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Annwyl Gadeirydd, 

Parthed Y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau – Craffu ar Waith y Gweinidog Sgiliau 
a Gwyddoniaeth. 27 Medi 2017  

Yn dilyn sesiynau craffu’r Pwyllgor ar waith y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie 
James AC yn ddiweddar, credaf y byddai’n ddefnyddiol egluro nifer o bwyntiau a wnaed am 
Gyrfa Cymru.  

Fel y nododd y Gweinidog yn ei thystiolaeth i’r Pwyllgor, mae’r weledigaeth y cytunwyd arni 
ar gyfer y gwasanaethau gyrfaoedd yng Nghymru, sef ‘Newid Bywydau – Gweledigaeth ar 
gyfer Gyrfa Cymru’, yn datblygu argymhellion yr adolygiad strategol annibynnol a gynhaliwyd 
gan PwC. Ystyriodd yr adolygiad dystiolaeth ryngwladol o ddarparu gwasanaethau 
gyrfaoedd ochr yn ochr â’r cyd-destun economaidd a pholisi yng Nghymru ac adborth gan 
randdeiliaid.  

Rydym yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd Gyrfa Cymru yn 
rhan allweddol o gyflwyno rhaglenni Llywodraeth Cymru gan gynnwys Cymru’n Gweithio. 
Defnyddio technoleg i ehangu mynediad ac ymgysylltu â defnyddwyr yw un o brif 
flaenoriaethau Newid Bywydau. Mae sicrhau bod ein Strategaeth Trawsnewid Digidol, sy’n 
ystyried y ffordd rydym yn gweithio, y sgiliau sydd eu hangen ar y staff, y seilwaith a’r 
dechnoleg rydym yn ei defnyddio ar draws y sefydliad a sut y gallwn ddefnyddio data i 
gefnogi cleientiaid a sefydliadau partner, yn cael ei gweithredu’n llwyddiannus yn hanfodol i 
gyflwyno a datblygu ein gwasanaethau.  

Yn ystod y cyfarfod, cyfeiriodd aelodau’r pwyllgor at yr adroddiad diweddar a gyhoeddwyd 
gan Estyn “Gyrfaoedd: Gweithredu’r fframwaith gyrfaoedd a’r byd gwaith mewn ysgolion 
uwchradd”, ac roedd rhai o sylwadau aelodau’r pwyllgor yn feirniadol o Gyrfa Cymru.  
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Nid beirniadu Gyrfa Cymru oedd Estyn ond beirniadu’r broses o gyflwyno’r fframwaith mewn 
ysgolion. Daeth y prif ganfyddiadau i’r casgliad “nad yw mwyafrif yr ysgolion wedi ymateb yn 
effeithiol i’r gostyngiad yn y cymorth a gynigir gan Gyrfa Cymru”.  Mae’r “gostyngiad” yn 
cyfeirio at lefel y cymorth i ddisgyblion, ac mae’r adroddiad yn nodi mai dim ond ychydig o 
ysgolion sy’n sicrhau bod holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 yn cael cyfweliad i drafod eu 
hopsiynau.  Daw’r adroddiad hefyd i’r casgliad fod y broses o weithredu’r fframwaith 
Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith yn amrywio o ran y safonau, yr a neilltuir a’r ddarpariaeth ac 
mae’n codi pryderon ynghylch lleihau’r cyfle i ddisgyblion gael mynediad i brofiadau sy’n 
canolbwyntio ar waith, a dywedodd ysgolion mai cael gwared â basdata profiad gwaith Gyrfa 
Cymru oedd un o’r rhesymau dros hyn. 

Er mai’r newid yn ein cylch gwaith a’n cyllideb sydd i gyfrif am newid yr hyn rydym yn ei 
gynnig i ysgolion, mae’n bwysig i ni egluro nad yw cyflwyno’r gwasanaeth hwn yn un o 
ofynion y cylch gwaith nac yn un o gyfrifoldebau Gyrfa Cymru, ac mai’r ysgolion sy’n gyfrifol 
am y materion hyn. 

O ran y dyfodol, mae ‘Newid Bywydau – Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru’ yn rhoi 
cyfeiriad eglur o ran yr hyn y gwasanaethau a gynigiwn i ysgolion. 

Mae gan Newid Bywydau y potensial i ddatblygu a chyflwyno gwasanaethau sy’n mynd i’r 
afael â nifer o faterion y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad, sef: 
 

(a) Cynnig newydd i ysgolion a disgyblion – bydd datblygu’r model darganfod gyrfa 
yn ehangu mynediad drwy ein gwasanaethau wyneb yn wyneb a’n gwasanaethau 
digidol. 
 

(b) Cyfnewidfa Addysg a Busnes – hwyluso’r cyswllt rhwng busnesau ac ysgolion.  
 

(c) Cyflwyno rôl Arweinwyr Gyrfa mewn ysgolion 
 

(ch) Darparu cymorth DPP i Arweinwyr Gyrfa mewn ysgolion - ar hyn o bryd rydym 
yn gweithio mewn partneriaeth â’r Sefydliad Datblygu Gyrfa i dreialu’r broses o 
gyflwyno’r Dystysgrif mewn Arweinyddiaeth Gyrfa. Dechreuodd y garfan gyntaf o 
athrawon yn rhanbarth ERW ar y cymhwyster ar 26 Medi 2017, a’r dyddiad cwblhau 
arfaethedig yw mis Gorffennaf 2018.   

 
(d) Cyflwyno Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith newydd, sy’n seiliedig ar 

sgiliau rheoli gyrfa, fel rhan o’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus  
 

(dd) Mabwysiadu meincnodau Gatsby yn ffurfiol  
 

(e) Cyflwyno ‘Marc’ Gyrfa Cymru neu ‘Wobr Rhagoriaeth mewn Addysg Gyrfa’ 
newydd sy’n cyfuno’r fframwaith rheoli sgiliau gyrfaoedd newydd a 
meincnodau Gatsby 

 
Gobeithio bod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac rydym yn croesawu trafodaeth bellach ar 
ein cynigion.  Gall ein rheolwr marchnata, Dan Finch, drefnu cyfarfod ar adeg sy’n gyfleus i 
chi. Ei fanylion cyswllt yw daniel.finch@careerswales.com / 02920 846251 
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Edrychwn ymlaen at barhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a chefnogi’r broses o ddatblygu fframwaith gyrfaoedd a gwaith o’r radd 
flaenaf i Gymru.  

 

Yn gywir,  

 

 

Debra Evans-Williams 
Cadeirydd, Career Choices Dewis Gyrfa 
  




