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Diolch am eich diddordeb yn swydd Cadeirydd Bwrdd y corff newydd, Cymwysterau 
Cymru. 
 
 
Mae hwn yn gyfle cyffrous ar adeg ddiffiniol, lle bydd strwythur y broses reoleiddio a 
dyfarnu yng Nghymru yn cael ei symleiddio a'i chryfhau. Bydd gan ein dysgwyr 
gymwysterau sy'n fwy perthnasol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac sy'n ymateb 
i anghenion Cymru. Fel Cadeirydd, byddwch yn arwain y Bwrdd ac yn pennu 
cyfeiriad strategol y sefydliad, gan fonitro ei waith o gyflawni ei strategaeth fusnes, ei 
gynlluniau a’i amcanion perfformiad.  
 
 
Os ydych o'r farn gennych chi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i ysgwyddo'r 
cyfrifoldeb hwn ac i wneud cyfraniad gwerthfawr at y gwaith o lywodraethu 
Cymwysterau Cymru, byddwn wrth fy modd pe baech yn mynd ati i lenwi a 
chyflwyno'r ffurflen gais.  
 
Pob lwc gyda'ch cais. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 
 
 
Kirsty Williams AC 
Y Gweinidog Addysg 
 
 
 
 
  
 

 
  



Trosolwg o'r Sefydliad 

 
Cefndir 
 
Ar 29 Medi 2011, lansiodd Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, adolygiad o'r 
cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru. Nod yr Adolygiad o 
Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru oedd sicrhau bod gennym 
gymwysterau sy'n cael eu deall a'u gwerthfawrogi, ac sy'n diwallu anghenion ein pobl 
ifanc ac economi Cymru. 
 
Goruchwyliwyd yr adolygiad gan fwrdd prosiect annibynnol, bwrdd o gynghorwyr 
allanol a swyddogion mewnol Llywodraeth Cymru, gyda Chadeirydd allanol. Roedd 
hyn yn sicrhau bod yr adolygiad yn seiliedig ar safbwyntiau a thystiolaeth diduedd, ac 
yn agored i unigolion a grwpiau perthnasol roi eu safbwyntiau a herio. Cyflwynodd 
Bwrdd yr Adolygiad ei adroddiad terfynol a'i argymhellion i'r Dirprwy Weinidog Sgiliau 
ar 28 Tachwedd 2012.  
Un o'r argymhellion oedd sefydlu Cymwysterau Cymru. 

Y sefydliad 

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau yng 
Nghymru. Mae'n gorff annibynnol ac mae ei waith yn canolbwyntio ar gymwysterau 
sydd wedi'u cyllido gan arian cyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a 
chymwysterau galwedigaethol.  

Nid yw graddau yn rhan o'i waith ond mae'n gweithio gyda phrifysgolion a cholegau i 
sicrhau eu bod yn deall cymwysterau fel y gall dysgwyr fynd yn eu blaen i addysg 
uwch. Mae Cymwysterau Cymru yn sicrhau bod y cymwysterau o'r ansawdd gorau 
posibl i ddysgwyr, athrawon a chyflogwyr, gan helpu pobl i addasu mewn byd sy’n 
newid yn gyflym. Mae'n gweithio gyda chyrff dyfarnu i ehangu’r ddarpariaeth o ran 
cymwysterau sydd ar gael drwy'r Gymraeg.  

Mae gan Gymwysterau Cymru ddau brif nod, sef: 
 

 sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn llwyddo i 
ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru mewn modd effeithiol; 

 ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau 
Cymru. 
 

Mae hyn yn golygu bod dysgwyr yn ganolog i weithgarwch CC. 

Mae Cymwysterau Cymru hefyd yn gyfrifol am edrych ar y system gymwysterau i 
wneud yn siŵr ei bod yn gweithio er budd dysgwyr, yn ogystal â chymryd camau 
gweithredu neu gynghori eraill i wneud yr un fath, os yw hynny’n angenrheidiol. Rhan 
o’i waith yw sicrhau bod cymwysterau yn y system yn werthfawr, yn ddiogel ac yn 
cael eu parchu’n rhyngwladol. Mae gan CC bwerau a dyletswyddau i reoleiddio cyrff 
dyfarnu ac fe all ymyrryd yn gadarnhaol er mwyn sicrhau bod cymwysterau neu'r 
system gymwysterau yn cael eu gwella.  



Mae Cymwysterau Cymru yn amddiffyn gwerth cymwysterau, gan wneud yn siŵr bod 
y safonau’n cael eu cynnal, bod graddau’n cael eu dyfarnu’n deg a bod 
cymwysterau’n dal i gael eu datblygu wrth i anghenion dysgwyr newid. 

Mae CC yn arbenigwyr dibynadwy ym maes cymwysterau ac maent yn rhoi cyngor i 
Lywodraeth Cymru ar faterion perthnasol. Mae CC hefyd yn ystyried anghenion 
cyflogwyr, y sector addysg uwch a galwedigaethau.  
 
 
Gweithgareddau rheoleiddio 
 
Fel rhan o’i waith, mae Cymwysterau Cymru yn: 
 

 pennu gofynion rheoleiddio drwy ei ddogfennau rheoleiddio; 
 rheoli mynediad i'r farchnad reoledig er mwyn sicrhau bod gan sefydliadau’r 

arbenigedd, y llywodraethiant, y rheolaeth a'r gallu ariannol i ddarparu 
cymwysterau dilys; 

 defnyddio dull seiliedig ar risg o flaenoriaethu ei waith gan ddefnyddio data, 
deallusrwydd ac arbenigedd; 

 monitro cymwysterau sy’n cael ei rheoleiddio a chydymffurfiad cyrff dyfarnu 
cydnabyddedig, yn ogystal â chynnal archwiliadau wedi’u targedu; 

 monitro pa mor effeithiol yw’r system gymwysterau yng Nghymru; 
 pennu a chynnal safonau priodol ar gyfer cymwysterau, gan weithio gyda 

rheoleiddwyr cymwysterau eraill i sicrhau cysondeb ledled y DU; 
 ymchwilio i achosion posibl o dorri rheolau a chymryd camau gorfodi priodol 

lle bo hynny’n angenrheidiol; 
 defnyddio tystiolaeth o ymchwil i lywio ei benderfyniadau, ei gamau 

gweithredu a’i gyngor; 
 cynnal adolygiadau thematig ac adolygiadau o’r sector; 
 cynnal ymgynghoriadau ynghylch newidiadau posibl i’r system gymwysterau; 
 comisiynu cymwysterau drwy broses gystadleuol agored, lle mae galw yn y 

farchnad; 
 cynnal cronfa ddata cymwysterau yng Nghymru: ffynhonnell gynhwysfawr o 

wybodaeth ynghylch cymwysterau dynodedig a chymeradwy sy’n cael eu 
dyfarnu yng Nghymru; 

 darparu grantiau i gefnogi’r system gymwysterau, gan gynnwys cymorth ar 
gyfer asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg  
 

Caiff dull Cymwysterau Cymru ei esbonio’n fwy llawn yn ei Fframwaith a Dull 
Rheoleiddio, sef dogfen sy’n crynhoi'r fframwaith a'r dull presennol o reoleiddio 
cymwysterau yng Nghymru. 
 
Arddull rheoleiddio 
 

Mae Cymwysterau Cymru yn sefydliad â gwelediad eang ac mae’n ymgysylltu, 
cyfathrebu a chydweithio er mwyn cryfhau ei allu i feithrin hyder y cyhoedd yn system 
gymwysterau Cymru, ac i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.  At y diben 
hwn, mae’n: 
 

 gofyn am farn dysgwyr, gwrando arno ac ymateb iddo; 

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/fframwaith-a-dull-gweithredu/
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/fframwaith-a-dull-gweithredu/


 gwrando ar adborth, barn a phryderon rhanddeiliaid ac ymateb iddynt yn 
briodol; 

 sicrhau bod ymgynghoriadau yn dryloyw ac yn ystyrlon; 
 mabwysiadu dull cydweithredol a defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd 

rhanddeiliaid lle y bo hynny’n briodol; 
 ceisio sefydlu a chynnal perthnasoedd effeithiol â rhanddeiliaid allweddol; 
 cyfathrebu’n glir ac amserol mewn modd sy’n darparu gwybodaeth ac wedi’i 

dargedu – mae’n adolygu effaith ei gyfathrebiadau ac yn ceisio canfod ffyrdd o 
wella ei ddulliau; 

 gweithio gyda rheoleiddwyr eraill lle bynnag y bo hynny’n bosibl, gan ystyried 
yr effaith bosibl ar gyrff dyfarnu sy’n cael eu rheoleiddio gan fwy nag un 
rheoleiddiwr; 

 cynnal asesiadau o effaith yn rheolaidd, lle y bo hynny’n briodol, er mwyn 
asesu’r costau, y manteision a'r risgiau sy’n gysylltiedig â pholisi neu gam 
gweithredu. 
 

 
Gwerthoedd 
 

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio yn unol â’u gwerthoedd, sef: 
 

 gweithio mewn modd cydweithredol; 
 defnyddio dulliau ystyriol; 
 agwedd gadarnhaol; 
 dysgu o brofiadau a dysgu gan eraill. 

 

Llywodraethu 

 
Mae Cymwysterau Cymru wedi cael ei sefydlu fel corff annibynnol sy’n atebol i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru.    
Rôl y bwrdd fydd llywodraethu'n gryf ac arwain yn effeithiol, diffinio a datblygu 
cyfeiriad strategol a phennu amcanion heriol.  Bydd y bwrdd yn hyrwyddo safonau 
uchel o atebolrwydd cyhoeddus ac yn cynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb 
a gwerth am arian.  Bydd yn sicrhau bod gweithgareddau Cymwysterau Cymru yn 
cael eu cyflawni yn effeithlon ac yn effeithiol, a bydd yn monitro perfformiad i sicrhau 
bod y corff yn cyflawni'n llawn ei nodau, ei amcanion a'i dargedau perfformiad. 

 
Bydd y bwrdd yn sefydlu trefniadau llywodraethu trosfwaol ac yn dirprwyo ei 
swyddogaethau i swyddogion drwy gynllun dirprwyo sy'n cwmpasu materion ariannol 
ac anariannol. 
 

Bydd y broses o benodi Cadeirydd ac aelodau anweithredol yn dilyn Cod Ymarfer y 
Comisiynydd ar gyfer Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus. 

 
Bydd disgwyl i chi ddangos safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a 
phersonol. Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus danysgrifio i'r Cod Ymddygiad ar 
gyfer Aelodau o Fyrddau Cyrff Cyhoeddus.  
 

http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf


Y Prif Swyddog Gweithredol yw Swyddog Cyfrifyddu’r corff. Mae'r cyfrifoldebau hyn 
wedi'u hamlinellu ym memorandwm Llywodraeth Cymru ar gyfrifoldebau swyddog 
cyfrifyddu Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.  



Y Bwrdd a'r Weithrediaeth  

 
Y Bwrdd 

 
Mae’r Bwrdd yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a rhwng wyth a deg aelod. 
Rôl y bwrdd yw: 
 

 darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer Cymwysterau Cymru; gan ddiffinio a 
datblygu cyfeiriad strategol, a phennu amcanion; 

 darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gweithredu’r sefydliad; gan ddal y 
Prif Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau Cymwysterau Cymru 
yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol; 

 monitro perfformiad Cymwysterau Cymru er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd 
ei nodau a'i dargedau perfformiad ac yn cyflawni ei amcanion 

 hyrwyddo safonau uchel ar gyfer cyllid cyhoeddus, cynnal egwyddorion 
rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.  

 
Dyma’r aelodau presennol: 
 

 Ann Evans, Cadeirydd (camu i lawr ym mis Medi 2019) 

 Angela Maguire-Lewis, Aelod o'r Bwrdd 

 Isabel Nisbet, Aelod o'r Bwrdd 

 Dr Caroline Burt, Aelod o'r Bwrdd 

 Ellen Donovan, Aelod o'r Bwrdd 

 Robert Lloyd Griffiths OBE, Aelod o'r Bwrdd 

 Rheon Tomos, Aelod o'r Bwrdd 

 David Jones, Aelod o'r Bwrdd 

 Philip Blaker, Prif Weithredwr 

 Dr Arun Midha, Aelod o'r Bwrdd 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am ddau aelod newydd i ymuno â’r Bwrdd, yn 
ogystal â Chadeirydd newydd. 
 
Y Weithrediaeth  
 
Mae’r Weithrediaeth yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd wrth ddatblygu 
strategaeth ar gyfer Cymwysterau Cymru. Mae’r Weithrediaeth yn gyfrifol am 
weithgareddau o ddydd i ddydd y sefydliad ac mae’n darparu arweinyddiaeth 
gorfforaethol. Mae’n cyflawni nifer o’i gyfrifoldebau rheoli drwy’r Bwrdd Rheoli. 
 
Dyma aelodau’r Weithrediaeth ar hyn o bryd: 
 

 Philip Blaker, Prif Weithredwr  
 Kate Crabtree, Cyfarwyddwr Gweithredol, Polisi ac Ymchwil 
 Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol, Rheoleiddio 
 Alison Standfast, Cyfarwyddwr Gweithredol, Gwasanaethau Corfforaethol a 

Chyllid 
 



Y Rôl  
 
Mae Cymwysterau Cymru yn chwilio am Gadeirydd a fydd yn arwain y Bwrdd, a 
byddant, ynghyd â hwy, yn parhau i osod cyfeiriad strategol Cymwysterau Cymru a 
monitro'r modd y caiff strategaeth fusnes, cynlluniau a pherfformiad busnes eu 
cyflawni. 
 
Bydd y Cadeirydd yn arwain y Bwrdd ac, ochr yn ochr â’r Bwrdd, bydd yn pennu'r 
cyfeiriad strategol ar gyfer Cymwysterau Cymru ac yn monitro'r gwaith o gyflawni 
strategaeth fusnes, cynlluniau ac amcanion perfformiad y sefydliad. Bydd y Bwrdd yn 
gyfrifol am lywio a datblygu gwaith y sefydliad yn gyffredinol, tra bydd y Prif 
Weithredwr yn rheoli’r gwaith o ddydd i ddydd.  
 
Mae pedwar pwyllgor yn cefnogi gwaith y Bwrdd: Sicrwydd Risg ac Archwilio; 
Adnoddau; Rheoleiddio; a Thaliadau 
 
Yn ogystal â chadeirio’r Bwrdd, bydd gofyn i’r Cadeirydd fynd i bwyllgorau eraill. 
Bydd gofyn i’r sawl sy’n cael ei benodi weithio tua 5 diwrnod y mis. 
 
Prif Gyfrifoldebau  
 
Bydd y rhain yn cynnwys: 
 

 rhoi gweledigaeth ac arweiniad strategol; 

 cadeirio cyfarfodydd a helpu i ddatblygu'r Bwrdd, gan sicrhau cydbwysedd 
priodol o sgiliau a phrofiad; 

 sicrhau bod y Bwrdd yn gweithio gyda’r Weithrediaeth yn effeithiol i ddatblygu 
strategaeth a chynlluniau busnes corfforaethol sydd wedi’u monitro a’u 
harchwilio yn drylwyr; 

 gweithio gyda’r Prif Weithredwr, yn sgil ei rôl fel Swyddog Cyfrifyddu, er mwyn 
sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol yn cael eu rhoi ar waith yn unol â 
gofynion ac arferion gorau corff cyhoeddus; 

 Sicrhau bod y trefniadau llywodraethu yn gyson â'r cyfrifoldebau, y 
swyddogaethau a'r dyletswyddau cyfreithiol sy'n berthnasol i'r corff; 

 gweithio’n agos gyda'r Prif Weithredwr i sicrhau bod strategaeth sefydliadol 
berthnasol ar waith bob amser; 

 gweithio’n agos gyda'r Prif Weithredwr er mwyn parhau i ddatblygu ac 
aeddfedu diwylliant y sefydliad a’i agwedd gadarnhaol tuag at ei waith;   

 Goruchwylio gwaith y Prif Weithredwr, gan roi cymorth priodol yn ôl yr angen, 
gan gynnwys rheoli ei berfformiad; 

 Cynrychioli'r corff yn allanol a meithrin cysylltiadau gwaith agos â'r unigolion 
a'r grwpiau perthnasol. 

 
Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau ei fod ef a'r Bwrdd, fel corff ac fel unigolion, 
yn dilyn saith egwyddor bywyd cyhoeddus Nolan, Maent yn cynnwys: 
 
 
 
 
 



 Uniondeb  
 Anhunanoldeb 
 Gwrthrychedd 
 Atebolrwydd 
 Bod yn agored 
 Gonestrwydd 

  



Fanyleb person 
 
Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y 
sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o feini prawf hanfodol y rôl. 
 
 
Hanfodol 

 

 Hanes blaenorol eithriadol o arwain, gweddnewid sefydliad a datblygu ar lefel 
Bwrdd neu gorff cyfatebol mewn sefydliad cymhleth; 

 Profiad o arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaethau gyda'r nod o 
gyflawni amcanion sefydliadol; 

 Diddordeb amlwg mewn addysg a dealltwriaeth o'r system addysg yng 
Nghymru; 

 Hanes blaenorol gwych o ysbrydoli ac ysgogi staff a grwpiau perthnasol sy'n 
dangos dull cynhwysol a chydweithredol, gan gynnwys gweithio mewn 
partneriaeth â chynrychiolwyr staff; 

 Arwain y gwaith o ddatblygu diwylliannau sefydliad ar eich pen eich hun neu 
fel rhan o dîm; 

 Gallu eithriadol i gyfathrebu, gan gynnwys delio â'r cyfryngau a 
chynulleidfaoedd cyhoeddus ehangach, a meithrin cysylltiadau ar bob lefel. 
Mae angen sgiliau rhyngbersonol cryf, gan gynnwys y gallu i negodi, darbwyllo 
a dylanwadu; 

 Hanes blaenorol o reoli cydberthnasau cymhleth a heriol ar lefel uwch mewn 
amgylchedd lle mae llawer o randdeiliaid; 

 Sgiliau rhesymu dadansoddol cryf a chrebwyll yn seiliedig ar allu arbenigol i 
brosesu a dehongli gwybodaeth gymhleth; 

 Y gallu i ddangos arweiniad a dull creadigol a rhagweithiol o ddatrys 
problemau gyda lefel uchel o broffesiynoldeb; 

 Y gallu i sicrhau yr ymdrinnir yn ddoeth ac yn systemataidd â thrafodion 
ariannol y sefydliad, y cânt eu harchwilio yn yr un modd a'u bod ar gael i'r 
cyhoedd, gan ddangos ymrwymiad i fod yn dryloyw ac yn agored; 

 Dealltwriaeth o gyd-destun y sector cyhoeddus, a dealltwriaeth o egwyddorion 
bywyd cyhoeddus ac ymrwymiad iddynt; 

 Hanes blaenorol amlwg o ymrwymiad i egwyddorion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth, ac o weithredu ar eu sail. 

 
Dymunol 

 

 Dealltwriaeth o'r cyfyngiadau sydd ar y sector cyhoeddus; 

 Dealltwriaeth o ddiwylliant a threftadaeth Cymru ac ymrwymiad i sicrhau eu 
bod, ynghyd â'i hiaith, yn cael eu hadlewyrchu o fewn systemau'r corff; 

 Profiad o weithio mewn amgylchedd rheoleiddio.   
  
 
 
  



Ymrwymiad Amser, Cymhwysedd a Thâl 

 
Caiff y penodiad ei wneud gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar ran Llywodraeth 
Cymru. Bydd y penodiad yn para am gyfnod cychwynnol o hyd at dair blynedd (i’w 
gadarnhau).  Gallech gael eich ailethol am dymor arall, er nad yw hon yn broses 
awtomatig ac ni ddylech gymryd yn ganiataol y bydd hyn yn digwydd. Y Gweinidog 
Addysg a Sgiliau sydd â'r pŵer i ailbenodi'r Cadeirydd, a’r disgresiwn i benderfynu a 
ddylid cynnig penodiad ai peidio. 
 
Ymrwymiad Amser a Dal Swydd 
 
Bydd y Cadeirydd newydd yn ymgymryd â'r swydd o fis Medi 2019 ymlaen, ac mae 
disgwyl i'r sawl sy’n cael ei benodi allu neilltuo rhywfaint o amser a gyfer ‘pontio’ yn 
ystod cyfnod y Gwanwyn/Haf, gyda’r Cadeirydd presennol, Ann Evans (a fydd yn 
camu i lawr ym mis Medi 2019 ar ôl dau dymor). 
 
Mae gofyn am ymrwymiad amser cyfartalog o 5 diwrnod y mis.  
 
Byddai'r penodiad yn para 3 blynedd, gyda’r posibilrwydd o’i ymestyn am dymor arall. 
Gall y Gweinidog hefyd derfynu'r penodiad ar unrhyw adeg drwy roi rhybudd 
ysgrifenedig o dri mis.  Gall y Gweinidog hefyd derfynu'r penodiad ar unrhyw adeg 
drwy roi rhybudd ysgrifenedig o dri mis. 
 
O dan delerau'r penodiad, gall Gweinidogion Cymru derfynu'r penodiad heb rybudd 
os: 
 

 byddwch wedi bod yn absennol o gyfarfodydd y corff am gyfnod o fwy na thri mis 
heb ganiatâd y Gweinidog; 

 

 os dyfernir eich bod yn fethdalwr, neu os atafaelwyd eich ystâd trwy orchymyn 
neu os ydych wedi gwneud unrhyw gyfaddawd neu drefniant gyda'ch credydwyr,  
wedi rhoi gweithred ymddiriedaeth iddynt; 

 

 ym marn y Gweinidog, nid ydych yn gallu cyflawni swyddogaethau aelod o'r 
Bwrdd. 

 
Cymhwysedd  

 
Dylai ymgeiswyr fod yn bobl sy'n ymddwyn bob amser mewn modd a fydd yn ennyn 
hyder y cyhoedd. Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod Deddf Anghymhwyso Tŷ'r 
Cyffredin 1975 neu Orchmynion a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn 
berthnasol. Dylai ymgeiswyr nodi hefyd fod aelodau'r Cyngor wedi'u hanghymwyso 
rhag bod yn Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, o dan Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015.  
 
 
 
 
 

http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2015/1536/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2015/1536/contents/made


Gwrthdaro rhwng Buddiannau 

 

 Dylai ymgeiswyr fod yn bobl sy'n ymddwyn bob amser mewn modd a fydd yn 
ennyn hyder y cyhoedd. 
 

 Yn arbennig, rhaid i'r ymgeiswyr ddatgan a ydynt yn gwybod am unrhyw beth 
yn eu bywydau preifat neu broffesiynol, a allai achosi embaras iddyn nhw neu 
i Lywodraeth Cymru petai'n dod yn hysbys ar ôl eu penodi. 

 
Bydd disgwyl ichi osgoi sefyllfaoedd sy'n golygu bod eich dyletswyddau fel Cadeirydd 
y Bwrdd ac unrhyw gyflogaeth arall neu fuddiannau preifat yn gwrthdaro (neu lle 
byddai yna amheuaeth o wrthdaro).  Bydd y corff yn llunio canllawiau am gofrestru a 
datgan buddiannau y bydd disgwyl ichi eu dilyn. Caiff y buddiannau perthnasol eu 
nodi yn y gofrestr buddiannau a gedwir gan y corff, a rhaid diweddaru'r manylion yn 
rheolaidd. 
 
Os bydd mater penodol yn arwain at wrthdaro rhwng buddiannau, bydd gofyn i chi roi 
gwybod i'r Prif Weithredwr ymlaen llaw, a dylech fel rheol dynnu'n ôl o'r trafodaethau 
am y mater.   
 
Dylech hefyd roi gwybod i'r Gweinidog a'r Prif Weithredwr am unrhyw benodiadau 
newydd, a allai fod yn berthnasol i'ch dyletswyddau fel Cadeirydd y corff.  Os ydych 
yn bwriadu derbyn unrhyw benodiadau ar unwaith, pan fyddwch yn gadael y 
sefydliad, dylech glirio hyn gyda'r Prif Weithredwr a Llywodraeth Cymru cyn dechrau'r 
swydd. 
 
Gweithgarwch Gwleidyddol 
 

 Ni ddylai aelodau'r Bwrdd wasanaethu fel swyddogion sy'n cyflawni 

dyletswyddau gweithredol mewn unrhyw blaid wleidyddol; 

 Dylai aelodau o'r bwrdd ymatal rhag ymgymryd â gweithgarwch gwleidyddol 

dadleuol. 

 c)Yn amodol ar (a) uchod, bydd aelodau rhan-amser yn rhydd i gymryd rhan 

mewn unrhyw weithgarwch gwleidyddol, ar yr amod eu bod yn ymwybodol o'u 

cyfrifoldeb cyhoeddus cyffredinol ac yn defnyddio disgresiwn addas, yn 

arbennig mewn perthynas â gwaith y Bwrdd y maent yn aelodau ohono.  O 

ran materion sy'n effeithio ar y gwaith hwnnw, ni ddylent fel rheol wneud 

areithiau gwleidyddol amdanynt na chymryd rhan mewn gweithgarwch 

gwleidyddol cysylltiedig; 

 Mae Aelod o'r Bwrdd yn rhydd i gynnal cysylltiadau ag Undebau Llafur, 

Cymdeithasau Cydweithredol, cymdeithasau masnachu ac ati, cyn belled â 

bod cysylltiadau o’r fath ddim yn gwrthdaro’n uniongyrchol â buddiannau’r 

Bwrdd. 

Anghymwysiadau 
 

 Caiff pob aelod o Gymwysterau Cymru ei anghymhwyso rhag bod yn aelod o 

Dŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi; 



 Bydd yr holl aelodau yn cael eu hanghymhwyso rhag bod yn aelod o staff 

unrhyw gorff dyfarnu sy’n cael ei gydnabod gan Cymwysterau Cymru. 

 Caiff pob aelod o Gymwysterau Cymru ei anghymhwyso rhag bod yn aelod o 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 Dylai aelodau'r Bwrdd roi gwybod i Lywodraeth Cymru a'r Cadeirydd os 

hoffent gymryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol newydd o'r math na 

chafodd ei ddatgan pan gawsant eu penodi, ee dal swydd o fewn plaid; 

gwneud areithiau gwleidyddol; a sefyll fel ymgeisydd mewn etholiadau lleol, 

Seneddol neu Ewropeaidd.  Ni fyddai rhai o'r gweithgareddau hyn yn gydnaws 

ag aelodaeth o'r Bwrdd; 

 Yn amodol ar yr uchod, bydd aelodau'r Bwrdd yn rhydd i gymryd rhan mewn 

unrhyw weithgarwch gwleidyddol, ar yr amod eu bod yn ymwybodol o'u 

cyfrifoldeb cyhoeddus cyffredinol ac yn defnyddio disgresiwn addas, yn 

arbennig mewn perthynas â gwaith Cymwysterau Cymru. O ran materion sy'n 

effeithio ar y gwaith hwnnw, ni ddylai aelodau'r Bwrdd fel rheol wneud 

areithiau gwleidyddol amdanynt na chy                                                                                                                                                                     

mryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol cysylltiedig.  Os ydych am gymryd 

rhan mewn gweithgarwch o'r fath, trafodwch y peth gyda Llywodraeth Cymru. 

 
Lleoliad Cyfarfodydd 
 
Mae Cymwysterau Cymru wedi ei leoli yng Nghasnewydd, lle cynhelir y rhan fwyaf o 
gyfarfodydd. 
 
Atebolrwydd  

 
Bydd y Cadeirydd yn cael ei benodi gan y Gweinidog Addysg a bydd yn atebol i’r 
Gweinidog ac yn gyfrifol am ei berfformiad a chyflawni ei ddyletswyddau.  
 
Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus  
 
Bydd disgwyl i chi ddangos safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a 
phersonol. Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus danysgrifio i'r Cod Ymddygiad ar 
gyfer Aelodau o Fyrddau Cyrff Cyhoeddus.  
 

Taliadau 
 
Telir £337 y diwrnod i'r Cadeirydd am ymrwymiad amser o hyd at 5 diwrnod y mis. 
Bydd gan Gymwysterau Cymru gynllun i ad-dalu treuliau cynhaliaeth, a threuliau 
eraill sy'n codi yn sgil y gwaith. Cewch dreuliau teithio a threuliau rhesymol eraill sy'n 
codi yn sgil y gwaith yn unol â'r cynllun hwn. Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn 
gymwys i hawlio ad-daliad am unrhyw gostau y mae'n rhaid i chi eu talu am ofal plant 
/ gofal i'r henoed neu am wasanaeth gofalwr cynorthwyol tra ydych yn gweithio ar ran 
y corff. 
 
Ni thelir cyfraniad pensiwn. 
   
  

http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf


Y Broses a’r Amserlen 

 
Y Broses Ddethol 
 

Bydd y panel cyfweld yn asesu CV a datganiad personol pob ymgeisydd i bennu pwy 
sy'n bodloni meini prawf y rôl orau, a phwy fydd yn cael gwahoddiad i gyfweliad. 
Bydd y panel yn dibynnu ar yr wybodaeth a ddarparwch yn eich CV a'r datganiad i 
asesu a ydych yn meddu ar y sgiliau a'r profiad gofynnol. Sicrhewch eich bod yn 
darparu tystiolaeth i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol.  
 
Bydd y panel dethol yn cael ei gadeirio gan Rosemary Varley OBE yn gweithredu fel 
yr Uwch Aelod Panel Annibynnol a bydd hefyd yn cynnwys Ann Evans, Cadeirydd 
presennol Cymwysterau Cymru a Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth 
Cymru. 
 
Goodson Thomas yw'r ymgynghorwyr chwilio a ddargedwir sydd wedi cael eu penodi 
i gynorthwyo â’r holl broses ddethol. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae 
Llywodraeth Cymru yn defnyddio prosesyddion data i’w gweld isod.  
 
Trydydd partïon sy’n darparu elfen o’n gwasanaeth recriwtio ar ein cyfer yw 
prosesyddion data. Mae gennym gontractau ar waith gyda’n prosesyddion data. Mae 
hyn yn golygu na allant wneud unrhyw beth â’ch gwybodaeth bersonol oni bai ein 
bod ni wedi gofyn iddynt wneud hynny. Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth 
bersonol ag unrhyw sefydliad oni bai amdanom ni. Byddant yn ei chadw’n ddiogel yn 
unol â’n cyfarwyddiadau ni.  
 
Mae'n bosibl y bydd eich cais yn cyrraedd y rhestr hir, yn ddibynnol ar nifer y 
ceisiadau a geir, cyn ei drosglwyddo i banel y rhestr fer ei ystyried. 
 
Rydym yn rhagweld y bydd y panel wedi penderfynu erbyn diwedd mis Mawrth 2019 
pwy fydd yn cael ei wahodd am gyfweliad ganol mis Ebrill 2019.  
 
Bydd y panel yn dewis yr ymgeiswyr cryfaf yn unig i gael cyfweliad y mae o'r farn eu 
bod wedi dangos eu bod yn bodloni'r meini prawf a nodwyd yn adran manyleb y 
person orau. Fodd bynnag, os ydych chi wedi gwneud cais o dan y cynllun gwarantu 
cyfweliad a’ch bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, byddwch yn 
cael eich gwahodd am gyfweliad.  
 
Os cewch eich gwahodd i gyfweliad ac nad yw dyddiad y cyfweliad eisoes wedi'i nodi 
yn y pecyn gwybodaeth hwn, byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi o 
ddyddiad y cyfweliad. Os na allwch fod yn bresennol ar y dyddiad a drefnwyd ar gyfer 
y cyfweliad, byddwn yn ymdrechu i aildrefnu ond efallai na fydd hyn yn bosibl 
oherwydd cyfyngiadau amser o fewn yr amserlen benodi neu pryd bydd y panel 
dethol ar gael.  
 
Cewch e-bost gan system benodi ‘Appoint’ i roi gwybod i chi a ydych wedi eich 
gwahodd i gyfweliad ai peidio. Ein bwriad yw cynnal y cyfweliadau yng Nghaerdydd.  
 



Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd y panel yn eich holi ynghylch eich sgiliau 
a'ch profiad ac yn gofyn cwestiynau penodol i asesu a ydych yn bodloni'r meini prawf 
a osodwyd ar gyfer y swydd ai peidio.  
 
Bydd yr ymgeiswyr y bydd y panel yn credu sy'n addas i'w penodi yn cael eu 
hargymell i'r Gweinidogion, a nhw fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Gall y 
Gweinidog ddewis cyfarfod â'r ymgeiswyr hyn cyn gwneud penderfyniad. Bydd bwlch 
rhwng dyddiad y cyfweliad a phan fydd y penderfyniad terfynol ynghylch y penodiad 
yn cael ei wneud. Bydd yr ymgeiswyr a gafodd eu cyfweld yn cael yr wybodaeth 
ddiweddaraf.  
 
Os byddwch yn llwyddiannus, fe gewch lythyr yn eich penodi fel aelod o Gyngor y 
Gweithlu Addysg a fydd yn cadarnhau'r telerau y cynigir y penodiad i chi arnynt.  
Os na fyddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi 
gwybod i chi.  
 
Rydym yn gwerthfawrogi bod angen llawer o amser ac ymdrech er mwyn ymgeisio 
am rolau, ac felly mae rhoi adborth yn rhan werthfawr o'r broses. O ganlyniad, bydd y 
llythyr yn cynnwys manylion yr unigolyn y gallwch gysylltu ag ef i gael adborth ar eich 
cyfweliad a'ch cais, os dymunwch wneud hynny. 
 
Sut mae gwneud cais 
 
I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru.  
 
I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar swydd wag Bwrdd CCDG ac yna cliciwch ar y 
botwm ‘Gwneud Cais’ ar waelod y dudalen ar yr ochr chwith. Y tro gyntaf i chi wneud 
cais am swydd, bydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-
lein Llywodraeth Cymru. Dim ond unwaith y bydd angen i chi gofrestru, a thrwy 
wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill 
rydych yn eu cyflwyno, trwy eich cyfrif.  
 
Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn gallu mynd at y ffurflen gais. I wneud cais, bydd 
angen i chi lanlwytho datganiad personol a CV i'r adran 'Rhesymau dros ymgeisio' o'r 
ffurflen ymgeisio ar-lein. 
 
I wneud cais, bydd rhaid i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol, sef CV llawn a llythyr 
cais – sy’n rhoi manylion eich profiad ac yn nodi sut rydych chi’n bodloni disgrifiad y 
swydd a manyleb y person, a sut byddech chi’n cyfrannu at Gymwysterau Cymru. 
Dylid llwytho’r ddwy ddogfen i fyny yn yr adran “Atodi Dogfen(nau) Ategol” ar y 
ffurflen gais ar-lein. 
 
 
Ymholiadau a Gwybodaeth Bellach 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses gwneud cais ac i wneud cais, cysylltwch â'r 
ymgynghorwyr chwilio gweithredol a ddargedwir, Siân Goodson neu Sam Smith, yn 
Goodson Thomas a 029 2167 4422. 
 

https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/


I gael rhagor o wybodaeth am Cymwysterau Cymru, ewch i: 
https://qualificationswales.org/cymraeg/. 
 
 
Dyddiad Cau 

 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Mawrth 2019. Ni fyddwn yn gallu ystyried 
eich cais os caiff ei dderbyn ar ôl y dyddiad hwn. Bwriedir cynnal cyfweliadau ar gyfer 
y swydd hon rhwng  naill ai 9 Ebrill  neu Ebril 2019. 
 

 
Calendr Llywodraethu 

 
2019: 

 Dyddiadau Cyfarfodydd y Bwrdd: 24 Ionawr,  18 Gorffennaf 2019, 26 Medi 

2019, 21 Tachwedd 2019, 23 Ionawr 2020 

 Diwrnod Datblygu’r Bwrdd: 15 Mai 2019 

 Pwyllgor Sicrwydd Risg ac Archwilio: 23 Mai 2019, 4 Gorffennaf 2019, 1 

Techwedd 2019,  25 Chwefror 2020 

 Pwyllgor Rheoleiddio: 27 Mehefin 2019, 10 Hydref 2019, 12 Rhagfyr 2019, 27 

Chwefror 2020 

 Pwyllgor Taliadau: Dyddiadau i'w cadarnhau 

 Pwyllgor Adnoddau: 10 Gorffennaf 2019, 24 Hydref 2019, 10 Mawrth 2020 
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