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Cyflwyniad
Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr
annibynnol ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon
Uwch, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau
galwedigaethol a thechnegol. Rydyn ni yma i
gynnal hyder bod y cymwysterau rydyn ni’n eu
rheoleiddio yn deg, bod modd ymddiried ynddyn
nhw a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi yng
Nghymru a thu hwnt.
Rydyn ni’n gwneud hyn drwy:
•o
 sod rheolau i gyrff dyfarnu ddarparu
cymwysterau sy’n adlewyrchu gwybodaeth,
sgiliau a dealltwriaeth dysgwyr yn gywir
• llunio amrywiaeth a chynllun y cymwysterau
sy’n gallu cael eu hariannu gan Lywodraeth
Cymru a sicrhau eu bod ar gael i ddiwallu
anghenion dysgwyr
•g
 weithio’n agos gyda’r gymuned addysg
ehangach
• c ynnwys pobl a sefydliadau Cymru yn ein
gwaith.
O dan Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) mae
gennym ni ddau brif nod:
1. S icrhau bod cymwysterau - a system gymwysterau
Cymru - yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion
rhesymol dysgwyr yng Nghymru
2. H
 ybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn
system gymwysterau Cymru.
Mae hyn yn golygu ein bod ni’n gosod y dysgwr
wrth wraidd ein gweithgareddau.

Rydyn ni hefyd yn gyfrifol am edrych ar draws
y system gymwysterau i sicrhau ei bod yn
gweithio er budd dysgwyr, ac am weithredu neu
gynghori eraill yn y system addysg i wneud yr
un peth, os oes angen.
Rhan o’n gwaith yw sicrhau bod cymwysterau
o fewn y system yn cael eu gwerthfawrogi, eu
bod yn ddiogel a’u bod yn cael eu parchu’n
rhyngwladol. Mae gennym ni bwerau a
dyletswyddau i reoleiddio cyrff dyfarnu, a
gallwn ni wneud ymyriadau cadarnhaol i sicrhau
gwelliannau i gymwysterau neu’r system
gymwysterau.
Rydyn ni’n diogelu gwerth cymwysterau, gan
wneud yn siŵr bod safonau’n cael eu cynnal,
bod graddau’n cael eu dyfarnu’n deg a bod
cymwysterau’n parhau i gael eu datblygu wrth i
anghenion dysgwyr newid.
Fel yr arbenigwyr dibynadwy mewn
cymwysterau, rydyn ni hefyd yn ystyried
anghenion cyflogwyr, y sector addysg uwch
a phroffesiynau - ac rydyn ni’n rhoi cyngor i
Weinidogion Llywodraeth Cymru ar faterion
perthnasol.

Ein dull
Rydyn ni’n edrych tuag allan, felly rydyn ni’n
ymgysylltu, yn cyfathrebu ac yn cydweithio
i gryfhau ein gallu i hybu hyder y cyhoedd
yn system gymwysterau Cymru ac i ddiwallu
anghenion dysgwyr. Mae ein gwaith yn seiliedig
ar ein gwerthoedd:
• Cydweithredol o ran sut rydyn ni’n gweithio
• Ystyriol o ran y dulliau rydyn ni’n eu defnyddio
• Cadarnhaol yn ein hagwedd
• Dysgu o brofiad ac oddi wrth eraill.
Bydd ein dibenion yn cael eu bodloni pan fydd
dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr addysg yn
ymddiried mewn cymwysterau rheoleiddiedig
sy’n cael eu hastudio yng Nghymru ac yn eu
gwerthfawrogi ac yn cael eu cydnabod ledled y
DU ac yn rhyngwladol – dyma ein gweledigaeth
gwmpasog, a chaiff ei chyflawni pan fydd ein
hamcanion rheoleiddiol yn cael eu cyflawni fel
a ganlyn:

•Mae cymwysterau rheoleiddiedig a gaiff eu
hastudio gan ddysgwyr yng Nghymru yn ddilys,
yn ddibynadwy ac yn cael eu dyfarnu i safon
briodol;
•Mae cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru
yn gynhwysol ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal i
ddysgwyr;
•Mae cymwysterau rheoleiddiedig a’r system
gymwysterau yn ymatebol i anghenion ac
amgylchiadau sy’n newid, yn enwedig o ran
budd hirdymor Cymru a’i dysgwyr;
•Mae rheoleiddio yn gymesur, yn dryloyw, yn
gyson ac wedi’i dargedu, er mwyn cefnogi
system gymwysterau sy’n gynaliadwy yn y
tymor hir;
•Mae gwybodaeth sy’n rhesymol ofynnol er
mwyn darparu cymwysterau rheoleiddiedig
cyson a sicr o ran ansawdd ar gael ac yn
hygyrch;
•Mae llywodraethu priodol ar waith i sicrhau
atebolrwydd a chydymffurfiaeth reoleiddiol.

Ein cyfrifoldebau o ran cydraddoldeb
Rydyn ni’n gorfod bodloni Deddf Cydraddoldeb
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
2010 a’r dyletswyddau cydraddoldeb
sy’n benodol i Gymru sy’n cael eu nodi yn
Rheoliadau 2011. Mae hyn yn golygu bod yn
rhaid i ni ystyried sut allwn ni gyfrannu’n
gadarnhaol at greu cymdeithas decach yng
Nghymru yn ein gweithgareddau o ddydd i
ddydd drwy roi sylw dyledus i’r angen i ddileu
gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle
cyfartal a meithrin cysylltiadau da. Rydyn ni
wedi ymrwymo i weithredu mewn modd sy’n
cwmpasu gwahaniaethau, yn cael gwared ar
anfanteision neu’n eu lleihau, yn cymryd camau
i ddiwallu anghenion pobl sy’n rhannu nodwedd
warchodedig berthnasol ac yn annog y rhai sydd
â nodweddion gwarchodedig i gymryd rhan
mewn bywyd cyhoeddus neu weithgareddau
eraill. Rydyn ni hefyd wedi ymrwymo i roi sylw
dyledus i’r angen i fynd i’r afael â rhagfarn a
hyrwyddo dealltwriaeth.
Caiff ystyriaethau cydraddoldeb eu hymgorffori
yn y gwaith o gynllunio ein polisïau a darparu
ein gwasanaethau, ac maen nhw’n cael eu
hadolygu’n barhaus. Ni ddylai pobl (sy’n
rhyngweithio â ni neu sy’n cael eu cyflogi
gennym ni) gael eu rhoi o dan anfantais gan
unrhyw un o’r canlynol (sydd hefyd yn cael
eu galw’n ‘nodweddion gwarchodedig’ neu’n
‘grwpiau gwarchodedig’):
• rhyw
• hil
• crefydd/ffydd neu gred

• cyfeiriadedd rhywiol
• oed
• beichiogrwydd a mamolaeth
• statws priodasol neu bartneriaeth sifil
• anabledd
• ailbennu rhywedd.
Ein dyletswydd sefydliadol yw sicrhau, wrth
gyflawni ein swyddogaethau, nad ydyn
ni’n gwahaniaethu’n uniongyrchol nac yn
anuniongyrchol yn erbyn unrhyw un oherwydd
un o’r nodweddion gwarchodedig hyn. Fel
rheoleiddiwr cymwysterau Cymru, mae gennym
ni rôl hefyd o ran monitro sut mae cyrff
dyfarnu yn cydymffurfio â’u dyletswyddau
o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb ac nad
ydyn nhw’n rhoi unrhyw ddysgwr sydd â
nodwedd warchodedig o dan anfantais - mae
hyn yn cynnwys rhoi mynediad effeithiol i
gymwysterau i bobl anabl. Mae hyn yn cael ei
adlewyrchu yn adran D2.1 a D2.2 yr Amodau
Cydnabod Safonol. Mae hyn yn golygu bod yn
rhaid i gyrff dyfarnu leihau’r graddau y mae
pobl anabl dan anfantais yn y trefniadau ar
gyfer astudio neu ennill cymhwyster oherwydd
eu hanableddau, gan sicrhau ar yr un pryd bod
yr asesiadau ar gyfer cymwysterau yn gofyn am
ddangos y wybodaeth, y sgil a’r ddealltwriaeth
ofynnol ac angenrheidiol i gynnal hyder
y cyhoedd yng ngwerth neu gadernid y
cymwysterau.

Ein gwaith cydraddoldeb hyd yma 2016-2022
Fel corff cyhoeddus yng Nghymru, mae gofyn
i ni gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol
ac Amcanion Cydraddoldeb, sy’n ein helpu i
gyflawni ein dyletswyddau cyffredinol yn well,
ac adrodd ar y camau rydyn ni wedi’u cymryd
neu’n bwriadu eu cymryd i gyflawni pob amcan,
gan gynnwys yr amserlenni a’r trefniadau
monitro. Mae angen i ni adolygu’r rhain yn
rheolaidd ac o leiaf bob pedair blynedd. Cafodd
ein set gyntaf o amcanion ei chyhoeddi yn
2016 ac, yn dilyn adolygiad, cafodd set arall o
amcanion ei chyhoeddi ar gyfer y cyfnod 20192022.
Mae’r cyhoeddiad hwn yn nodi amcanion sydd
wedi’u gosod ar gyfer 2022-2024 a sut y bydd y
rhain yn cael eu mesur. Mae’r amcanion wedi’u
pennu am gyfnod o ddwy flynedd y tro hwn fel
y bydd amcanion a gaiff eu cyflwyno o 20242028 yn sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn
gyson â’r cyfnod/amserlen ar gyfer yr Amcanion
Cydraddoldeb sydd wedi’u gosod gan Gyrff
eraill a Noddir gan Lywodraeth Cymru.
Rydyn ni’n adrodd bob blwyddyn ar y cynnydd
rydyn ni’n ei wneud yn erbyn ein hamcanion
cydraddoldeb. Mae’r adroddiadau hyn i’w
gweld yn Cymwysterau Cymru / Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Datblygu ein hamcanion ar gyfer 2022-24
Pwrpas ein hamcanion cydraddoldeb yw
cryfhau ein perfformiad o ran Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a
dyletswyddau penodol o dan reoliadau 2011
er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd
o ran hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant
i grwpiau gwarchodedig yng Nghymru ac i
gefnogi tryloywder.
Nod ein hamcanion yw hyrwyddo cydraddoldeb
a chynwysoldeb i bobl ag unrhyw un o’r
nodweddion gwarchodedig. Fodd bynnag,
efallai y byddwn ni’n dewis canolbwyntio
gweithgareddau penodol ar nodwedd
warchodedig benodol ar adeg benodol.
Mae manylion am gyflog ein staff ar gael yn
ein cyfrifon blynyddol. Rydyn ni’n penodi ar
sail teilyngdod, ac mae ein staff yn symud i
fyny graddfeydd cyflog drwy gynyddrannau
blynyddol. Mae ein polisïau staff hyblyg sy’n
ystyriol o deuluoedd yn galluogi’r rhai sy’n
gofalu am blant neu aelodau eraill o’r teulu i
reoli cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

Caiff gwybodaeth am gyflogau’r rhywiau ei
chyhoeddi yn ein Cyfrifon Blynyddol, gan
gynnwys data bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
Rydyn ni’n monitro patrymau recriwtio a data
cyflog i nodi unrhyw bryderon, yn ystyried
rhesymau sylfaenol dros yr hyn rydyn ni’n ei
adrodd er mwyn sicrhau nad yw ein prosesau’n
cynnal anghydraddoldebau, ac rydyn ni’n
cymryd camau priodol. Nid yw’r wybodaeth
sydd gennym ni’n dangos unrhyw driniaeth
anghyfartal ar sail rhyw er ein bod fel arfer
yn derbyn mwy o geisiadau gan fenywod na
dynion. Bydd y camau i gefnogi ein hamcanion
sy’n ymwneud ag amrywiaeth y gweithlu a
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diwylliant cynhwysol, ein polisïau Adnoddau
Dynol parhaus sy’n ystyriol o deuluoedd, a’n
gweithredoedd ar recriwtio (er mwyn sicrhau
bod rolau’n ddeniadol i bob rhywedd a phobl
sydd â nodweddion gwarchodedig) yn cael
effaith gadarnhaol ar yr holl nodweddion
gwarchodedig, gan gynnwys rhywedd. Bydd
hyn yn helpu i fynd i’r afael â bwlch cyflog
rhwng y rhywiau ac, felly, nid ydyn ni’n bwriadu
gweithredu amcan ar wahân i roi sylw i
wahaniaeth cyflog.

Ein Polisi Cydraddoldeb
Ein prif nodau yw: sicrhau bod cymwysterau,
a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol ar
gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng
Nghymru, a hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn
cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.
O fewn y nodau hyn, rydyn ni wedi ymrwymo i:
• Hyrwyddo amrywiaeth, gan gydnabod bod
pobl i gyd yn wahanol a bod yr amrywiaeth
hon yn dod â safbwyntiau ehangach sy’n ein
helpu i ddeall a diwallu anghenion dysgwyr
yn well
• Trin pobl yn deg, fel bod pawb yn cael cyfle
cyfartal a mynediad cyfartal – boed hynny
wrth recriwtio, mewn polisïau Adnoddau
Dynol, wrth ddatblygu staff, cymryd rhan
mewn ymgynghoriadau, cael gwybodaeth
gennym ni, defnyddio ein cyfleusterau neu
fynychu ein digwyddiadau
• Gwrthod goddef gwahaniaethu, erledigaeth,
bwlio neu aflonyddu (uniongyrchol neu
anuniongyrchol, bwriadol neu anfwriadol) yn
erbyn unrhyw berson ar unrhyw sail o gwbl,
gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y
nodweddion gwarchodedig hynny sy’n cael eu
rhestru yn Neddf Cydraddoldeb 2010
• Rhoi cyfle i’n polisïau a’n penderfyniadau gael
eu llywio gan farn pobl sydd â nodweddion
gwahanol a’r effaith bosibl arnyn nhw
• Wrth reoleiddio cyrff dyfarnu, ei gwneud
yn ofynnol i gyrff dyfarnu, wrth ddatblygu
cymwysterau, ddileu neu leihau anfanteision

i bobl â nodweddion gwarchodedig a rhoi
addasiadau/trefniadau rhesymol ar waith
mewn modd rhagweithiol i alluogi pobl ag
anabledd i allu dilyn cymwysterau
• Defnyddio ein dull o ymdrin â chydraddoldeb
i ymgorffori hawliau dynol yn seiliedig ar
werthoedd cyffredin tegwch, cydraddoldeb,
amrywiaeth, urddas a pharch
• Cydnabod hawliau plant a Chonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
drwy geisio deall ac ystyried barn plant mewn
penderfyniadau neu bolisïau perthnasol.
Wrth ystyried amrywiaeth, rydyn ni hefyd yn
cynnwys yr unigolion hynny a allai fod o dan
anfantais oherwydd eu sefyllfa economaiddgymdeithasol, yn ogystal â’r rhai a allai
fod o dan anfantais oherwydd nodweddion
gwarchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.
Wrth wneud hynny, rydyn ni’n ystyried
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
a’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol
(nad oes rheidrwydd arnon ni i gydymffurfio â
hi, ond rydyn ni’n cydymffurfio â hi’n wirfoddol)
fel sy’n cael eu nodi yng nghanllawiau statudol
Llywodraeth Cymru ‘Cymru sy’n Fwy Cyfartal’
a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2021. Rydyn
ni hefyd yn rhoi sylw i waith y Comisiynydd
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chomisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac adroddiadau
a chanllawiau amrywiol maen nhw wedi’u
cyhoeddi.

Ein Hamcanion Cydraddoldeb 2022-24
Ar gyfer y cyfnod rhwng 2022 a 2024,
byddwn ni’n canolbwyntio ar y pum amcan
canlynol. Mae’r amcanion hyn yn berthnasol
i’r holl nodweddion gwarchodedig a statws
economaidd-gymdeithasol sydd wedi’u rhestru
uchod ac felly nid yw Cymwysterau Cymru yn
bwriadu cyflwyno amcan ar gyfer pob nodwedd
sydd wedi’i gwarchod, er y gall rhai camau
gweithredu sylfaenol fod yn benodol i nodwedd
sydd wedi’i gwarchod:

1. Ein gwaith rheoleiddio – mae cymwysterau
rheoleiddiedig yn cael eu darparu a’u dyfarnu
mewn ffordd sy’n deg i bob math o ddysgwyr.
Byddwn ni’n gweithio’n gyson i sicrhau
bod ein meini prawf ar gyfer cymwysterau
newydd, polisïau rheoleiddio, dull o
gydnabod cyrff dyfarnu, cymeradwyo
cymwysterau, a monitro cydymffurfiaeth
i gyd yn cefnogi cydraddoldeb ac yn
cael gwared ar anfantais yn y system
gymwysterau neu’n ei lleihau.
2. Ein gwaith adolygu a diwygio – mae
cymwysterau rheoleiddiedig yn cael eu
cynllunio a’u hasesu mewn ffordd sy’n deg i
bob dysgwr.
Byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n ystyried
effaith ac anghenion pob math o ddysgwyr
wrth i ni wneud penderfyniadau ar ddiwygio
cymwysterau. Byddwn ni hefyd yn achub ar
gyfleoedd priodol i gynyddu ymwybyddiaeth
dysgwyr o faterion yn ymwneud â
chydraddoldeb o ran y cynnwys sy’n cael
ei argymell ar gyfer cymwysterau newydd,
gan feithrin cysylltiadau da a mynd i’r afael
â rhagfarn. Byddwn ni’n ceisio sicrhau bod
yr amrywiaeth o gymwysterau sydd ar gael i
ddysgwyr yng Nghymru yn gynhwysol ac yn
gydlynol i ddiwallu anghenion, diddordebau
a dyheadau pob dysgwr, gan gynyddu eu
gallu i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.

3. Ymgysylltu â’r system gymwysterau a’i
llywio - rydyn ni’n cyfathrebu, yn ymgysylltu,
yn ymgynghori ac yn cynnal ymchwil gyda
grwpiau amrywiol, gan elwa ar amrywiaeth
eang o safbwyntiau.
Byddwn ni’n mynd ati i ystyried ble, sut,
a chyda phwy rydyn ni’n ymgysylltu pan
fyddwn yn adolygu materion, yn casglu
adborth ac yn cynllunio. Mae hyn yn ein
galluogi i wneud yn siŵr ein bod ni’n
gwneud penderfyniadau sydd wedi elwa
o amrywiaeth eang o safbwyntiau, gan
feithrin cysylltiadau da. Byddwn ni’n
sicrhau bod gennym ni’r mecanweithiau ar
waith i gyflawni hyn a’n bod ni’n parhau i
gyfathrebu’n glir, yn effeithiol ac yn dryloyw.
4. A
 mrywiaeth y Gweithlu a’r Bwrdd - mae
ein gweithlu a’n Bwrdd yn adlewyrchu
amrywiaeth y boblogaeth yng Nghymru
rydyn ni’n rheoleiddio ar eu cyfer ac yn
gweithio yn eu plith.
Wrth recriwtio staff, byddwn ni’n hysbysebu
ac yn hyrwyddo cyfleoedd drwy amrywiaeth
o sianeli sy’n briodol i’r rôl, gan apelio at
yr ystod ehangaf o ymgeiswyr, gyda’r nod
o sicrhau bod ein gweithlu yn adlewyrchu
amrywiaeth y boblogaeth yng Nghymru yn
well. O ran ein Bwrdd, mae pob aelod yn
cael ei benodi drwy’r system Penodiadau
Cyhoeddus, ond byddwn ni’n gweithio gyda
Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ac annog
amrywiaeth drwy benodiadau’r Bwrdd.

5. Diwylliant cynhwysol - rydyn ni’n parhau
i adeiladu diwylliant lle mae pobl yn
teimlo bod y sefydliad yn gweld eu
gwerth fel unigolion, yn gwerthfawrogi eu
gwahaniaethau ac yn gwneud defnydd da o’r
amrywiaeth o brofiadau a dealltwriaeth sydd
ar gael.
Byddwn ni’n parhau i weithio gyda’n
gweithwyr, ein hundeb a’n Bwrdd i ymgorffori
ein gwerthoedd, er mwyn sicrhau bod ein
sefydliad yn gynhwysol ac yn amgylchedd
gwych i bawb. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau
bod ein polisïau yn ymwneud â’n gweithwyr
yn berthnasol ac yn addas i’r diben. Wrth
i ni sefydlu ffyrdd newydd o weithio, gan
gynnwys mwy o weithio o bell, byddwn ni’n
ymdrechu i gynnal ein diwylliant cynhwysol.

Ein hamcanion yn fwy manwl
Isod mae rhagor o fanylion am yr hyn y byddwn ni’n ei wneud i gyflawni’r meysydd ffocws sydd wedi’u hamlinellu
uchod a sut y byddwn ni’n adolygu ein cynnydd o ran cyflawni pob un o’r amcanion:

Mae Mynediad Teg Drwy Ddylunio
yn ddogfen ganllaw reoleiddiol
gynhwysfawr rydyn ni’n ei chynhyrchu
a’i chynnal ar y cyd â CCEA Regulation.
Mae’n cynnig cyngor ymarferol helaeth
i gyrff dyfarnu ar sut i gynnwys
hygyrchedd o’r dechrau wrth ddewis,
cynllunio a chyflwyno asesiadau. Mae’n
cynnwys enghreifftiau ymarferol ac yn
egluro sut mae cyrff dyfarnu’n gallu
ceisio cyngor arbenigol a phroffesiynol
ychwanegol i gefnogi eu gwaith. Mae’r
ddogfen i’w gweld yn:
Mynediad Teg drwy Ddylunio
1

Ein Gwaith Rheoleiddio
Amcan – Mae cymwysterau rheoleiddiedig yn cael eu darparu a’u dyfarnu mewn ffordd sy’n deg i bob math o ddysgwr.
Sut byddwn ni’n cyflawni’r amcan?
•Wrth adolygu cymwysterau i’w cymeradwyo, byddwn ni’n canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â chydraddoldeb
fel rhan o’n proses gymeradwyo ac yn sicrhau bod staff a phaneli arbenigol yn cyfeirio at y canllawiau Mynediad
Teg drwy Ddylunio1 wrth adolygu cymwysterau.
•Byddwn ni’n ei gwneud yn ofynnol i bob corff dyfarnu adrodd i ni, drwy eu Datganiad Cydymffurfio blynyddol, fod
ganddyn nhw weithdrefnau priodol ar waith i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’n Hamodau Cydnabod Safonol (sy’n
atgyfnerthu gofynion cyfreithiol Deddf Cydraddoldeb 2010). Mae hyn yn cynnwys cael gweithdrefnau priodol ar
gyfer gwneud addasiadau rhesymol i gymwysterau fel eu bod yn addas ar gyfer dysgwyr ag anableddau. Byddwn
ni’n cymryd camau priodol a chymesur pan fyddwn ni’n canfod diffyg cydymffurfio o fewn corff dyfarnu, ac i fynd i’r
afael ag unrhyw faterion neu bryderon a gaiff eu codi gyda ni.
•Byddwn ni’n cwblhau asesiadau effaith rheoleiddiol a chydraddoldeb i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau
sy’n seiliedig ar ymchwil ac adborth gan randdeiliaid. Wrth asesu effaith, byddwn ni hefyd yn ystyried i ba raddau
mae unrhyw gynigion yn bodloni nodau Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus neu ddyletswyddau
penodol.
•Byddwn ni’n aelodau gweithgar, ynghyd â chyd-reoleiddwyr, o’r Fforwm Cydraddoldebau a’r Fforwm Ymgynghori ar
Fynediad i ystyried materion cydraddoldeb.
•Byddwn ni’n rhoi sylw dyledus i dri nod Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ystod ein gwaith i
oruchwylio cyfres arholiadau’r haf a’r gaeaf.
•Pan fyddwn ni’n canfod unrhyw faterion cydraddoldeb negyddol systematig y tu allan i’n cylch gwaith ein hunain,
byddwn ni’n adrodd y rhain i’r cyrff priodol fel bod modd eu lliniaru neu fynd i’r afael â nhw.
•Byddwn ni’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru wrth iddyn nhw ymgymryd â’r gwaith cyfreithiol angenrheidiol sydd
ei angen i wneud Cymwysterau Cymru yn rheoleiddiwr priodol i bennu addasiadau rhesymol i gymwysterau.

Beth fyddwn ni’n ei gyflawni yn 2022/23?
•C
 ymeradwyo’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru Sgiliau Uwch newydd sy’n adolygu’r deunyddiau mewn perthynas â
mynediad cyfartal, tegwch a lleihau rhagfarn.
•P
 arhau i fod yn aelodau gweithgar o’r Fforwm Cydraddoldeb a’r Fforwm Ymgynghori ar Fynediad sy’n ystyried
materion deddfwriaethol ar gyfer cymwysterau mewn perthynas â materion cydraddoldeb.
•P
 arhau i weithio’n agos gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, gan geisio adborth ar drefniadau dyfarnu’r
haf.
•P
 arhau i gynhyrchu ystadegau swyddogol ar Ddadansoddiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb: TGAU, UG a Safon Uwch i
gynnwys dadansoddiad o fylchau cyrhaeddiad (fel cafodd ei wneud yn dilyn haf 2020 a haf 2021).
•C
 yhoeddi trosolwg o ddyfarniadau haf 2022 i gynnwys manylion am sut y gwnaethom ni reoli effaith pandemig
COVID-19 ar ddyfarnu cymwysterau i’r garfan hon.
•Y
 n amodol ar amserlenni Llywodraeth Cymru, dod yn rheoleiddiwr priodol i bennu addasiadau rhesymol i
gymwysterau.

Fel sy’n cael ei grybwyll yn yr adran
fonitro isod, y canlyniad yr hoffen ni
ei weld yw bod cymwysterau newydd
sy’n cael eu datblygu drwy ein dull
datblygu ar y cyd yn ei wneud yn
glir sut mae barn dysgwyr wedi
dylanwadu’n uniongyrchol ar eu
cynllun ac yn cefnogi amrywiaeth yn
benodol yn y modd maen nhw’n cael
eu haddysgu a’u hasesu.
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Ein Gwaith Adolygu a Diwygio
Amcan – Mae cymwysterau rheoleiddiedig yn cael eu cynllunio a’u hasesu mewn ffordd sy’n deg i bob math o ddysgwr.
Sut byddwn ni’n cyflawni’r amcan?
•Wrth adolygu’r ddarpariaeth bresennol o gymwysterau ac ystyried newidiadau, byddwn ni’n cynnwys ffocws penodol ar
p’un a yw cymwysterau’n hygyrch i anghenion rhesymol pob math o ddysgwyr ac yn eu diwallu.
•Byddwn ni’n cynnwys amrywiaeth eang a gwahanol o randdeiliaid yn y gwaith o ddatblygu cymwysterau newydd er
mwyn sicrhau eu bod wedi’u cynllunio i fod yn ddiddorol, yn berthnasol ac yn hygyrch. Byddwn ni’n defnyddio ac yn
tyfu ein mecanweithiau ar gyfer trafod a llunio ein gwaith mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid, gan gynnwys ein Panel
Cynghori i Ddysgwyr, grŵp rhanddeiliaid y Gymraeg, a’n grŵp ymgysylltu ag AU.
•Byddwn ni’n ceisio ac yn ymateb i adborth ar gynigion ar gyfer creu cymwysterau newydd, gan gynnwys gan
gynrychiolwyr dysgwyr â nodweddion gwarchodedig a’r rhai sy’n anodd eu cyrraedd. Mae hyn yn cynnwys ceisio
adborth ar effeithiau posibl cynigion yn ogystal â’r cynigion eu hunain.
•Wrth ddatblygu gofynion ar gyfer cymwysterau newydd byddwn ni’n mynd ati i chwilio am gyfleoedd i sicrhau bod y
cynnwys yn adlewyrchu ac yn sensitif i’r amrywiaeth o wahanol ddysgwyr sy’n eu dilyn.
•Byddwn ni hefyd yn archwilio sut y gall y cynnwys lefel uchel a’r gofynion asesu ar gyfer cymwysterau newydd feithrin
cysylltiadau da drwy helpu pob dysgwr i ennill gwybodaeth bellach drwy ymwneud â themâu a materion cydraddoldeb
a hawliau dynol, er enghraifft, drwy gydnabod cyfraniadau a safbwyntiau cymunedau lleiafrifol, bod yn chwilfrydig
ynghylch a chwestiynu gwybodaeth sydd wedi’i dderbyn, ac archwilio amrywiaeth barn ar y gorffennol a’r presennol.
•Byddwn ni’n parhau i feithrin ein cysylltiadau ag arbenigwyr sy’n arbenigo mewn materion cydraddoldeb wrth asesu,
a chydag ymarferwyr sy’n arbenigo mewn amrywiaeth ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) fel bod modd i ni dynnu
o safbwyntiau a phrofiad arbenigol pan fo angen. Bydd hyn yn llywio ein gweithgareddau adolygu a diwygio ac yn ein
helpu i archwilio ffyrdd arloesol o wella hygyrchedd cymwysterau ac asesiadau, a chymryd rhan yn ein gwaith.
•Pan fyddwn ni’n caffael gwasanaethau gan gorff/cyrff dyfarnu i ddatblygu cymwysterau newydd, byddwn ni’n ei
gwneud yn ofynnol iddyn nhw roi sylw dyledus i gydraddoldeb wrth iddyn nhw ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth iddyn
nhw ddatblygu eu cymwysterau.
Beth fyddwn ni’n ei gyflawni yn 2022/23?
• Drwy ein dull newydd o ddatblygu ar y cyd byddwn ni’n gweithio gydag eraill i gytuno ar gynigion cynllunio ar gyfer
cyfres newydd o gymwysterau TGAU wedi’u creu i Gymru a fydd ag amrywiaeth fwy cynhwysol o bynciau, gan gynnwys
Dawns, Iaith Arwyddion Prydain, a Pheirianneg.
• Byddwn ni’n casglu adborth gan amrywiaeth eang o randdeiliaid ar y cynigion cynllunio sydd wedi’u datblygu ar y cyd
ar gyfer cymwysterau TGAU newydd a chymwysterau cysylltiedig er mwyn helpu i sicrhau bod y cynnwys a’r asesiad
arfaethedig mor hygyrch â phosibl ac yn hyrwyddo cyfleoedd i ddysgwyr ddysgu am gydraddoldeb, amrywiaeth a
hawliau dynol ac ymgysylltu’n ystyrlon â nhw.
• Byddwn ni’n gofyn am adborth ar gynigion i ail-lunio’r cymwysterau 14-16 ehangach sy’n cael eu cynnig fel bod modd
i ddysgwyr a chanolfannau ddewis o blith amrywiaeth gynhwysol o gymwysterau sy’n diwallu eu hanghenion ac yn
cefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru.
• Byddwn ni’n cryfhau ein cysylltiadau ag arbenigwyr ym maes cydraddoldeb ac asesu ac ymarferwyr sy’n gyfrifol am
ADY ac amrywiaeth.

Ymgysylltu â’r system gymwysterau a’i llywio
Amcan – rydyn ni’n cyfathrebu, yn ymgysylltu, yn ymgynghori ac yn cynnal ymchwil gyda grwpiau amrywiol, gan elwa ar
amrywiaeth eang o safbwyntiau.
Sut byddwn ni’n cyflawni’r amcan?
•B
 yddwn ni’n parhau i gyflawni ein strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu. Mae’r strategaeth yn ystyried
cydraddoldeb ac amrywiaeth – byddwn ni’n chwilio’n gyson am ffyrdd newydd o ymgysylltu a chyfathrebu â
grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig drwy amrywiaeth o sianeli, yn gwirio synnwyr ein cyfathrebiadau i
sicrhau eu bod yn hawdd eu deall ar gyfer pob cynulleidfa darged a sicrhau ystod lawn o amrywiaeth gweladwy ar
draws ein cynnwys hyrwyddo.
•B
 ydd gennym ni’r mecanweithiau, y sianelau a’r cysylltiadau priodol i ymgysylltu â grwpiau penodol lle bo angen
at ddibenion ymchwil, ymgysylltu, ymgynghori a chyfathrebu perthnasol arall. Bydd hyn yn sicrhau ein bod ni’n
gwneud ein penderfyniadau yn y modd mwyaf gwybodus ac effeithiol ac y byddwn ni’n gwrando ar ein holl
gymunedau amrywiol a’n gweithlu ac yn ymateb iddyn nhw ac yn cyfathrebu’n effeithiol â nhw.
•B
 yddwn ni’n gwella ein casgliadau data busnes fel arfer gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu cwblhau asesiadau
effaith, gan gynnwys asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb.
•B
 yddwn ni’n craffu ar ein dogfen adolygu moesegol ar gyfer ymchwil er mwyn sicrhau bod cynllunio ymchwil
cynhwysol ac ymgysylltu cynhwysol yn rhan annatod o’n prosesau.
Beth fyddwn ni’n ei gyflawni yn 2022/23?
• Byddwn ni’n cyflawni ein strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu strategol yn effeithiol, gan ystyried egwyddorion
cydraddoldeb ac amrywiaeth, er mwyn cynyddu dealltwriaeth a chyfranogiad gyda’n rhanddeiliaid.
• Byddwn ni’n gweithio mewn partneriaeth ledled Cymru gyda sefydliadau a grwpiau cydraddoldeb ac amrywiaeth
perthnasol (gan gynnwys ein grwpiau cynghori i ddysgwyr) i ddatblygu enghraifft gadarn o ymgysylltu ar faterion
cydraddoldeb ac amrywiaeth.
• Byddwn ni’n gweithredu ein gwefan newydd i fodloni Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau WCAG 2.2, gan
gefnogi hygyrchedd i bawb.
• Bydd gennym ni fynediad at y newidynnau data o setiau data addysg Llywodraeth Cymru sydd eu hangen i gwblhau
dadansoddiad effeithiol o’r effaith ar gydraddoldeb.
• Byddwn yn cwblhau’r gwaith o adolygu ein rhestr wirio moeseg ymchwil.

Amrywiaeth y Gweithlu a’r Bwrdd
Amcan – Mae ein gweithlu a’n Bwrdd yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth yng Nghymru rydyn ni’n rheoleiddio ar eu
cyfer ac yn gweithio yn eu plith.
Sut byddwn ni’n cyflawni’r amcan?
•Byddwn ni’n cynnig lleoliadau gwaith tymor byr fydd yn cael eu hysbysebu yn y gymuned leol (sy’n ardal o
amddifadedd cymdeithasol) ac a fydd yn targedu nodweddion gwarchodedig penodol yn rheolaidd, er mwyn
darparu profiad gwaith ac i ddangos y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y sector cyhoeddus.
•Byddwn ni’n cyhoeddi ein data cydraddoldeb mewn fformat ffynhonnell agored bob blwyddyn ar ein gwefan.
Byddwn ni’n parhau i fonitro a dadansoddi ein data i ganfod unrhyw bryderon a chymryd camau fel y bo’n briodol.
•Byddwn ni’n adolygu ein hystadegau recriwtio, yn gweithredu ar y data hwn, ac yn ceisio ymgysylltu â gwahanol
gymunedau i wella amrywiaeth ein ceisiadau er mwyn cynyddu amrywiaeth ein gweithlu yn ei dro.
•Byddwn ni’n gweithio gydag Uned Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ein cyfleodd a’n swyddi
gwag ar gyfer aelodau’r Bwrdd yn eang ac mewn modd cadarnhaol er mwyn cynyddu amrywiaeth ein Bwrdd.
•Byddwn ni’n cefnogi’r prosiect Llwybr i’r Bwrdd sy’n cael ei redeg gan grŵp o Ymddiriedolaethau Tai i annog mwy o
bobl o gefndir lleiafrifoedd ethnig i fod yn aelodau Bwrdd. Byddwn ni’n darparu mentoriaid o’n Bwrdd ein hunain ac
yn caniatáu arsylwi cyfarfodydd (lle bo’n briodol).
Beth fyddwn ni’n ei gyflawni yn 2022/23?
• Byddwn ni’n gofyn am adborth gan y rhai sy’n ymwneud â’r fenter Llwybrau o ran yr effaith y mae’n ei chael, ac yn
edrych ar ddata tymor hwy i ystyried a yw’r rhaglen yn cyflawni ei nodau. Byddwn ni hefyd yn ceisio adborth gan
aelodau’r Bwrdd sy’n gysylltiedig â’r rhaglen.
• Byddwn ni’n dechrau ein lleoliad(au) gwaith ac yn ceisio adborth gan unigolion sydd wedi manteisio ar y rhain ac yn
monitro’r effaith hirdymor ar eu cynnydd.
• Byddwn ni’n monitro ein data cydraddoldeb i olrhain a yw ein gweithlu’n dod yn fwy amrywiol a chynrychioliadol
o’n hardal leol a Chymru gyfan.

Diwylliant Cynhwysol
Amcan – Rydyn ni’n parhau i adeiladu diwylliant lle mae pobl yn teimlo bod y sefydliad yn gweld eu gwerth fel unigolion,
yn gwerthfawrogi eu gwahaniaethau ac yn gwneud defnydd da o’r ystod o brofiadau a mewnwelediadau sydd ar gael.
Sut byddwn ni’n cyflawni’r amcan?
•Byddwn ni’n darparu hyfforddiant cydraddoldeb i aelodau ein Bwrdd a’n gweithwyr yn ystod y 18 mis nesaf.
•Byddwn ni’n ymwneud â grwpiau allanol sy’n cynrychioli pobl sydd â nodweddion gwarchodedig ac yn dysgu oddi
wrthyn nhw, er mwyn herio ein ffordd o feddwl a’n dull gweithredu yn gyson. Lle bo’n briodol, byddwn ni’n ceisio
cyflawni bathodynnau neu achrediadau neu’n penderfynu adnewyddu’r rhai sydd gennym ni’n barod.
•Byddwn ni’n cynnal neu’n comisiynu adolygiad o’n gweithle a’n diwylliant er mwyn archwilio sut gallwn ni gael
gwared ar rwystrau anfwriadol a byddwn ni’n rhoi cynllun gweithredu ar waith i sbarduno newid. Bydd y gwaith
yma’n llywio ein rhaglen hyfforddi.
•Byddwn ni’n adolygu ein hymagwedd tuag at weithio hybrid a’i effaith ar ein diwylliant, gan sicrhau bod ein
gwerthoedd a’n hymddygiad yn cefnogi gweithle cynhwysol a theg.
•Byddwn ni’n cwblhau adolygiad hygyrchedd o’n newidiadau arfaethedig i gynllun swyddfeydd i gefnogi gweithio
hybrid.
•Byddwn ni’n parhau i adolygu ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac yn ystyried y rhesymau sylfaenol dros yr hyn y
byddwn ni’n ei adrodd er mwyn sicrhau nad yw ein prosesau’n cynnal anghydraddoldebau.
•Byddwn ni’n annog staff â hyfedredd yn y Gymraeg, yn ogystal â’r rhai sy’n dysgu’r iaith, i deimlo’n gyfforddus yn
siarad Cymraeg â’i gilydd yn y gweithle.
•Byddwn ni’n parhau i ymgynghori â’n hundeb llafur cydnabyddedig wrth adolygu ein polisïau gweithwyr er mwyn
sicrhau bod pob barn yn cael ei hystyried.
Beth fyddwn ni’n ei gyflawni yn 2022/23?
• Byddwn ni’n cwblhau ein hadolygiad o’r gweithle a diwylliant ac yn darparu hyfforddiant.
• Byddwn ni’n cwblhau’r adolygiad o hygyrchedd swyddfeydd.
• Byddwn ni’n adolygu canlyniadau ein harolwg o weithwyr er mwyn ystyried i ba raddau mae gweithwyr yn ystyried
bod ein diwylliant yn groesawgar, yn gynhwysol ac yn parchu gwahanol safbwyntiau a phrofiadau. Byddwn ni’n
gweithredu ar unrhyw faterion y byddwn ni’n eu canfod.
• Wrth weithio gyda grwpiau allanol byddwn ni’n ceisio adborth ynghylch a yw ein dull gweithredu yn gynhwysol ac
yn parchu eu hagenda neu eu persbectif.

Monitro ac adolygu
Mae ein Bwrdd yn atebol am yr amcanion
cydraddoldeb, gyda’n staff yn gyfrifol am
gyflawni’r camau gweithredu.
Bydd monitro ac adrodd ar ein cynnydd yn cael
ei gynnwys fel rhan o’r gwaith o reoli’r Cynllun
Gweithredol a’i adrodd i’r Bwrdd Rheoli bob mis
gan ddefnyddio ein system sgorio CAG (Coch,
Ambr, Gwyrdd).
Yn ogystal, byddwn ni’n cynnal adolygiad
cwmpasog o’n cynnydd yn erbyn yr amcanion a’r
camau gweithredu ategol bob blwyddyn, a fydd
yn arwain at gyhoeddi adroddiad blynyddol.
Bydd yr adroddiad hwn yn crynhoi ein cynnydd
ac unrhyw newidiadau i’n gwaith yn y dyfodol.
Yn ystod 2023 byddwn ni’n paratoi ar gyfer
ein hamcanion ar gyfer 2024-2028 a fydd yn
rhedeg o fis Ebrill 2024. Bydd hyn yn golygu
ymgysylltu â grwpiau sy’n cynrychioli’r rhai
sydd â nodweddion gwarchodedig ac sydd â
diddordeb yn y ffordd rydyn ni’n cyflawni ein
swyddogaethau. Gallwn ni hefyd gynnwys neu
ymgynghori ag eraill sy’n briodol yn ein barn ni.
Byddwn ni hefyd yn manteisio ar y cyfle hwnnw
i gynnal adolygiad o’r effaith rydyn ni wedi’i
chael drwy gyflawni ein hamcanion a beth arall
y gallwn ni ei wneud – gan gymryd safbwyntiau
gan randdeiliaid sy’n ymwneud â’r system
gymwysterau a grwpiau sy’n cynrychioli’r
rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, a
nodi a dwyn ynghyd wybodaeth a data rydyn

ni wedi’u cael o amrywiaeth o ffynonellau
data, gan gynnwys ein hadolygiad mewnol
o gynwysoldeb, sy’n ymwneud ag amcanion
unigol.
Byddwn ni’n ystyried ein bod ni wedi bod yn
llwyddiannus os:
• byddwn ni’n cael ein hystyried yn sefydliad
sy’n gwrando ar eraill ac sy’n ymgorffori
ystyriaethau cydraddoldeb i mewn i wead ei
holl waith
• byddwn ni’n ymddwyn fel sefydliad cynhwysol
lle mae gweithwyr yn teimlo bod ein diwylliant
yn groesawgar ac yn gynhwysol ac yn parchu
ac yn gwerthfawrogi gwahanol safbwyntiau a
phrofiadau
• wrth weithio gyda grwpiau allanol eu bod
nhw’n cydnabod bod ein dull gweithredu yn
gynhwysol ac yn parchu eu hagenda neu eu
persbectif
• bydd cymwysterau a’r system gymwysterau
yng Nghymru yn cael eu gweld yn diwallu
anghenion gwahanol fathau o ddysgwyr a bod
ein camau rheoleiddio yn rhoi sicrwydd ac yn
hybu hyder y cyhoedd
• bydd cymwysterau newydd sy’n cael eu
datblygu drwy ein dull datblygu ar y cyd
yn nodi’n glir sut mae barn dysgwyr wedi
dylanwadu’n uniongyrchol ar eu cynllun ac yn
cefnogi amrywiaeth yn y modd maen nhw’n
cael eu haddysgu a’u hasesu yn benodol.

Adborth
Rydyn ni’n croesawu adborth am ein gwaith, gan
gynnwys yr amcanion a’r camau gweithredu sydd
wedi’u nodi yn y ddogfen hon, yn gyson.
Os hoffech chi rannu unrhyw adborth neu drafod
unrhyw agwedd ar ein gwaith, cysylltwch â’r tîm
Llywodraethu Corfforaethol:
llywodreaethucorfforaethol@cymwysteraucymru.org

