Cymru

61

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021

7. Archwiliadau mewnol
Yn ystod 2020/21, mae chwe archwiliad mewnol wedi’u cwblhau (ynghyd ag un archwiliad
dilynol) fel a ganlyn:
Enw'r archwiliad

Sgôr sicrwydd

Llywodraethu – Monitro'r Cynllun
Gweithredol

Sylweddol

Lles, Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth, a Rheoli
Absenoldeb

Sylweddol

Rheoli Risg – Parhad Busnes

Sylweddol

0

Seiberddiogelwch

Sylweddol

2

Rheolaethau Ariannol Allweddol
– Cyflogres a Phensiynau

Rhesymol

Rheoli Prosiectau – Cymwys ar
gyfer y Dyfodol

Sylweddol

Dilyniant Cyfathrebu

Amherthnasol

Cymwysterau Cymru
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RHAGOLWG
Gan edrych ymlaen at y 12 mis nesaf, gwyddom y bydd COVID-19 yn parhau
i effeithio ar fywydau dysgwyr, eu rhieni, eu hathrawon a’u darlithwyr wrth i’r
pandemig barhau i amharu ar ddysgu mewn llawer o ysgolion a cholegau.
Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid yn y sector addysg i
ddeall y materion sydd wrth law a sefydlu’r atebion tecaf.
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BLAENORIAETHAU ALLWEDDOL
Haf 2022: Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021 mai ein bwriad yw cynnal arholiadau yn haf
2022, gydag addasiadau. Os nad yw hynny’n bosibl, oherwydd sefyllfa iechyd y cyhoedd,
bydd gennym gynllun wrth gefn ar waith fel bod canolfannau’n gwybod pa gamau y bydd yn
rhaid iddynt eu cymryd os bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu canslo arholiadau. Yn
ogystal â goruchwylio’r dull o ddyfarnu yn 2022, byddwn hefyd yn cynllunio’r dull o ddyfarnu
yn 2023.
Diwygio’r cwricwlwm: Rydym wedi cyhoeddi ein penderfyniadau yn dilyn ein hail
ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol. Rydym wedi recriwtio arbenigwyr ym mhob maes
pwnc a gweithiwr proffesiynol o ganolfannau ledled Cymru i ystyried sut y gallai cymwysterau
newydd edrych. Mae hwn yn ddarn pwysig o waith er mwyn sicrhau bod y cymwysterau
newydd yn cyd-fynd ag uchelgeisiau’r Cwricwlwm newydd. Yn ogystal ag ystyried cynnwys
ac asesu byddwn hefyd yn edrych ar sut i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol.
Ochr yn ochr â hyn rydym yn edrych ar ail-lunio’r cymwysterau ehangach a gynigir i bobl
ifanc rhwng 14 ac 16 oed.
Adolygiad o gymwysterau yn y sector teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo: Mae
hwn yn sector economaidd pwysig i Gymru ac mae’r pandemig wedi ei daro’n galed. Rydym
yn gweithio’n agos gydag arbenigwyr yn y sector i gofnodi eu barn mewn modd sensitif
ynghylch a yw’r cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd yn diwallu eu hanghenion neu a oes
angen eu diweddaru. Bydd y gwaith hwn yn parhau am fwy na blwyddyn gyda’r adroddiad
terfynol i’w gyhoeddi yn gynnar yn 2023.
Adeiladu a’r amgylchedd adeiledig: Yn dilyn ein hadolygiad manwl o gymwysterau yn y
sector hwn, roedd y cymwysterau Sylfaen a Dilyniant ar gael i’w haddysgu am y tro cyntaf o
fis Medi 2021 tra bydd y cymwysterau Prentisiaeth Lefel 3 yn cael eu cyflwyno i’w haddysgu
am y tro cyntaf o fis Medi 2022. Mae cyflogwyr wedi croesawu cyflwyno’r cymwysterau
newydd arloesol hyn fel rhai sy’n rhoi gwybodaeth ehangach i ddysgwyr am y diwydiant yn ei
gyfanrwydd.
Yn ogystal â’r cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaethau, datblygodd CBAC TGAU
newydd yn yr Amgylchedd Adeiledig a addysgwyd am y tro cyntaf ym mis Medi 2021 ac
mae’n datblygu UG a Safon Uwch yn yr Amgylchedd Adeiledig, a fydd ar gael i’w addysgu
am y tro cyntaf o fis Medi 2022.
Technoleg ddigidol: Ym mis Medi 2022 bydd UG/Safon Uwch mewn Technoleg Ddigidol ar
gael i’w haddysgu am y tro cyntaf, yn dilyn cyflwyno’r TGAU ym mis Medi 2021. Mae’r rhain
o ganlyniad i’n hadolygiad o gymwysterau yn y maes.
Amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid: Rydym wedi dechrau ein hadolygiad
cyflym o’r cymwysterau sydd ar gael yn y sector hwn yng Nghymru. Byddwn yn ymgysylltu
ag amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys cyrff dyfarnu, cyflogwyr a darparwyr dysgu a
byddwn yn cynnal cyfweliadau manwl gyda rhanddeiliaid i archwilio eu barn ynghylch a yw
cymwysterau yn y sector yn diwallu anghenion dysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr.

Ffyrdd Newydd o Weithio
Yn yr un modd â llawer o gyrff cyhoeddus eraill, ac o gofio ein hôl troed carbon, byddwn yn
ystyried pa newidiadau neu welliannau y gallwn eu gwneud i sicrhau gweithio hybrid effeithiol
yn y tymor hir.
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