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Hysbyseb Swydd  

Cymwysterau Cymru  
 
Penodi Aelodau i’r Bwrdd 

 
Dau Aelod o’r Bwrdd 
Rhagwelir y bydd angen deiliad y swydd am 3 diwrnod y mis ar y mwyaf 
Telir £282 y diwrnod a chostau teithio a chynhaliaeth 
 
Allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymwysterau yng Nghymru? 

 
Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Cymwysterau Cymru, sef y rheoleiddiwr 
annibynnol ar gyfer y system gymwysterau a chymwysterau nad ydynt yn raddau yng 
Nghymru. Dyma’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system 
gymwysterau yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru yn effeithiol, yn 
ogystal â hybu hyder yn y cymwysterau a’r system gymwysterau ymhlith y cyhoedd. 
Mae cyfle gwych ar gael yn awr i fod yn rhan o’r gwaith o drawsnewid y system 
gymwysterau yng Nghymru. 
 
Yn y cyfnod cyffrous a phwysig hwn, rydym am benodi dau aelod newydd i Fwrdd 
Cymwysterau Cymru. Rydym yn edrych am unigolion sy’n frwdfrydig dros wella addysg 
yng Nghymru ac sydd am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau ein plant a’n pobl 
ifanc. Hefyd, bydd angen ichi allu ysbrydoli staff Cymwysterau Cymru er mwyn iddynt 
gyfrannu’n effeithiol at y gwaith o sicrhau newidiadau i’r system gymwysterau. Rydym 
eisiau pobl sy’n gallu meddwl yn wahanol, pobl sy’n deall sut mae cael effaith a phobl 
sy’n barod i herio er mwyn gwella. 
 
Dymunwn Fwrdd sydd ag ystod amrywiol o sgiliau perthnasol, felly ceisiwn arbenigedd 
yn y meysydd canlynol: 
 

 Rheoleiddio – yn ddelfrydol, ym maes diwydiant yn hytrach nag addysg (ar 
gyfer y ddwy swydd);  

 

 Datblygiad Strategol y Cwricwlwm (ar gyfer 1 swydd); 
 

 Technoleg ddigidol a diogelwch corfforaethol– yn enwedig, sut y gellir 
defnyddio’r rhain mewn cyd-destun addysgol (ar gyfer 1 swydd). 

 
Rydym yn edrych am aelodau newydd sy’n gallu arddangos y canlynol (ar gyfer y ddwy 
swydd): 
 

 y gallu i gynrychioli Cymwysterau Cymru yn gyhoeddus a chyfathrebu’n 
effeithiol ar lefel uwch a chyda rhanddeiliaid allweddol; 

 

 y gallu i gyfrannu syniadau ffres i drafodaethau ar faterion strategol ac 
ymarferol a all fod y tu hwnt i’ch maes arbenigedd penodol; 

 

 dealltwriaeth dda o waith Cymwysterau Cymru a’i waith gyda rhanddeiliaid;  
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 y gallu i oruchwylio, cyfarwyddo a/neu wneud penderfyniadau yn wyneb 
ansicrwydd gwleidyddol neu ariannol; 

 

 dealltwriaeth eang o faterion addysg yng Nghymru; dealltwriaeth sydd wedi’i 
chaffael mewn unrhyw faes, gan gynnwys ymwneud â’r gymuned, gwaith 
gwirfoddol neu gefndir proffesiynol. 

 

 Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.    
 
 
Mae’n hynod bwysig i Cymwysterau Cymru fod ei Fwrdd yn adlewyrchu demograffeg 
Cymru gymaint â phosib. Rydym felly’n arbennig o awyddus i gael ceisiadau gan bobl o 
gefndir ethnig neu bob ag anableddau. 
 
I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus 
neu os oes gennych gwestiynau ffoniwch y Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 029 
2082 5454 neu anfonwch e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk.  
 
Os hoffech drafodaeth anffurfiol am swyddi Aelodau’r Bwrdd, cysylltwch â 
Helen.Bushell@qualificatiosnwales.org (Ffôn: 0333 0777 2765) a fydd yn gallu trafod  
Cymwysterau Cymru gyda chi. Gallwch hefyd drefnu sgwrs â’r Prif Weithredwr drwy 
gysylltu â Helen. 
 
Neu, cysylltwch â Alison.Rees@wales.gsi.gov.uk (Ffôn: 029 2082 5863) a all darfod 
Llywodraeth Cymru a’r Broses Penodiadau Cyhoeddus gyda chi. 
  

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 20 Ionawr 2017.  Ni chaiff ceisiadau a fydd yn 
cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. 
 
I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ffoniwch 029 2082 5454. 
 

 

   
 

http://www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus
mailto:DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk
mailto:Helen.Bushell@qualificatiosnwales.org
mailto:Alison.Rees@wales.gsi.gov.uk

