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Rhagair
Pan sefydlwyd Cymwysterau Cymru ym mis Medi 2015, gwnaethom benderfyniad
pragmataidd i fabwysiadu'r Amodau a ddefnyddiwyd yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru
fel ein Hamodau Cydnabod Safonol. Gwnaed y penderfyniad hwn er mwyn lleihau'r effaith
ar gyrff dyfarnu ac i ganiatáu amser i ni ystyried sut y gallem ddatblygu Amodau ar gyfer y
dyfodol.
Nodwyd yr angen i ystyried yr Amodau fel blaenoriaeth gynnar, gan gydnabod nad oeddent
bob amser mor amlwg ag y gallent fod ac nad oedd adolygiad cyfannol wedi'i gynnal ers
iddynt gael eu rhoi ar waith. Yn ystod ein prosiect i ddatblygu ein Fframwaith a Dull
Rheoleiddio, dywedodd cyrff dyfarnu wrthym eu bod yn awyddus i ni adolygu'r Amodau ac
felly dyna a wnaethom. Rydym bellach wedi gorffen ein hadolygiad - mae'r adroddiad hwn
yn amlinellu'r canfyddiadau allweddol a'r camau nesaf.
Ein bwriad, gyda chymorth cyrff dyfarnu, FAB a JCQ, oedd deall sut y gallem ddatblygu ein
Hamodau er mwyn sicrhau eu bod yn glir ac yn ddiamwys. Un o'r negeseuon cynnar a
gafwyd gan y sawl oedd yn cymryd rhan oedd y gallai datblygu cyfres o Amodau gwahanol
i Gymru ychwanegu at faich gwaith cyrff dyfarnu a pheri dryswch. Rwy'n falch, felly, fod
Ofqual a CCEA Regulation wedi cymryd rhan yn yr adolygiad a'n bod wedi cytuno i
gydweithio ar ddiwygiadau i'r Amodau, er mwyn cysoni gymaint â phosibl.
Mae'r adolygiad wedi dangos bod meysydd lle y gellid gwneud gwelliannau er mwyn
cynyddu eglurder a dealltwriaeth, ac rydym yn nodi sut y byddwn yn rhoi cynigion ar gyfer
newid ar waith. Ni fyddai'r adolygiad hwn wedi bod yn bosibl heb ymrwymiad y sawl a
gymerodd ran, yn enwedig cydweithwyr o gyrff dyfarnu sydd wedi rhoi o'u hamser. Hoffwn
gymryd y cyfle hwn i ddiolch iddyn nhw a chydweithwyr o Ofqual a CCEA Regulation sydd
wedi ein helpu gyda'r adolygiad.
Philip Blaker
Prif Weithredwr
Hydref 2018
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Crynodeb Gweithredol
1.

Yn 2016/17 gwnaeth Cymwysterau Cymru (“ni”) benderfynu adolygu ein Fframwaith a
Dull Rheoleiddio. Nod y prosiect oedd canfod p’un a oedd ein dull rheoleiddio yn
effeithiol ac yn briodol.

2.

Fel rhan o’r prosiect hwn, awgrymodd cyrff dyfarnu y dylid cynnal adolygiad o’r
Amodau Cydnabod Safonol (“Amodau”) ac roedd consensws eu bod wedi mynd yn
rhy ragnodol, yn rhy hir ac nad oeddent yn dryloyw. Roedd cyrff dyfarnu hefyd yn
teimlo bod yr Amodau yn cyfyngu ar arloesedd yn hytrach na’i alluogi.

3.

At hynny, cafodd yr Amodau eu cyflwyno yn 2011 yn wreiddiol ac nid oeddent wedi
cael eu hadolygu yn eu cyfanrwydd ers hynny. Felly, adolygwyd yr Amodau rhwng
hydref 2017 a haf 2018.

4.

Defnyddiwyd sawl dull o gasglu data fel rhan o’r adolygiad a cheisiwyd barn
amrywiaeth eang o randdeiliaid ac ymgysylltwyd â phob corff dyfarnu
cydnabyddedig a’u cyrff aelodaeth hwy.

5.

Mae’r data o’r holl dystiolaeth uchod wedi cael eu coladu a’u dadansoddi er mwyn
tynnu ynghyd themâu sydd wedi llywio canfyddiadau ein hadolygiad.

6.

O'r cychwyn cyntaf, buom yn ymgysylltu â'n cyd-reoleiddwyr, sef Ofqual a CCEA
Regulation. Roedd y ddau wedi mynychu'r paneli rhanddeiliaid lle buom yn trafod
pob Amod gyda chyrff dyfarnu ac wrth i'r adolygiad fynd yn ei flaen, fe wnaethom
gyfarfod yn fwy aml â Ofqual a CCEA Regulation i'w diweddaru ar yr adolygiad.

7.

Mae'r adroddiad hwn yn grynodeb o ganfyddiadau adolygiad Cymwysterau Cymru a
phan fo 'ni' yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y ddogfen, dylid darllen hyn fel
Cymwysterau Cymru ac nid rheoleiddwyr eraill.

8.

Ar ôl adolygu’r Amodau Cydnabod Safonol, daethom i’r casgliadau canlynol:
•
•
•

9.

roedd cyrff dyfarnu am weld diwygiadau i’r Amodau’n gyffredinol;
byddai’n well gan gyrff dyfarnu pe bai’r diwygiadau hyn yn cael eu cysoni gan
y tri rheoleiddiwr hyd y gellid yn rhesymol;
er i ddiwygiadau i’r Amodau yn gyffredinol gael eu hawgrymu, mae’r
adolygiad hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai mathau eraill o eglurhad
neu arweiniad a chymorth yn ddefnyddiol mewn rhai achosion.

Er mwyn gweld canfyddiadau’r adolygiad, gweler Pennod 5 o’r adroddiad hwn.
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10.

Ar y dechrau, dywedwyd y byddem yn ymgynghori ar unrhyw ddiwygiadau i’n
Hamodau yr hydref hwn, gyda’r bwriad o gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o’r Amodau
yn ystod gwanwyn 2019 a’u rhoi ar waith o fis Medi 2019.

11.

Ym mis Awst eleni, cymeradwyodd Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual
drefniadau cydweithio gyda'r nod o alinio diwygiadau ar draws tair set o Amodau
gymaint ag y bo modd. Bydd ein cyd-reoleiddwyr yn dod â'u barn, eu dadansoddiad
a'u safbwyntiau eu hunain ar y posibilrwydd o ddiwygiadau pellach i'r Amodau. Lle
rydyn ni'n dod i’r un casgliadau, rydym wedi ymrwymo i gydweithio i alinio'r
diwygiadau gymaint ag sy'n rhesymol bosibl.

12.

Yng nghyd-destun y penderfyniad i ystyried diwygiadau fel tri rheoleiddiwr, rydym yn
anelu at ymgynghori gyda’n gilydd o fis Ebrill 2019. Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd y tri
rheoleiddiwr yn ystyried yr ymatebion ac yna’n cytuno ar ddiwygiadau a meysydd ar
gyfer gweithredu’n wahanol i’n gilydd lle y bo hyn yn briodol.

13.

Mae ein hadolygiad hefyd wedi tynnu sylw at yr angen am ganllawiau dylid datblygu
arweiniad a gwahanol fathau o gymorth ychwanegol ac eglurhad i gyrff dyfarnu.

14.

Rydym yn cydnabod y bydd angen peth amser ar gyrff dyfarnu i ystyried y
diwygiadau a chynllunio ar gyfer eu rhoi ar waith ac felly byddwn yn rhoi digon o
amser i gyflwyno’r Amodau.

15.

Rydym yn anelu at gyhoeddi ein Hamodau diwygiedig ym mis Hydref 2019, i ddod
yn weithredol o fis Ebril 2020 a byddwn yn cynnal rhaglen o gymorth ac arweiniad i
gyrff dyfarnu yn ystod y broses o gyflwyno unrhyw Amodau diwygiedig.
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Pennod 1: Cefndir yr Adolygiad
16.

Yr Amodau yw’r rheolau a’r rheoliadau y mae’n rhaid i bob corff dyfarnu
cydnabyddedig a’i gymwysterau rheoleiddiedig eu bodloni wrth gynnig cymwysterau
yng Nghymru.

17.

Fe’u cyflwynwyd yn wreiddiol yng Nghymru yn 2011, a chawsant eu trosglwyddo o
Amodau Cydnabod Cyffredinol Llywodraeth Cymru pan ymgymerodd Cymwysterau
Cymru (“ni”) â’n swyddogaethau yn ystod hydref 2015.

18.

Mae’r Amodau cyfredol yn gyson iawn â’r Amodau Cydnabod Cyffredinol a
ddefnyddir gan y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual) yn
Lloegr a Rheoleiddio y Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA Regulation)
yng Ngogledd Iwerddon. Fodd bynnag, ceir enghreifftiau ble bydd darpariaethau
deddfwriaethol mewn perthynas ag awdurdodaethau a chyd-destunau cenedlaethol
yn arwain at wahaniaethau.

19.

Mae’r Amodau wedi’u rhannu’n ddwy ran, a deg adran:
• mae rhan 1 yn ymwneud â gofynion sefydliadol;
• mae rhan 2 yn ymwneud â’r gofynion sy’n gymwys i gorff dyfarnu wrth iddo
lunio, datblygu a dyfarnu cymwysterau rheoleiddiedig.

20.

Mae’r Amodau a nodir yn Adrannau A i C yn ymwneud â’r corff dyfarnu yn ei
gyfanrwydd: sut y caiff ei lywodraethu, ei berthynas â ni fel y rheoleiddiwr a thrydydd
partïon.

21.

Mae Adrannau D i I yn amlinellu ein disgwyliadau cyffredinol ar gyfer cymwysterau
rheoleiddiedig; nodweddion llunio cymhwyster, sut y dylai corff dyfarnu lunio a
chyflwyno asesiadau, lefel y wybodaeth am ffioedd sydd ar gael i brynwyr a’r
gofynion sy’n ymwneud â gwasanaethau ôl-ganlyniad.

22.

Mae Adran J yn rhoi manylion ynglŷn â sut y bydd y rheolau dehongli a’r termau
diffiniedig yn gymwys i’r Amodau.

23.

Bwriedir i bob Amod fod yn ddigon hyblyg i fod yn gymwys i bob math o gorff
dyfarnu a chymhwyster a reoleiddir gennym. Lle nad yw’r Amodau yn gymwys,
byddwn yn esbonio hyn yn glir i’r cyrff dyfarnu perthnasol.

24.

Er bod yn rhaid cydymffurfio â’r Amodau, nid ydynt yn rhagnodi sut mae’n rhaid i
gorff dyfarnu gydymffurfio ar y cyfan. Er enghraifft, lle mae Amodau yn cynnwys
rhestrau, fel arfer bwriedir i’r rhain egluro meysydd a allai fod yn gymwys ac nid
6

ydynt yn atal meysydd eraill rhag bod yn berthnasol. Fodd bynnag, mae’n bwysig
cydnabod bod enghreifftiau o restrau rhagnodedig yn yr Amodau hefyd.

Pam cynnal Adolygiad?
25.

Fel sefydliad newydd a sefydlwyd yn 2015, gwnaethom fabwysiadu strategaeth
reoleiddio Llywodraeth Cymru i raddau helaeth. Yn 2016/17 gwnaethom benderfynu
adolygu ein Fframwaith a Dull Rheoleiddio. Nod y prosiect oedd canfod p’un a oedd
ein dull rheoleiddio yn effeithiol ac yn briodol.

26.

Fel rhan o’r prosiect hwnnw, nodwyd bod angen adolygu ein fframwaith rheoleiddio
o ran themâu megis:
a) bod yn rhagnodol;
b) hygyrchedd, eglurder, tryloywder;
c) cymesuredd a thegwch.

27.

Penderfynwyd hefyd gyflwyno Deilliannau Rheoleiddio a ddefnyddir i ddisgrifio’r hyn
rydym am ei gyflawni drwy ein gweithgareddau a’n camau rheoleiddiol, ac fel y
cyfryw, maent yn amlinellu ein gweledigaeth.

28.

Ein gweledigaeth yw y caiff cymwysterau rheoleiddiedig yng Nghymru eu
gwerthfawrogi gan ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Er mwyn
cyflawni hyn, rydym felly wedi pennu’r Deilliannau Rheoleiddio canlynol (gweler
Ffigur 1 isod).

Ffigur 1: Deilliannau Rheoleiddio Cymwysterau Cymru
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29.

Rydym wedi cwblhau ymarfer mapio i nodi’r berthynas rhwng yr Amodau a’n
Canlyniadau Rheoleiddio a byddwn yn parhau i adolygu’r berthynas hon er mwyn
sicrhau ein bod yn cysoni ein dull rheoleiddio y cytunwyd arno ac wrth i ni ddatblygu
ein dull gweithredu ynghylch yr Amodau yn y dyfodol.

30.

Ffrwyth gwaith y prosiect hwn oedd llunio ein Fframwaith a Dull Rheoleiddio, a
gyhoeddwyd ar 10 Mai 2017.

31.

Awgrymodd adborth gan gyrff dyfarnu yn ystod y prosiect hwn y dylai’r Amodau
gael eu hadolygu gan fod canfyddiad eu bod wedi mynd yn rhy ragnodol, yn rhy hir
ac nad oeddent yn dryloyw. Roedd cyrff dyfarnu hefyd yn teimlo bod yr Amodau yn
cyfyngu ar arloesedd yn hytrach na’i alluogi.

32.

Cyflwynwyd yr Amodau yn 2011 yn wreiddiol ac nid oeddent wedi cael eu hadolygu
yn eu cyfanrwydd ers hynny. Felly, lansiwyd adolygiad o’r Amodau ar 30 Awst 2017.
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Pennod 2: Nodau ac Amcanion
Nodau’r Adolygiad
33.

Nodau cyffredinol yr adolygiad oedd ystyried pa mor glir a hygyrch yw’r Amodau i
gyrff dyfarnu, gan sicrhau ar yr un pryd eu bod yn ein galluogi i gyflawni ein
swyddogaethau rheoleiddio. Un o nodau eraill yr adolygiad oedd sicrhau bod yr
Amodau yn briodol ac yn berthnasol er mwyn sicrhau ein canlyniadau rheoleiddio.

34.

Cwmpas yr adolygiad oedd:
• nodi’r heriau y mae cyrff dyfarnu yn eu hwynebu er mwyn dangos eu bod yn
cydymffurfio ag Amodau a mynd i’r afael â nhw lle y bo’n briodol;
• adolygu’r Amodau o ran priodoldeb a pherthnasedd;
• ystyried datblygiadau polisi cyfredol, datblygiadau sy’n dod i’r amlwg a
datblygiadau yn y dyfodol a nodi newidiadau y gellir eu gweithredu fel rhan
o’r adolygiad hwn, a newidiadau y gallai fod angen eu gweithredu yn y tymor
hwy o bosibl;
• ystyried cyfleoedd i symleiddio’r Amodau, gan ganolbwyntio ar feysydd megis
eglurder, lefelau rhagnodi, dyblygu, strwythur a gwerth;
• nodi unrhyw enghreifftiau o arfer da.

Diben yr Adroddiad
35.

Cyhoeddwyd ein hadroddiad cryno cyntaf ar ganfyddiadau datblygol ar Amodau A, B
ac C ar 5 Ionawr 2018. Cyhoeddwyd yr ail adroddiad yn crynhoi ein canfyddiadau
datblygol ar Amodau F, H ac I ar 6 Ebrill 2018.

36.

Diben y trydydd adroddiad hwn, a’r adroddiad terfynol, yw cyflwyno crynodeb
cynhwysfawr o ganfyddiadau ein Hadolygiad o Amodau Cydnabod Safonol, gan
gynnwys Amodau D, E ac G.

37.

Mae gweddill y ddogfen hon wedi’i strwythuro fel a ganlyn:
•
•
•
•

•

Methodoleg – rydym yn amlinellu methodoleg yr adolygiad;
Gwaith rhwng y tri rheoleiddiwr – rydym yn amlinellu sut yr ydym wedi
ymgysylltu ag Ofqual a CCEA Regulation drwy gydol ein hadolygiad;
Prif Ganfyddiadau’r Adolygiad - rydym yn amlinellu canfyddiadau ein
hadolygiad;
Canllawiau i ategu’r Amodau – rydym yn amlinellu’r meysydd lle yr hoffai
cyrff dyfarnu gael canllawiau ychwanegol a/neu eglurhad i ategu’r Amodau a’u
helpu i barhau i gydymffurfio;
Y Camau Nesaf – rydym yn amlinellu’r camau rydym yn bwriadu eu cymryd ar
ôl cyhoeddi’r adroddiad hwn.
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Pennod 3: Methodoleg
38.

Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng hydref 2017 a haf 2018.

39.

Adolygwyd yr Amodau mewn tair haen. Roedd gan bob haen amserlen benodol o 34 mis, gan ein galluogi i gynnal yr adolygiad o fewn cyfnod o 12 mis i gyd.

40.

Trefnwyd yr adolygiad yn y ffordd hon er mwyn rhannu cwmpas y prosiect yn
ddarnau hawdd eu trafod. Wrth wneud hynny, bu modd i ni ganolbwyntio ar rannau
o’r Amodau ym mhob haen.

41.

Er i raglen waith ein hadolygiad gael ei rhannu’n haenau, aethom ati mewn ffordd
gyfannol i sicrhau bod cysylltiadau rhwng Amodau a drafodwyd mewn haenau
blaenorol yn cael eu hystyried a’u trafod drwy gydol yr adolygiad. Ystyriwyd Adran J,
sy’n cynnwys y diffiniad o dermau, ar bob cam.

42.

Yn ystod yr adolygiad, defnyddiwyd sawl dull o gasglu data, gan gynnwys
dadansoddi ffynonellau sylfaenol o ddata a ffynonellau eilaidd. Aethom ati hefyd i
geisio barn amrywiaeth eang o randdeiliaid ac ymgysylltu â phob corff dyfarnu
cydnabyddedig. Gwnaethom hefyd weithio’n agos gyda chyd-reoleiddwyr a chyrff
aelodaeth cyrff dyfarnu (gweler Ffigur 2 isod).

Ffigur 2: Mathau o Ymatebwyr

Cyrff
Dyfarnu
Cydnabyddedig

Canolfann
-au

JCQ
Aelodau’r
cyhoedd

FAB

43.

Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg o’r dulliau a ddefnyddiwyd gennym:
• tri arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd ar-lein;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

44.

tri phanel rhanddeiliaid gyda chyrff dyfarnu, cyd-reoleiddwyr cymwysterau a
chyrff aelodaeth cyrff dyfarnu;
adolygiad mewnol o’r Amodau ac ymchwil pen desg;
dadansoddiad o Ddatganiadau Cydymffurfiaeth ac adroddiadau llinellau
ymholi’
dadansoddiad o gamau ac ymyriadau rheoleiddio Ofqual;
tri grŵp ffocws gyda chyrff dyfarnu, cyd-reoleiddwyr cymwysterau a chyrff
aelodaeth cyrff dyfarnu;
ymgysylltu ag ysgolion, colegau a darparwr dysgu seiliedig ar waith (y cyfeirir
atynt gyda’i gilydd fel ‘canolfannau’ o hyn ymlaen) gan ddefnyddio holiaduron
a grwpiau ffocws;
cyfarfodydd â Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) a’r Cyd-bwyllgor
Cymwysterau (JCQ);
cyfarfodydd rheolaidd a gweithdai gydag Ofqual a CCEA Regulation;
prosiect wedi’i gomisiynu i ymchwilio i’r arweiniad a’r mathau o eglurhad a
fyddai’n ddefnyddiol i gyrff dyfarnu er mwyn eu helpu i barhau i gydymffurfio.

Mae’r data o’r holl ffynonellau o dystiolaeth uchod wedi cael eu dadansoddi er mwyn
tynnu ynghyd themâu sydd wedi llywio canfyddiadau ein hadolygiad.

Arolwg ymgysylltu ar-lein
45.

Fel rhan o’r adolygiad, ceisiwyd barn pob corff dyfarnu cydnabyddedig ac yn fwy
cyffredinol drwy dri arolwg ymgysylltu ar-lein. Datblygwyd yr arolygon hyn i
ymatebwyr roi adborth ar yr Amodau ar wahanol adegau yn ystod yr adolygiad
(gweler rhagor o fanylion isod).
Arolwg ymgysylltu ar-lein
Haen 1 (Amodau A, B, C)
Haen 2 (Amodau F, H, I)
Haen 3 (Amodau D, E, G)

Cyfnod ymgysylltu
30 Awst 2017 – 30 Medi 2017
5 Rhagfyr 2017 – 8 Ionawr 2018
26 Chwefror 2018 – 21 Mawrth 2018

46.

Gwnaethom annog pobl i ymateb drwy hyrwyddo’r arolwg ar ein gwefan, mewn
llythyrau at Swyddogion Cyfrifol pob corff dyfarnu cydnabyddedig ac yng
nghylchlythyrau Cymwysterau Cymru a FAB.

47.

Gofynnwyd sawl cwestiwn caeedig, a oedd yn gysylltiedig â phob adran o’r Amodau,
ynghyd â chwestiynau agored, a roddodd gyfleoedd i ymatebwyr ychwanegu
sylwadau testun rhydd.

48.

Cawsom 84 o ymatebion i’r holl arolygon ymgysylltu ar-lein. Cyflwynwyd y rhain gan
amrywiaeth eang o gyrff dyfarnu, canolfannau o bob rhan o Gymru, unigolion ac
arbenigwyr ym maes cymwysterau ac aelodau o’r cyhoedd. Nid atebodd pob
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ymatebydd bob cwestiwn, gan ddewis rhoi sylw ar adrannau wedi'u targedu. Cafodd
pob ymateb ei goladu, ei ddadansoddi a’i gynnwys yn ein dadansoddiad.

Panel Rhanddeiliaid
49.

Er mwyn ystyried materion yn ddyfnach, cynhaliwyd paneli i randdeiliaid yn ogystal â
chyfres o grwpiau ffocws, er mwyn rhoi prawf ar linellau ymholi, canfyddiadau
datblygol ac atebion posibl.

50.

Gwahoddwyd CBAC, City and Guilds a Pearson fel y tri chorff dyfarnu mwyaf sy’n
rhoi’r nifer fwyaf o dystysgrifau yng Nghymru, yn ogystal ag Agored Cymru, fel yr
unig gorff dyfarnu sy’n gweithredu yng Nghymru yn unig. Gwnaethom weithio’n
agos gyda FAB i annog cyrff dyfarnu i wirfoddoli er mwyn llenwi’r chwe lle a oedd yn
weddill ar y panel i randdeiliaid. Nod y broses hon oedd sicrhau bod cyrff dyfarnu yn
teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli’n deg ar y panel.

51.

Roedd y panel yn cynnwys 12 cynrychiolydd o gyrff dyfarnu, yn ogystal â
chynrychiolaeth o’r Cyd-bwyllgor Cymwysterau (JCQ), Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu
(FAB), Ofqual a CCEA Regulation. Ceir rhestr lawn o aelodau’r panel rhanddeiliaid yn
Atodiad A i’r adroddiad hwn.

52.

Cyfarfu’r panel deirgwaith yn ystod yr adolygiad ac ystyriodd yr Amodau yn fanwl.
Drwy drafodaethau’r panel roeddem yn gallu nodi a rhannu arfer da, casglu data ar
yr Amodau roedd cyrff dyfarnu am eu gweld yn cael eu hadolygu, asesu eglurder y
geiriad presennol a’r ffordd roedd yr Amodau yn cael eu dehongli a’u cymhwyso, yn
ogystal â thrafod ffyrdd posibl o ymdrin ag unrhyw ddiwygiadau i’r Amodau yn y
dyfodol.

Grwpiau Ffocws
53.

Hwyluswyd cyfres o grwpiau ffocws â chyrff dyfarnu er mwyn profi a mireinio
cynigion cynnar gyfer diwygiadau, gan gynnwys Amod F (Darparu cymwysterau i
brynwyr) ac Amod I (Proses apelio).
Tabl 1 – Lleoliadau a Dyddiadau’r Grwpiau Ffocws
Lleoliad
Birmingham
Llundain
Caerdydd

Dyddiad
21 Mehefin 2018
26 Mehefin 2018
28 Mehefin 2018
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54.

Nod y rhain oedd ymgysylltu â chyrff dyfarnu yn fanylach ar feysydd penodol a
nodwyd yn yr arolygon a’r paneli, a phrofi rhai syniadau cynnar ar ddiwygiadau
arfaethedig i’r Amodau. Gwahoddwyd pob corff dyfarnu cydnabyddedig i ddod i’r
grwpiau ffocws ar sail y cyntaf i’r felin.

55.

Cynhaliwyd tri grŵp ffocws gydag amrywiaeth eang o gyrff dyfarnu – nad oedd
llawer ohonynt wedi bod yn y paneli. Daeth 24 o gyfranogwyr i gyd i’r grwpiau
ffocws, gan gynrychioli 22 o gyrff dyfarnu, un cyfranogwr o FAB ac un o Ofqual.

56.

Ceir rhestr lawn o’r rhai a fu’n bresennol yn y grwpiau ffocws yn Atodiad B i’r
adroddiad hwn.

Adolygiad desg mewnol
57.

Cynhaliwyd adolygiad desg o’r Amodau presennol ynghyd â gwaith ymgysylltu
mewnol ag aelodau o staff Cymwysterau Cymru sydd wedi cael profiad o weithio
gyda’r Amodau mewn amrywiol gyd-destunau.

58.

Roedd y rhain yn cynnwys staff sy’n gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu
â’r Amodau, a chydnabod cyrff dyfarnu a chymeradwyo cymwysterau. Wedyn,
gwnaed dadansoddiad manwl o’n canfyddiadau o Ddatganiadau Cydymffurfiaeth a
phrosesau cydnabod a chymeradwyo.

59.

Adolygwyd yr Amodau gyda staff profiadol ym maes llywodraethu corfforaethol,
cyllid a thechnoleg gwybodaeth a llywiodd y trafodaethau hyn ein hadolygiad a’n
dull o ymdrin â diwygiadau, yn enwedig mewn perthynas ag Amod A (Llywodraethu)
ac Amod F (Darparu cymwysterau i brynwyr).

60.

Hefyd, cynhaliwyd adolygiad o’n cyfres o ddogfennau rheoleiddio (gweler Ffigur 3
isod) sy’n sefyll ochr yn ochr â’n Hamodau, a hynny er mwyn sicrhau cysondeb rhwng
dogfennau rheoleiddio, gan gynnwys er enghraifft ein defnydd o dermau diffiniedig.
Nododd y gwaith hwn ddau bwynt allweddol hefyd:
• yr effaith bosibl y byddai unrhyw un o’r newidiadau arfaethedig yn ei chael ar
ofynion eraill;
• yr angen i sicrhau bod pob un o’n Dogfen Reoleiddio yn gyson ag unrhyw
ddiwygiadau a wneir maes o law.
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Ffigur 3: Dogfennau Rheoleiddio

Ymgysylltu â Chanolfannau
61.

Fel un o’r prif themâu a ddaeth i’r amlwg o’r adolygiad mewn cysylltiad ag Amod F
(Darparu cymwysterau i brynwyr), roeddem yn awyddus i ymgysylltu â chanolfannau
a chlywed eu barn.

62.

Er mwyn casglu eu safbwyntiau, hwyluswyd dau grŵp ffocws gyda Swyddogion
Arholiadau mewn canolfannau a chawsom 68 o ymatebion i’n holiaduron oddi wrth
ganolfannau ledled Cymru. Dengys Tabl 2 leoliadau a dyddiadau’r grwpiau ffocws
hyn.
Tabl 2 – Grwpiau Ffocws gyda Swyddogion Arholiadau mewn canolfannau
Lleoliad
Caerffili
Casnewydd

63.

Dyddiad
3 Gorffennaf 2018
5 Gorffennaf 2018

Holwyd canolfannau am eu profiadau o ffioedd a gwasanaethau cysylltiedig. Yn
benodol, gofynnwyd pa mor hygyrch yw gwybodaeth am ffioedd, sut roeddent yn
gofyn am wybodaeth fel darpar brynwr, eu barn ar y prosesau ariannol yn ogystal â’u
canfyddiadau am werth am arian.
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Dadansoddiad o gamau ac ymyriadau rheoleiddio Ofqual
64.

Mae Ofqual wedi cymryd nifer o gamau ac ymyriadau rheoleiddio mewn perthynas â
chyrff dyfarnu ers Ionawr 2014. Fe gynhaliwyd adolygiad mewnol o’r rhain rhwng mis
Tachwedd 2017 a mis Ionawr 2018 er mwyn gweld os oedd unrhyw batrymau o
ddiffyg cydymffurfiaeth a fyddai'n tynnu sylw at Amodau penodol i'w hadolygu.
Cynhaliwyd trafodaethau hefyd â chydweithwyr o Ofqual a chawsom ddealltwriaeth
ddyfnach o feysydd a allai elwa o gael eu hadolygu er mwyn cynorthwyo
cydymffurfiad parhaus gan y cyrff dyfarnu.

Rhoi gwybod am gyfleoedd ymgysylltu
65.

Gwnaethom godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd i gymryd rhan yn ein hadolygiad
drwy gydol y broses. Roedd ein gweithgareddau’n cynnwys y canlynol:
• Datganiad newyddion: Cyhoeddwyd datganiad newyddion ar ein gwefan, yn
gwahodd y cyhoedd i ymateb i’n ffurflen adborth ar-lein, ac fe’i cynhwyswyd yng
nghylchlythyrau FAB (Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu);
• Cyfryngau cymdeithasol: Rhannodd ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
@cymwysterau_cym / @quals_wales wybodaeth am yr adolygiad yn ystod y
cyfnod ymgysylltu;
• Gohebu â rhanddeiliaid: Anfonwyd llythyr i bob corff dyfarnu cydnabyddedig er
mwyn codi ymwybyddiaeth o’r adolygiad a’u gwahodd i ymgysylltu â’r adolygiad
ac ymateb i’r arolwg;
• Ymgysylltu ar ein gwefan: Cyhoeddwyd manylion am ein hadolygiad ar ein
tudalen lanio/hafan er mwyn rhoi mynediad cyflym ac agored ac adnewyddwyd
ein tudalennau polisi i dynnu sylw at yr adolygiad. Darparwyd dolenni i bapurau
cefndir a’r arolwg mewn sawl cylchlythyr, bwletin ac e-bost. Roedd yr holl
ddeunyddiau ymgysylltu ar gael ar ein gwefan.

66.

Roedd crynodeb lefel uchel o’r Cynllun Prosiect cyffredinol ar gael hefyd ar ein
gwefan (gweler Ffigur 4 isod).
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Ffigur 4: Adolygiad o’r Cynllun Prosiect Amodau Cydnabod Safonol

Nodiadau ar ddehongli
67.

Mae’r adran isod yn esbonio sut rydym yn nodi maint yr ymatebion fesul thema drwy
gydol yr adroddiad.

68.

Mae wedi bod yn galonogol gweld lefel uchel o gysondeb rhwng y canfyddiadau a
ddeilliodd o’r gwahanol ddulliau. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi hefyd fod pob
corff dyfarnu yn gweithredu yn ei gyd-destun ei hun ac felly cafodd pob ymateb ei
dderbyn a’i ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun. Rhoddwyd ystyriaeth briodol i bob
ymateb unigol.

69.

Mae cyfeiriadau meintiol (megis “llawer” neu “nifer fach”), yn cyfeirio at yr ymatebwyr
a gymerodd ran yn ein hadolygiad yn unig; dylid cofio hyn wrth ddarllen yr
adroddiad hwn. Mae cyfeiriadau at ‘ymatebwyr’ yn cynnwys pob un a gymerodd ran
yn yr adolygiad drwy ein Harolwg Ymgysylltu Ar-lein, ein Paneli i Randdeiliaid a’n
Grwpiau Ffocws, oni nodir fel arall.

70.

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r termau canlynol i roi syniad o’r cyfrannau
ymateb:
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Nifer fawr iawn
Llawer
Mwyafrif
Tua hanner
Lleiafrif
Nifer fach
Nifer fach iawn

Mwy na 90%
Mwy na 70%
Mwy na 60%
Rhwng 40 a 60%
Llai na 40%
Llai nag 20%
Llai na 10%
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Pennod 4: Gweithio rhwng y tri rheoleiddiwr
71.

Rydym wedi ymgysylltu â’n cyd-reoleiddwyr cymwysterau yng Ngogledd Iwerddon a
Lloegr o’r cychwyn cyntaf. Ar ôl cyhoeddi ein Fframwaith a Dull Rheoleiddio a nodi’r
achos dros adolygu ein Hamodau, gwnaethom drafod sut roeddem yn bwriadu
cynnal ein hadolygiad arfaethedig gydag Ofqual a CCEA Regulation.

72.

Gwahoddwyd Ofqual a CCEA Regulation i bob un o’n paneli i randdeiliaid a
chynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd er mwyn rhoi diweddariadau cynhwysfawr ar
ganfyddiadau datblygol ein hadolygiad, a thrafod a nodi meysydd lle y gellid
cydweithio o bosibl.

73.

Ar ôl i’r adolygiad ddechrau, daeth yn amlwg bod cyrff dyfarnu o’r farn bod angen
newidiadau i’r Amodau. Er iddynt nodi’r meysydd i’w hadolygu a/neu i’w diwygio,
dywedwyd hefyd y byddai’n well ganddynt pe bai’r rheoleiddwyr yn cydweithio i
adolygu’r Amodau, gan sicrhau cymaint o gysondeb rhwng gofynion â phosibl.

74.

Mae hyn yn bennaf am fod llawer o gymwysterau yn cael eu cynnig ar sail tair gwlad.
At hynny, mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu gyflwyno adroddiad ar gydymffurfiaeth â’r
Amodau i bob rheoleiddiwr yn y DU. Fel y cyfryw, maent yn darparu Datganiadau
Cydymffurfio i dri rheoleiddiwr yn seiliedig ar dempledi tebyg bob blwyddyn. Felly,
gallai newidiadau i’r Amodau gan un rheoleiddiwr effeithio ar eu dulliau adrodd
presennol.

75.

Mae'r adroddiad hwn yn grynodeb o adolygiad Cymwysterau Cymru ar ei Amodau
Cydnabod Safonol. Drwy gydol ein hadolygiad, rydym wedi bod yn ymwybodol o
waith ymgysylltu a diwygiadau a wneir gan gyd-reoleiddwyr a allai effeithio ar
unrhyw gynigion y gallem fod yn eu hystyried. Felly, rydym wedi cynnal deialog
rheolaidd gyda'n cyd-reoleiddwyr ar gynnydd ein hadolygiad.

76.

Yn ystod ein hadolygiad, mae Ofqual hefyd wedi cyhoeddi newidiadau i’w Hamodau
Cydnabod Cyffredinol1. Mae’r rhain yn cynnwys Amod A4 sy’n ymdrin â gwrthdaro
buddiannau ac G4 sy’n ymdrin â chadw cyfrinachedd deunyddiau asesu, a
gyhoeddwyd ganddynt ym mis Gorffennaf 20182.

77.

Hefyd, mae Ofqual wedi cynnal cais am dystiolaeth yn ddiweddar mewn perthynas
ag Amod F (Darparu cymwysterau i brynwyr)3.

https://www.gov.uk/government/publications/general-conditions-of-recognition
https://www.gov.uk/government/consultations/rules-and-regulations-on-teacher-involvement-in-examdevelopment
3 https://www.gov.uk/government/news/call-for-evidence-launched-on-qualification-fee-information
1
2

18

78.

Wrth i’n hadolygiad ddatblygu, rydym wedi cyfarfod â CCEA Regulation ac Ofqual yn
fwy aml ac rydym wedi cytuno i gydweithio gyda'r nod o alinio diwygiadau i'n tair set
o Amodau gymaint ag y bo modd. Bydd ein cyd-reoleiddwyr hefyd yn dod â'u barn,
eu dadansoddiad a'u safbwyntiau eu hunain ar y posibilrwydd o ddiwygiadau pellach
i'r Amodau. Lle rydyn ni'n dod i’r un casgliadau, rydym wedi ymrwymo i gydweithio i
alinio'r diwygiadau gymaint ag sy'n rhesymol bosibl.

79.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod pob rheoleiddiwr yn annibynnol ar ei gilydd,
gyda chylch gwaith penodol. O'r herwydd, mae enghreifftiau lle na fydd alinio'n
bosibl oherwydd gwahaniaethau yn ein deddfau, ein fframweithiau rheoleiddio a'n
safbwyntiau gwahanol.
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Pennod 5:

Prif Ganfyddiadau’r Adolygiad o’r Amodau
Cydnabod Safonol

80.

Mae’r adran hon yn amlinellu’r prif ganfyddiadau ac yn tynnu sylw at y themâu
allweddol a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr adolygiad.

5.1

Blaenoriaethu Amodau i’w hadolygu4

81.

Fel rhan o’n harolygon ymgysylltu ar-lein, gofynnwyd i’r ymatebwyr nodi hyd at bum
Amod y dylid eu hadolygu, yn eu barn nhw, fel mater o flaenoriaeth (gweler Ffigur 5).

82.

Dengys Ffigur 5 isod fod yr ymatebwyr yn teimlo bod angen diwygio pob adran o’r
Amodau ac felly y dylid ystyried y rhain fel rhan o’r adolygiad hwn. Dengys Ffigur 5
hefyd i’r arolwg nodi mai Amodau A2, H3 ac I1 oedd y rhai a nodwyd amlaf gan yr
holl ymatebwyr. Roedd Amodau eraill a oedd yn flaenoriaeth yn nhyb ymatebwyr yn
cynnwys Amodau A8, A1, D7 a H4.

4

Mae’r data a ddarperir yma yn seiliedig yn gyfan gwbl ar yr ymatebion i’n harolwg ymgysylltu ar-lein.
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Ffigur 5: Nifer yr ymatebwyr i’r arolwg yn blaenoriaethu Amodau i’w
hadolygu5

5.2

Eglurder, Strwythur a Dyblygu

83.

Un o brif nodau ein hadolygiad oedd ystyried cyfleoedd i symleiddio’r Amodau, gan
ganolbwyntio ar feysydd megis eglurder, strwythur a dyblygu.

Mae’r ffeithlun hon wedi’i chynllunio i nodi’r Amodau y dylid eu hadolygu fel mater o flaenoriaeth yn nhyb y
cyrff dyfarnu. Nid yw hyn yn golygu na chafodd yr holl Amodau eraill eu hystyried fel rhan o’r adolygiad.
5
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84.

i.
Priflythrennu a Diffiniadau
Mae Adran J o’r Amodau yn cyflawni dwy swyddogaeth. Yn gyntaf, mae’n hysbysu’r
cyrff dyfarnu o’r ffordd y mae’n rhaid dehongli’r Amodau. Yn ail, mae’n rhoi rhestr o
dermau diffiniedig ac yn gofyn i’r termau hynny gael eu darllen yn unol â’r
diffiniadau hynny. Felly, mae’n bwysig bod corff dyfarnu yn cyfeirio at y diffiniadau yn
Adran J wrth ddehongli’r Amodau er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth.
“Er eglurder ac er hwylustod cyfeirio, awgrymwn y dylid rhestru’r diffiniad o ‘proses
gymeradwyo’ yn gyntaf yn [Adran C]; fel arall, gellid ei ystyried fel diffiniad yn
Adran J.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Mae angen ystyried Amodau sydd, mewn gwirionedd, yn ddiffiniadau o Amodau
cysylltiedig eraill” Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]

85.

Mae’r adolygiad wedi tynnu sylw at y ffaith nad oedd ein Hamodau Cydnabod
Safonol yn defnyddio priflythrennu mewn perthynas â thermau diffiniedig. Heb
reolau clir a chyson ynglŷn â dehongli na thermau wedi’u diffinio’n glir (lle y bo
angen), mae’n bosibl y gall cyrff dyfarnu ddehongli’r Amodau’n wahanol.

86.

Yn unol ag arfer gorau ynglŷn â defnyddio termau diffiniedig, dylai llythyren gyntaf y
term diffiniedig fod yn briflythyren. Os bydd term diffiniedig yn cynnwys mwy o
eiriau, dylai pob gair ddechrau â phriflythyren, ac eithrio cysyllteiriau a rhagddodiaid.

87.

Er mwyn sicrhau cysondeb â’r dull a ddefnyddir eisoes gan Ofqual a CCEA
Regulation, bwriadwn briflythrennu pob term a gynhwysir yn Adran J drwy’r ddogfen
gyfan. Bwriadwn ymgorffori’r rhain wrth ymgynghori ar ddogfen ddiwygiedig.

88.

Yn olaf, yn seiliedig ar dystiolaeth ein hadolygiad, daeth yn amlwg y dylem ystyried
diwygio diffiniadau neu gynnwys diffiniadau ychwanegol mewn sawl maes. Mae’r
rhain yn cynnwys y canlynol, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt:
i.
Effaith Andwyol;
ii.
Newid Rheolaeth;
iii.
Gwrthdaro Buddiannau;
iv.
Digwyddiad Ansolfedd;
v.
Dysgwr;
vi.
Camymddwyn a Chamweinyddu;
vii.
Nodwedd Benodol, Addasiadau Rhesymol ac Ystyriaeth Arbennig;
viii.
Cronfa Ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW);
ix.
Swyddog Cyfrifol.
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89.

90.

91.

92.

Byddwn yn ystyried y ffordd fwyaf priodol o roi mwy o eglurhad i’r cyrff dyfarnu. Gall
hyn gynnwys ychwanegu neu ddiwygio’r termau diffiniedig a geir ar hyn o bryd yn
Adran J.
ii.
Ailadrodd
Nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr fod ymadroddion diangen o bosibl yn cael eu
hailadrodd drwy’r Amodau i gyd, ac y gellid dileu’r rhain. Roedd enghreifftiau yn
cynnwys ymadroddion megis ‘yn unol â’i Amodau Cydnabod’, ‘cymhwyster y mae
corff dyfarnu yn ei ddarparu, neu’n bwriadu ei ddarparu’ a hefyd ‘a’u diwygio o bryd
i’w gilydd’.
Awgrymodd lleiafrif o’r ymatebwyr hyn y gellid egluro’r defnydd o ymadroddion o’r
fath ar ddechrau’r ddogfen, gan gael gwared ar yr angen i gyfeirio atynt dro ar ôl tro.
ii.
Defnyddio ‘At ddibenion yr Amod hwn’
Tynnodd llawer o ymatebwyr sylw at y ffaith bod yr Amodau yn cynnwys sawl
enghraifft o’r defnydd o’r ymadrodd ‘At ddibenion yr Amod hwn’ ar hyn o bryd. O
blith y rhain, awgrymodd nifer fach mai’r rheswm dros ei ddefnyddio oedd geiriad
amwys yr Amodau blaenorol neu ddilynol. Ymhlith yr enghreifftiau nodedig roedd
Amodau A1.1 ac A1.2 lle roedd A1.4 ac A1.5 yn darparu gwybodaeth atodol. I’r
perwyl hwnnw, holwyd pam bod angen i’r Amodau gael eu rhannu yn y ffordd hon.

93.

Yn yr un modd, gofynnodd nifer fach o’r ymatebwyr a oedd yr ymadrodd yn cyfeirio
at ofyniad penodol e.e. D7.1 neu a oedd yn gymwys i bob gofyniad yn D7.
Awgrymwyd y dylid nodi hyn yn glir ym mhob enghraifft.

94.

Gan nad oedd yr Amodau hyn yn pennu gofyniad mewn gwirionedd ond, yn hytrach,
eu bod yn rhoi gwybodaeth atodol neu ddiffiniadau o dermau a oedd yn berthnasol
i’r Amod blaenorol, roedd llawer o’r ymatebwyr o’r farn y dylid dileu enghreifftiau o’r
fath a/neu lle y bo’n briodol eu cynnwys fel termau diffiniedig yn Adran J neu fel
canllaw ategol.

95.

Awgrymwyd y byddai’n fwy eglur pe bai’r holl ddiffiniadau yn cael eu rhoi yn Adran J
ac y dylid cyflwyno gwybodaeth atodol ar ddechrau’r ddogfen reoleiddio.

96.

Nid oedd yn amlwg ychwaith i tua hanner yr ymatebwyr pam bod trefn Amodau o’r
fath yn ymddangos yn anghyson h.y. weithiau’n ymddangos ar ddechrau Amod
perthnasol ac weithiau ar y diwedd. Nodwyd A1.2, A4.1 ac E1.5 fel enghreifftiau.
“Dylid symud [Amod A1.2] i’r canllawiau statudol. Nid Amod ydyw, mae’n egluro
ac yn rhoi arweiniad.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
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97.

Rydym yn cytuno bod llawer o enghreifftiau o ailadrodd drwy’r ddogfen gyfan, ac y
gall hyn effeithio ar ddarllenadwyedd y ddogfen, ac, ar ddealltwriaeth cyrff dyfarnu
o’r gofynion.

98.

Rydym yn ystyried y defnydd priodol o ymadroddion o’r fath, gan gynnwys yr angen
i leihau ailadrodd i wella eglurder a darllenadwyedd yr Amodau heb golli unrhyw
arlliwiau pwysig.

99.

iii.
Symleiddio geiriad cymhleth yr Amodau
Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr o’r farn y gellid gwneud llawer o’r Amodau yn
gliriach. Awgrymwyd y byddai symleiddio’r geiriad cymhleth yn helpu cyrff dyfarnu i
ddeall y gofynion a thrwy hynny’n hwyluso cydymffurfiaeth. Mae enghreifftiau
nodedig yn cynnwys Amodau A7, A8, H1 a H4, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt.
“Dylid adolygu pob amod am eu bod yn amwys a bod modd eu dehongli mewn
sawl ffordd.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Mae angen ailddarllen [Amod A8] sawl gwaith er mwyn ei ddeall yn llawn felly
gallai fod yn gliriach” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Nid yw’n holl glir beth yw gofynion [Amod A1.3].” – Ymateb gan gorff dyfarnu
[Cyfieithiad]

100. Awgrymodd tua hanner yr ymatebwyr hyn mai arddull gyfreithiol ac amleiriog yr
Amodau oedd yn gyfrifol am y diffyg eglurder.
101. Rydym yn nodi bod ein hamodau'n ddogfen gyfreithiol, a bydd yn rhaid adlewyrchu
ei statws, i raddau, yn y drafftio. Fodd bynnag, yn unol â nodau'r adolygiad a'n dull
gweithredu rheoleiddiol, a phan fo'n briodol gwneud hynny, byddwn yn anelu at
wneud yr Amodau'n gliriach.
102. Wrth ystyried unrhyw ddiwygiadau posibl i’r perwyl hwn, bydd angen i ni fod yn
ymwybodol nad yw hyn yn arwain at unrhyw ganlyniadau anfwriadol h.y. colli
cymalau arwyddocaol mewn ystyr gyfreithiol drwy gamgymeriad, neu wneud ein
gofynion yn is drwy symleiddio, a thrwy hynny wanhau diogelwch i ddysgwyr.
iv.

Strwythur yr Amodau

103. Mae’r Amodau wedi’u strwythuro mewn deg adran (A-J). Er bod yr Amodau wedi’u
strwythuro yn y modd hwn, mae’n bwysig nodi nad yw’r adrannau’n annibynnol ar ei
gilydd a bod cydberthnasau pwysig rhwng gofynion drwy’r ddogfen gyfan.
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104. Mae’r adolygiad wedi tynnu sylw at y ffaith nad oedd y mwyafrif o’r cyrff dyfarnu yn
deall y cydberthnasau hyn rhwng yr Amodau yn llawn bob amser. Gall y
cydberthnasau hyn olygu bod diffyg cydymffurfiaeth ag un Amod yn gallu effeithio
ar allu corff dyfarnu i gydymffurfio â sawl Amod arall.
105. Roedd hyn yn berthnasol iawn wrth drafod rhoi gwybod am ddigwyddiadau,
camymddwyn a chamweinyddu, gwrthdaro buddiannau, nodi a rheoli risgiau a
chynlluniau wrth gefn, lle mae Amodau yn ymwneud ag Amodau eraill a/neu
ddiffiniadau.
106. Un enghraifft a nodwyd fel rhan o’r adolygiad oedd mewn perthynas ag Amod A7
(Rheoli digwyddiadau) a’i chydberthynas ag Amod A6 (Nodi a rheoli risgiau) a B3
(Hysbysu Cymwysterau Cymru am ddigwyddiadau penodol).
107. Nid oedd llawer o’r cyrff dyfarnu wedi sylweddoli y gallai diffyg cydymffurfiaeth ag
Amod A6 h.y. peidio â chymryd pob cam rhesymol i nodi’r risg o ddigwyddiad a allai
gael effaith andwyol, arwain at ei anallu i atal neu liniaru’r effeithiau hynny yn unol ag
Amod A7. Byddai hyn, yn ei dro, hefyd yn effeithio ar allu corff dyfarnu i’n hysbysu’n
ddi-oed am unrhyw ddigwyddiad a allai gael effaith andwyol.
108. I’r perwyl hwnnw, mae tua hanner yr ymatebwyr yn awyddus i ni roi mwy o arweiniad
yn y maes hwn. Awgrymodd nifer fach y byddai enghreifftiau o astudiaethau achos
a/neu weithdai yn dangos y gydberthynas yn ymarferol ac yn helpu cyrff dyfarnu i
gydymffurfio yn y dyfodol.
109. Yn olaf, gofynnodd tua hanner yr ymatebwyr a ddylid darllen yr Amodau ar y cyd ag
eraill, neu a ddylid gallu darllen Amodau fel gofynion ar wahân. Nodwyd Amodau
A1.2, B3.2, C3.2, D7.1 ac G6.1 fel enghreifftiau.
v.
Dehongli Amodau’n anghyson
110. Canfu’r adolygiad fod cyrff dyfarnu yn dehongli’r Amodau mewn ffordd anghyson, ac
mai’r diffyg eglurder a nodwyd gan rai allai fod yn gyfrifol am hynny o bryd i’w
gilydd. Gwelwyd hyn yn benodol, er enghraifft, mewn perthynas ag Amodau C1 / C2
(Trefniadau â thrydydd partion a chanolfannau) a H2 (Cymedroli lle caiff asesiad ei
farcio gan ganolfan).
111. Mewn perthynas ag Adran C o’r Amodau, dywedodd nifer fach o gyrff dyfarnu nad
oeddent wedi sylweddoli bod y gofynion mewn perthynas â thrydydd partïon (Amod
C1) hefyd yn gymwys i ganolfannau (fel y nodir yn Amod C2.1). O ganlyniad, roedd
rhai wedi dehongli mai dim ond Amod C2 oedd yn berthnasol i ganolfannau er bod
C1 ac C2 yn gymwys mewn gwirionedd.
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112. Yn yr un modd, arweiniodd y dehongliad anghyson o Amod H2 gan gyrff dyfarnu at
rywfaint o amryfusedd ynghylch p’un a oedd y corff dyfarnu ei hun yn medru
ymgymryd â chymedroli, yntau a oedd yr Amod fel y’i ysgrifennwyd yn cyfyngu
cymedroli i swyddogaeth y Ganolfan wrth iddynt eu gyflawni ar ran corff dyfarnu.
113. Er bod Amod H2 yn ofyniad i sicrhau bod cyrff dyfarnu yn cynorthwyo canolfannau
wrth iddynt gymedroli ar eu rhan, nid yw hyn yn atal cyrff dyfarnu rhag ymgymryd â’r
gwaith cymedroli eu hunain. Felly, nid yw ein hadolygiad wedi nodi digon o
dystiolaeth i ni gynnig unrhyw newidiadau sylweddol i'r Amod hwn.
vi.
Mae angen gwybodaeth atodol a mathau eraill o gymorth ac eglurhad
114. Yn gynnar yn ystod ein hadolygiad, daeth yn amlwg na fyddai diwygio geiriad yr
Amodau ar ei ben ei hun o reidrwydd yn cyflawni’r nod o roi mwy o eglurder neu na
fyddai’n gwneud hynny bob amser; yn hytrach, dywedodd yr ymatebwyr wrthym sawl
gwaith fod angen rhagor o arweiniad neu eglurhad.
115. Daeth yn amlwg yn ystod ein hadolygiad fod angen diwygio Amodau yn ogystal
â/neu darparu eglurhad gan fod y rheiny’n gweithio law yn llaw i gynorthwyo cyrff
dyfarnu.
“Byddai atodiad i’r Canllawiau presennol ar yr Amodau Cydnabyddiaeth Cyffredinol
i’w groesawu’n fawr. Y tebyg yw bod y rheoleiddwyr wedi casglu llawer o
enghreifftiau gwirioneddol o arfer da a gwael ers i’r Canllawiau gael eu cyhoeddi
gyntaf a allai lywio a gwella cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu â’r Amodau bellach.” –
Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Mae Amod B3.4 yn iawn ond byddem yn croesawu mwy o arweiniad ynghylch beth
yw ystyr ‘math’ a ‘cynnwys’.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]

5.3

Cyd-destun Cymru

i. Statws Cymwysterau Rheoleiddiedig yng Nghymru
116. Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (“y Ddeddf”) a’n Fframwaith a Dull Rheoleiddio
yn nodi’n fanwl sut rydym yn ymgymryd â’n gwaith rheoleiddio ac yn crynhoi ein dull
cyfredol o reoleiddio cyrff dyfarnu a’r cymwysterau a gynigir ganddynt yng Nghymru
ac eithrio graddau.
117. Caiff pob cymhwyster ac eithrio graddau a gynigir yng Nghymru gan gorff dyfarnu a
gydnabyddir gennym ei reoleiddio gennym. Fodd bynnag, gall corff dyfarnu ddewis
ildio ei gydnabyddiaeth mewn perthynas â chymwysterau unigol neu gall beidio â
chynnwys math o gymhwyster o fewn cwmpas ei gydnabyddiaeth.
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118. Er gwaethaf hyn, dengys tystiolaeth fod nifer fach o gyrff dyfarnu yn ansicr o hyd
ynglŷn â’r trefniadau ildio yng Nghymru. Dywedodd y mwyafrif o’r ymatebwyr hefyd
eu bod yn ansicr ynglŷn â’r gwahaniaeth rhwng cymwysterau Cymeradwy,
cymwysterau Dynodedig a chymwysterau Rheoleiddiedig eraill.
119. Nodwyd mai Amodau B5, D7, D9 ac E6 oedd yr Amodau y mae angen eu hegluro
neu eu hesbonio ymhellach er mwyn helpu cyrff dyfarnu. Noder bod nifer o’r rhain
yn wahanol i Amodau Ofqual a CCEA Regulation a’u bod yn adlewyrchu ein cyddestun deddfwriaethol ein hunain.
120. Bwriadwn lunio Rhagair diwygiedig i’n Hamodau ni, a fydd yn rhoi gwybodaeth
ddefnyddiol a chyd-destun i gyrff dyfarnu ynglŷn â’n fframwaith rheoleiddio a’r cyddestun rydym yn gweithredu ynddo yng Nghymru.
121. Bydd y Rhagair diwygiedig hwn hefyd yn esbonio i ba raddau y mae’r Amodau
Safonol hyn yn gymwys i bob corff dyfarnu, gwahanol fathau o gymwysterau a’u
cydberthynas ag Amodau Cydnabod eraill e.e. Amodau Cydnabod Safonol
Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU / TAG.
ii.
Cronfa Ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW)
122. Mae ein Hamodau yn gosod amrywiol ofynion ar gyrff dyfarnu mewn perthynas â
chronfa ddata QiW. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig
iddynt:
• cyflwyno cymwysterau i QiW (Amod E6);
• sicrhau bod teitl unrhyw gymhwyster yn cynnwys gwybodaeth benodol (Amod
E2.1);
• sicrhau bod y teitl yn adlewyrchu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth a
gaiff eu hasesu, gan gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y teitl yn fodd i
ddefnyddwyr cymwysterau nodi unedau neu gymwysterau tebyg (Amod E2.2).
123. Mynegodd tua hanner yr ymatebwyr ychydig o bryder mai dim ond manylion
cymwysterau sydd wedi’u cymeradwyo neu wedi’u dynodi a geir yng nghronfa ddata
QiW, h.y. nid pob cymhwyster o fewn cwmpas eu cydnabyddiaeth. O blith y rhain,
mynegodd nifer fach o’r ymatebwyr bryderon bod y cymwysterau a gofnodir ar QiW
wedi’u cyfyngu i gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan nad yw hyn yn dangos yr
holl gymwysterau rheoleiddiedig a gynigir gan gorff dyfarnu. Yn eu barn nhw,
ymddangosai fod hyn yn awgrymu i ddarpar brynwyr nad oedd cymwysterau eraill ar
“Mae dryswch o hyd ynghylch beth ddylai a beth na ddylai fod ar QiW. Dylai’r Amod
nodi’n benodol bod QiW o’r farn mai dim ond cymwysterau Cymeradwy a
Dynodedig ddylai fod ar y gronfa ddata ar hyn o bryd, mae QiW yn rhoi cyngor
anghyson ar y mater hwn i’r cyrff dyfarnu. – Corff dyfarnu [Cyfieithiad]
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gael i ddysgwyr yng Nghymru, ond eu bod ar gael ar gronfeydd data rheoleiddwyr
eraill.
124. Gwnaethom brofi’r canfyddiad hwn a oedd wedi dod i’r golwg ymhellach drwy
gyfweliadau un i un gyda sampl o gyrff dyfarnu. Teimlai’r mwyafrif o’r ymatebwyr hyn
y dylai fod rhestr yn dangos pob cymhwyster a gynigir yng Nghymru – p’un ai ar
QiW neu ar gronfa ddata ar wahân.
125. Yn yr un modd, roedd nifer fawr iawn yn aneglur ynglŷn â’n dull cydnabod, yn
enwedig pan fyddant am ildio cydnabyddiaeth am rai cymwysterau. Ymhlith yr
enghreifftiau mae:
•
•

•

ildio cymwysterau nad ydynt yn eu cynnig yng Nghymru;
ildio cymwysterau nad ydynt yn bodoli o gwbl (h.y. gall corff dyfarnu sy’n
cynnig cymwysterau mewn sector penodol ddymuno ildio’r gydnabyddiaeth ym
mhob sector arall);
amryfusedd ynglŷn â’r gwahaniaeth rhwng tynnu cymhwyster yn ôl a’i ildio.

126. Mae’n bwysig esbonio mai dim ond ar gyfer cymwysterau yr hoffent eu cynnig fel
cymwysterau nas rheoleiddir yng Nghymru y mae angen i gyrff dyfarnu ildio eu
cydnabyddiaeth.
127. Rydym wedi penderfynu gofyn i gyrff dyfarnu gynnwys pob cymhwyster
rheoleiddiedig ar QiW. Credwn y bydd hyn yn rhoi eglurder i gyrff dyfarnu ynghylch
yr hyn sy’n cael ei reoleiddio a’r hyn nad yw’n cael ei reoleiddio gennym ac y byddai
hefyd yn arwain at restr ddiffiniol a diamwys o’r cymwysterau rheoleiddiedig sydd ar
gael.
128. Bydd y penderfyniad hwn yn effeithio ar ein Hamodau, a bydd angen diwygio’r
Amodau hynny sy’n cyfeirio’n benodol at y tri chategori o gymwysterau
rheoleiddiedig yng Nghymru. Efallai y bydd angen gwneud y diwygiadau hyn cyn
ymgynghoriad. Os felly, byddwn yn cyfathrebu â’r cyrff dyfarnu yn amserol.
iii.
Gofynion ynghylch logos
129. Er bod yr ymatebwyr yn fodlon yn gyffredinol ar yr Amodau sy’n ymwneud â
dyluniad a chynnwys tystysgrifau, roedd rhai o’r ymatebwyr o’r farn bod newidiadau
mynych i ofynion ardystio – yn ogystal â gwahaniaethau rhwng gofynion
rheoleiddwyr – yn feichus.
130. Cododd cyrff dyfarnu y mater hwn fel rhan o’r adolygiad, gan ofyn i’r tri rheoleiddiwr
(Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual) lunio canllawiau cliriach ar y
defnydd o logos pan gaiff tystysgrifau eu defnyddio mewn cyd-destun tair gwlad.
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Rydym wedi derbyn hyn ac wedi gweithio gyda’n cyd-reoleiddwyr i ddrafftio’r
canllawiau hyn.
131. Mae’r canllawiau hyn wedi cael eu cyhoeddi bellach ac maent ar gael ar wefannau
pob un o’r tri rheoleiddiwr6.
iv. Gofynion cyfrwng Cymraeg
132. Yn ystod trafodaethau grŵp ffocws, holodd is-grŵp am ein gofynion ynghylch p’un a
ddylai’r cyfrwng iaith y cynhaliwyd yr asesiad ynddi gael ei nodi ar y dystysgrif. Yn yr
un modd, cafwyd trafodaethau mewn grwpiau ffocws ynghylch p’un a ddylai fod
gofyniad i bob tystysgrif gael ei rhoi’n ddwyieithog.
133. Wrth ystyried yr hyn sy’n briodol er mwyn cyflawni ein prif nodau, mae’n ofynnol i ni
roi sylw i wyth mater, fel y’u hamlinellir yn adran 3 o’r Ddeddf. Mae hyn yn cynnwys:
“dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys drwy
argaeledd trefniadau asesu sy’n darparu ar gyfer asesu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac
argaeledd cymwysterau sydd fel arall yn hyrwyddo neu’n hwyluso’r defnydd o’r
Gymraeg.7
134. Gwnaethom ddatblygu a chyhoeddi ein Polisi Cymwysterau Rheoleiddiol Cymraeg a
Dwyieithog sy’n Ddogfen Reoleiddio. Mae’r polisi hwn yn esbonio ein dull cyffredinol
o ddarparu cymwysterau Cymraeg a dwyieithog a gynigir gan gyrff dyfarnu
cydnabyddedig. Rydym wrthi’n adolygu ein polisi, gyda’r nod o gyhoeddi fersiwn
ddiwygiedig yn 2019.
v. Datblygiadau Polisi i’r Dyfodol
135. Fel rhan o’n hadolygiad, ymrwymwyd i ystyried datblygiadau polisi cyfredol, y rhai
sy’n dod i’r amlwg a rhai’r dyfodol gyda’r bwriad o nodi diwygiadau y bydd angen eu
hymgorffori o bosibl er mwyn adlewyrchu blaenoriaethau polisi o’r fath fel rhan o’r
adolygiad hwn.
136. Roedd Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson, 2015) 8 yn adolygiad annibynnol o’r
cwricwlwm cenedlaethol a’r trefniadau asesu yng Nghymru. Mae’r adolygiad, a
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2015, yn cynnwys 68 o argymhellion, y mae 19
ohonynt yn ymwneud ag asesu. Mewn ymateb i’r argymhellion a amlinellwyd yn yr
adolygiad, caiff cwricwlwm newydd ei ddatblygu ar gyfer darpariaeth ysgol i
ddysgwyr 3-16 oed.

https://qualifications.wales/media/3280/use-of-regulators-logos-on-certificates-cymraeg.pdf
Adran 3 – Deddf Cymwysterau Cymru 2015 http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/pdfs/anaw_20150005_we.pdf
8 http://gov.wales/docs/dcells/publications/150317-successful-futures-cy.pdf
6

7
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137. Yn benodol, nodwyd bod Adolygiad Donaldson a diwygio’r cwricwlwm yn feysydd i’w
hystyried a/neu eu diwygio, a hefyd ganlyniadau ein hadolygiadau sector, a
datblygiadau deddfwriaethol newydd megis y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data
(GDPR), Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
a Deddf Cydraddoldeb 2010.
138. Caiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno yn 2022, a bydd y cohort cyntaf o ddisgyblion
16 oed i ddilyn y cwricwlwm newydd yn sefyll eu harholiadau diwedd ysgol yn ystod
haf 2027. Rydym wrthi’n ystyried y newidiadau y bydd angen eu gwneud i
gymwysterau er mwyn cynnal y cwricwlwm newydd.
139. Yn yr un modd, ein rhaglen o adolygiadau sector yw conglfaen ein gwaith mewn
perthynas â chymwysterau galwedigaethol, ynghyd â’n gwaith o ddydd i ddydd fel
rheoleiddiwr. O fewn pob adolygiad sector anelwn at:
• ddeall y tirlun cymwysterau yn y sector;
• clywed barn rhanddeiliaid am y cymwysterau a’r system gymwysterau yn y
sector;
• ystyried i ba raddau y mae’r cymwysterau, a’r system gymwysterau, yn
dechnegol effeithiol ac yn addas at y diben;
• dysgu gwersi o systemau cymwysterau gwledydd eraill;
• penderfynu p’un a ddylai Cymwysterau Cymru gymryd unrhyw gamau
gweithredu, neu argymell bod eraill yn eu cymryd, i wella cymwysterau neu’r
system.
140. Ym mhob adolygiad, cawn ein llywio gan yr angen i gymwysterau yng Nghymru fod
yn berthnasol i gyflogwyr ledled y DU.
141. Mae trefn ein hadolygiadau sector ar hyn o bryd fel a ganlyn:
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant a gwaith chwarae) a
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016;
• Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (a gyhoeddwyd ar ddechrau 2018;
• Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (i’w gyhoeddi yn 2018);
• Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni (i’w gyhoeddi yn 2020).
142. Er y bydd y datblygiadau polisi hyn yn debygol o arwain at welliannau i’r sector
addysg a’r system gymwysterau yng Nghymru, nid ydym yn rhagweld y byddant yn
effeithio ar y gofynion a geir yn ein Hamodau Cydnabod Safonol o reidrwydd.

5.4

Cymhwysedd yr Amodau i bob math o gymhwyster

i.
Monitro’r lefelau cyrhaeddiad penodedig ar gyfer cymhwyster
143. Tynnodd tua hanner yr ymatebwyr sylw at Amodau a oedd yn heriol, yn eu barn nhw,
o ran sut y gellir eu cymhwyso at gymwysterau galwedigaethol. Roedd nifer fach o
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gyrff dyfarnu yn teimlo’n gryf fod yr Amodau wedi cael eu drafftio yng nghyd-destun
Cymwysterau Cyffredinol a gofynnwyd i ni adolygu i ba raddau roedd yr Amodau yn
gymwys yn gyffredinol.
144. Nodwyd Amod H3.1(c), sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu adolygu lefelau
cyrhaeddiad penodedig ar gyfer cymwysterau tebyg sydd ar gael gan eraill, fel
enghraifft lle roeddent yn teimlo ei fod yn disgrifio arferion cymwysterau cyffredinol,
lle mae systemau sefydledig mewn grwpiau o gyrff dyfarnu.
145. Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr o’r farn nad oes mecanwaith i bob corff dyfarnu
wneud hynny ar gyfer pob cymhwyster galwedigaethol ac felly gwnaeth nifer fach
iawn o’r rhain nodi yn eu Datganiad Cydymffurfiaeth blynyddol nad oeddent yn
cydymffurfio ar hyn o bryd.
146. Yn yr un modd, nododd nifer fach o’r ymatebwyr fod ‘gwahaniaethu rhwng ystod o
gyrhaeddiad gan Ddysgwyr’ fel y nodir yn Amod E4 yn cael ei ddehongli yng nghyddestun y ffordd y mae darparwyr presennol Cymwysterau Cyffredinol yn gweithredu’r
gofynion hyn.
“Mae llawer yn dehongli [gwrthdaro buddiannau] yn y fath fodd fel mae gwrthdaro
buddiannau gan athro sy’n asesu ei fyfyriwr ei hun er bod hyn yn arfer safonol ar
gyfer cymwysterau galwedigaethol.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Er fy mod yn deall cynsail [Amod H4], mae anhawster sylfaenol yn codi wrth geisio
cynnal safonau rhwng cymwysterau ‘tebyg’ ym myd cymwysterau galwedigaethol.”
– Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Gellir deall F1-F1.4 ac mae’n amlwg eu bod wedi’u hysgrifennu i fynd i’r afael ag
amrywiaeth o ddulliau gweithredu gan gyrff dyfarnu gan gadw byrddau TGAU a
Safon Uwch mewn cof.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]

147. Rydym wedi ystyried hyn yn ofalus ac wedi dod i’r casgliad, ar ôl dadansoddi a
thrafod, fod yr Amodau yn ddigon eang eu cwmpas i fod yn gymwys i bob corff
dyfarnu a phob math o gymwysterau. Nid yw’r Amodau yn disgrifio arferion ym myd
cymwysterau cyffredinol o reidrwydd, ond yn hytrach, efallai yr ystyrir bellach eu bod
yn eu disgrifio. Ar y cyfan, fel y disgrifir ym Mhennod 1, nid ydym yn rhagnodi’r
ffordd y mae corff dyfarnu yn gweithredu’r Amodau.
148. Bwriadwn ystyried ymhellach i ba raddau y mae pob Amod wedi’i eirio’n briodol, gan
adlewyrchu’r ffaith eu bod yn gymwys i bob corff dyfarnu cydnabyddedig a math o
gymhwyster (oni bai eu bod wedi'u datgymhwyso'n ysgrifenedig). Wrth wneud
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hynny, byddwn yn ystyried p’un a oes angen diwygio Amodau, neu p’un a ellid rhoi
arweiniad ychwanegol er mwyn helpu cyrff dyfarnu i ddeall gofynion mewn cyddestunau gwahanol.
149. Rydym wedi nodi bod Amod H3.1c wedi ei godi yn benodol gan gyrff dyfarnu. Felly,
rydym yn ystyried y posibilrwydd o ddatblygu canllawiau yn y maes hwn, ac y
bydddwn yn trafod hyn â’n cyd-reoleiddwyr.
ii.
Amodau Cydnabod Ychwanegol
150. Gall cydnabyddiaeth corff dyfarnu hefyd fod yn ddarostyngedig i Amodau Cydnabod
ychwanegol, sydd, ar hyn o bryd, yn cynnwys y canlynol:
•
•
•

Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer TGAU/TAG;
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau
Bagloriaeth Cymru;
Amodau Cydnabod Arbennig (Amod Capio Ffioedd, Amod Trosglwyddo ac
Amodau Arbennig sy’n gwneud darpariaethau ynglŷn â chydymffurfio â
chyfarwyddiadau a roddir gan Cymwysterau Cymru).

151. Yn sgil cyflwyno Amodau sy’n ymwneud â chymwysterau penodol, mae rhai o’r
Amodau Cydnabod Safonol wedi cael eu datgymhwyso. Un enghraifft o hyn yw
Amod Safonol I1 (proses Apeliadau) nad yw’n gymwys mewn perthynas â phob
cymhwyster TGAU/TAG y mae corff dyfarnu yn ei ddarparu neu’n cynnig ei ddarparu,
a hynny am ein bod yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff sy’n cynnig y cymwysterau hyn
gydymffurfio â’n Hamodau Cydnabod Safonol ar gyfer Cymwysterau TGAU/TAG, sy’n
cwmpasu dau brif faes:
i.
ii.

Adolygiadau, Cymedroli ac Apeliadau;
Pennu ffiniau graddau TGAU, Safon Uwch ac UG.

152. Nododd nifer fach o’r ymatebwyr, er nad oedd rhai Amodau yn gymwys i bob corff
dyfarnu o bosibl, nad oedd y ddogfen Amodau Safonol ei hun yn cyfeirio at hyn. O
ganlyniad, mae’n bosibl y gallai darllenydd dybio’n rhesymol bod yn rhaid i bob corff
dyfarnu gydymffurfio â phob Amod, er nad yw hynny’n wir. I’r perwyl hwnnw,
gofynnodd ymatebwyr am fwy o eglurder a mwy o dryloywder yn y ddogfen ei hun.
153. Lle mae Amodau Safonol wedi cael eu datgymhwyso, a’u disodli gan Amodau
ychwanegol, rydym yn cynnig y dylid nodi hyn yn benodol yn ein prif ddogfen, a
chroesgyfeirio rhwng dogfennau rheoleiddio eraill lle y bo’n berthnasol.
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5.5

Lleoliad cyrff dyfarnu

154. Mae Amod A2 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu fod wedi’i leoli fel arfer yn un
o aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd (UE) neu Gymdeithas Masnach Rydd
Ewrop (EFTA), neu wedi’i sefydlu’n gyfreithiol, neu fod â phresenoldeb sylweddol yn
un o aelod-wladwriaethau’r UE neu EFTA.
155. Nododd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr y byddai angen diwygio Amod A2 er mwyn
adlewyrchu’r ffaith bod y DU yn gadael yr UE. Fel rhan o’r adolygiad hwn, rydym wedi
ystyried pa ofynion, os o gwbl, a gaiff eu gosod arnom mewn cytundebau â’r UE yn y
dyfodol o ran lleoliad cyrff dyfarnu. Rydym hefyd wedi bod yn ystyried goblygiadau
unrhyw ddiwygiadau i gyrff dyfarnu y tu allan i’r UE/EFTA.
156. Rydym yn cytuno bod angen newid ac yn rhagweld y caiff unrhyw ddiwygiadau eu
gweithredu wrth i ganlyniad y trafodaethau sy’n mynd rhagddynt ddod yn gliriach.
Gan fod y DU yn bwriadu gadael yr UE ym mis Mawrth 2019, efallai y bydd angen
diwygio A2 cyn ymgynghoriad. Os felly, byddwn yn anelu at gyfathrebu â chyrff
dyfarnu yn amserol.

5.6

Gwrthdaro Buddiannau a defnyddio ‘Budd Personol’

157. Mae Amod A4 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu nodi, monitro, a rheoli pob
achos o wrthdaro buddiannau sy’n ymwneud ag ef, a chymryd pob cam rhesymol i
sicrhau nad yw’r achosion hynny o wrthdaro buddiannau yn cael effaith andwyol.
158. Diffinnir ‘gwrthdaro buddiannau’ yn yr Amodau cyfredol fel unrhyw fudd a allai “ei
arwain i weithredu’n groes i’w fuddiannau wrth ddatblygu, cyflenwi a/neu ddyfarnu
cymwysterau”9. Mae hyn yn gymwys i’r corff dyfarnu ei hun a phob person
cysylltiedig.
159. Drwy gydol yr adolygiad, awgrymodd cyrff dyfarnu y gellid gwella’r geiriad a
gofynnwyd am arweiniad mwy defnyddiol a/neu hyfforddiant ar y materion dan sylw.
“Mae’r holl amod hwn yn un lle mae angen mwy o enghreifftiau er mwyn helpu
cyrff dyfarnu i ddeall yn well yr hyn y gellid ei ystyried yn achos o wrthdaro
buddiannau. Un maes annelwig yw lle mae’r corff dyfarnu yn rhan o sefydliad
mwy o faint a all fod yn gorff proffesiynol/aelodaeth.” – Ymateb gan gorff
dyfarnu [Cyfieithiad]
160. Mae’n amlwg o’r adolygiad fod dealltwriaeth cyrff dyfarnu o ‘wrthdaro buddiannau’
yn amrywio’n fawr. Mae’r mwyafrif o’r ymatebwyr wedi gofyn am astudiaethau achos

9
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ac enghreifftiau o’r holl faterion y gellid eu hystyried yn achos o wrthdaro
buddiannau a byddai’r enghreifftiau hyn yn eu helpu i ddeall y gofynion.
161. Mae tystiolaeth o nifer o ffynonellau yn awgrymu bod yr amryfusedd hwn yn deillio’n
rhannol o gulhau’r term gwrthdaro buddiannau i nodi a rheoli ‘buddiant personol’.
Ceir cyfeiriadau at ‘fudd personol’ yn Amodau A8, G4 ac I1 ac mae hyn yn achosi hyd
yn oed fwy o amryfusedd i’r cyrff dyfarnu.
162. Mae Amod A8.3 ac Amod G4.5 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu sicrhau bod
ymchwiliadau sy’n ymwneud ag achosion a amheuir neu achosion honedig o
gamymddwyn neu gamweinyddu, ac achosion o dorri cyfrinachedd, yn cael eu cynnal
gan bersonau nad oes ganddynt fuddiant personol yn eu canlyniad. Yn yr un modd,
mae Amod I1.2 yn ei gwneud yn ofynnol i bob penderfyniad ar apêl gael ei wneud
gan unigolion nad oes ganddynt unrhyw fuddiant mewn penderfyniad y cyflwynir
apêl yn ei erbyn.
163. Teimlodd tua hanner yr ymatebwyr fod ein gofynion ynglŷn â budd personol mewn
perthynas â’r Amodau hyn yn aneglur a holwyd a oedd hyn ar wahân i’r achosion
posibl ehangach o wrthdaro buddiannau a amlinellir yn Amod A4. I’r perwyl hwnnw,
nododd ymatebwyr y byddent yn croesawu’r posibilrwydd o gynnwys diffiniad yn
Adran J.
164. Rydym wedi canfod nad yw ‘budd personol’ yn derm sydd wedi’i ddiffinio’n
gyfreithiol. Fodd bynnag, ceir term cyfreithiol cyffredinol ar gyfer Gwrthdaro
Buddiannau, ac mae’r canlynol wedi’i gynnwys yn y diffiniad ohono:
i.
ii.

iii.

iv.

Buddiannau ariannol – lle gall unigolyn gael budd ariannol uniongyrchol o
ganlyniadau penderfyniad y mae’n ei wneud;
Buddiannau proffesiynol anariannol – lle gall unigolyn gael budd proffesiynol
anariannol o ganlyniadau penderfyniad y mae’n ymwneud ag ef, megis rhoi
hwb i’w enw da proffesiynol neu hyrwyddo ei yrfa broffesiynol;
Buddiannau personol anariannol – lle gall unigolyn gael budd personol mewn
ffyrdd nad ydynt yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’i yrfa broffesiynol ac nad
ydynt yn arwain at fudd ariannol uniongyrchol, oherwydd penderfyniadau y
maent yn ymwneud â nhw yn eu gyrfa broffesiynol;
Buddiannau anuniongyrchol – lle mae gan unigolyn gysylltiad agos ag unigolyn
arall sydd â budd ariannol, budd proffesiynol anariannol neu fudd personol
anariannol a fyddai’n cael budd o benderfyniad y mae’n ymwneud ag ef.

165. I’r perwyl hwnnw, rydym yn derbyn nad yw’r defnydd o ‘gwrthdaro buddiannau’ a
‘budd personol’ yn y ddogfen yn ddefnyddiol o bosibl. Rydym hefyd yn cydnabod
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nad yw’r diffyg diffiniad yn yr Amodau presennol yn helpu cyrff dyfarnu i ddeall y
gofynion. Felly, rydym o blaid cynnig diwygiadau yn y maes hwn.
166. Rydym yn trafod canfyddiadau ein hadolygiad gydag Ofqual a CCEA Regulation ac
yn archwilio i ba raddau y mae ein safbwyntiau'n cyd-fynd.

5.7

Camymddwyn a Chamweinyddu

167. Mae tua hanner yr ymatebwyr am gael mwy o eglurhad o’r gwahaniaeth rhwng
camymddwyn a chamweinyddu, a’r cysylltiad ag effeithiau andwyol posibl.
168. Yn gyntaf, nid oedd cyrff dyfarnu yn deall pam bod camymddwyn a chamweinyddu
wedi cael eu cyfuno ac roeddent yn teimlo bod camymddwyn yn fwy difrifol na
chamweinyddu, a allai fod yn wall bach gweinyddol anfwriadol, yn ôl y cyfranogwyr.
169. Gofynnodd yr ymatebwyr i ni ystyried a ellid gwahanu’r ddau faes yn yr Amodau.
Rydym wedi ystyried y materion yn fanwl, wedi ceisio cyngor cyfreithiol a chanfod
fod camymddwyn a chamweinyddu yn cael eu cyfuno fel arfer.
170. Yn ail, nid oedd ymatebwyr bob amser yn deall y cysylltiad ag effeithiau andwyol.
Mae’n bwysig nodi bod ein gofynion i atal a/neu liniaru achosion o gamymddwyn a
chamweinyddu yn gysylltiedig â ph’un a yw’r achosion hynny yn achosi neu’n
debygol o achosi effaith andwyol i ddysgwyr.
“Mwy o eglurhad am y gwahaniaeth rhwng effaith andwyol a chamymddwyn a
chamweinyddu. Byddai’n ddefnyddiol gwybod hefyd beth fyddai nifer dderbyniol o
ddigwyddiadau cofnodadwy i’r Corff Dyfarnu.” – Ymateb gan gorff dyfarnu
[Cyfieithiad]
171. Nododd yr adolygiad hefyd rywfaint o amryfusedd o ran y gofyniad i roi gwybod i’r
rheoleiddiwr a chyrff dyfarnu eraill am ddigwyddiadau penodedig. Oherwydd yr
amryfusedd hwn, mae arferion cyrff dyfarnu yn amrywio.
172. Codwyd Amod A8.7 gan tua hanner yr ymatebwyr, a thrafodwyd ‘beth i’w rannu’ a
‘pryd i’w rannu’ yn fanwl yn ystod ein Paneli i Randdeiliaid. Roedd hyn oherwydd y
risg ganfyddedig o hysbysu cyrff dyfarnu eraill yn rhy gynnar a dim ond teimlo’n
ddiogel i wneud hynny mewn gwirionedd os oedd yr achos ‘wedi’i brofi’.
“Byddai’n fwy priodol hysbysu’r rheoleiddiwr pan fydd y corff dyfarnu yn credu bod
posibilrwydd o ddigwyddiad ond i’r corff dyfarnu hysbysu cyrff dyfarnu eraill pan
fydd y digwyddiad wedi’i gadarnhau.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
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173. Yn drydydd, dywedodd ymatebwyr wrthym am arferion amrywiol o ran enwi
unigolion wrth hysbysu cyrff dyfarnu eraill. O blith y rhain, roedd nifer fach yn ansicr
a oedd y lefel hon o wybodaeth bob amser yn briodol. Codwyd pryderon hefyd
ynglŷn ag amseriad os yw’r mater yn cael ei ddatrys yn ddiweddarach ond bod
gwybodaeth wedi cael ei rhannu na ellir ei thynnu’n ôl neu a allai amharu ar enw da.
174. I’r perwyl hwnnw, mae canfyddiadau o’r rhan hon o’r adolygiad yn awgrymu y byddai
arweiniad yn ddefnyddiol yn ogystal ag adolygu geiriad yr Amodau. Dylid rhoi
arweiniad ar amseriad hysbysiadau, lle rydym yn disgwyl i gyrff dyfarnu hysbysu cyrff
dyfarnu eraill, faint o wybodaeth y dylent ei datgan a ph’un a ddylid enwi unigolion.
175. Rydym yn cytuno hefyd, mewn egwyddor, y byddai’n fuddiol i gyrff dyfarnu pe bai
mwy o eglurder o ran ystyr camymddwyn a chamweinyddu yn yr Amodau. Felly,
rydym yn ystyried y ffordd orau o wneud hyn yn gliriach, gan gynnwys cynigion i
ddiffinio'r termau hyn yn Adran J o’r Amodau ac i ganolbwyntio ar ganlyniadau'r
arfer. Mae’r cynigion hyn wedi eu rhannu â Ofqual a CCEA Regulation.

5.8

Rôl y Swyddog Cyfrifol

176. Ar hyn o bryd, mae’r Amodau yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu sicrhau bod ei
Swyddog Gyfrifol yn gweithredu fel pwynt cyswllt awdurdodol mewn perthynas â’r
holl weithgareddau a gynhelir gan y corff dyfarnu sydd o ddiddordeb i’r
rheoleiddiwr.
177. Fel rhan o’r rôl, mae’n ofynnol i Swyddog Cyfrifol lofnodi unrhyw ymgymeriadau a
roddir gan gorff dyfarnu. Mae’r gofyniad hwn hefyd yn gymwys i’r Datganiad
Cydymffurfiaeth blynyddol a gyflwynir gan y corff dyfarnu. Mae’r gofynion a osodir ar
y Swyddog Cyfrifol yn wahanol i’r rhai a osodir ar Uwch Swyddog a Chorff
Llywodraethu.
178. Mae Uwch Swyddog a Chorff Llywodraethu yn dermau diffiniedig. Diffinnir Uwch
Swyddog yn Adran J fel ‘Un o gyfarwyddwyr neu uwch swyddogion gweithredol y
corff dyfarnu neu unigolyn sy’n dal swydd â statws cyfatebol o fewn strwythur
sefydliadol’10. Yn yr un modd, diffinnir corff llywodraethu fel ‘bwrdd cyfarwyddwyr
neu unigolyn neu grŵp o bobl sydd â statws cyfatebol o fewn y strwythur
sefydliadol’. Nid oes diffiniad o Swyddog Cyfrifol ar hyn o bryd.
179. Fodd bynnag, mae'r adolygiad wedi datgelu peth dryswch ymhlith cyrff dyfarnu o
gwmpas disgwyliadau’r gwahanol rolau a sut maent yn perthyn i'w gilydd. Yn
benodol, mae’r ffaith bod y geiriad sy’n disgrifio’r Swyddog Cyfrifol fel y pwynt
cyswllt awdurdodol a’i swyddogaethau wedi’u cynnwys yn yr Amodau yn hytrach nag
Adran J. Yn ail, mae angen rhoi mwy o eglurhad i gyrff dyfarnu ynglŷn â’r lefel sydd ei
10
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hangen ar gyfer y rôl ac felly’r berthynas rhwng y Swyddog Cyfrifol, uwch
swyddogion a’r Corff Llywodraethu.
180. Awgrymodd tua hanner yr ymatebwyr y dylid diwygio geiriad yr Amod, gan gyfeirio
at Swyddog Cyfrifol yn gweithredu fel yr ‘ymatebydd awdurdodol’ yn hytrach na
‘pwynt cyswllt’. Byddai hyn, yn eu barn nhw, yn newid y ffordd yr ystyrir y Swyddog
Cyfrifol gan rai cyrff dyfarnu, fel y byddant yn dynodi Swyddog Cyfrifol sy’n meddu ar
wybodaeth ac awdurdod addas. Fodd bynnag, roedd nifer fach o’r farn bod y cynnig
hwn yn awgrymu rôl fwy goddefol i bob golwg, er nad hynny oedd y bwriad.
181. Mae Amod B1.3 yn nodi gofynion rôl y Swyddog Cyfrifol. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn
awgrymu y dylai’r person fod ar lefel ddigon uchel â digon o awdurdod yn y
sefydliad. Yn ail, mae angen i ni fod yn sicr bod gohebiaeth gan y Swyddog Cyfrifol
yn cynrychioli’r sefydliad ac y gellir dibynnu arni fel gohebiaeth ddiffiniol.
182. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r adolygiad hwn yn awgrymu bod yr unigolyn
sy’n cyflawni rôl Swyddog Cyfrifol yn amrywio’n fawr. Weithiau mae hyn yn
adlewyrchu maint a natur y corff dyfarnu, a’r ffordd y mae ei wahanol strwythurau
llywodraethu wedi’u cynllunio. Mewn rhai achosion, y Prif Swyddog Gweithredol yw’r
Swyddog Cyfrifol, neu mewn sefydliadau lle mae’r swyddogaeth ddyfarnu ond yn
rhan o’r busnes, efallai mai’r unigolyn ar y lefel uchaf yn y swyddogaeth ddyfarnu
fydd y Swyddog Cyfrifol.
“Byddem yn croesawu cysondeb yn yr Amodau presennol o ran yr Uwch Swyddog
a’r Swyddog Cyfrifol. Er enghraifft, mae Amod A1.5 yn nodi’r ymddygiadau anaddas
i Uwch Swyddog, ond nid oes Amodau tebyg ar gyfer y Swyddog Cyfrifol.” – Ymateb
gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Byddem yn croesawu ystyriaeth briodol i ddatblygu egwyddorion atebolrwydd ar
gyfer rôl y Corff Llywodraethu yn ogystal ag adolygu’r cyfrifoldebau a’r
ymddygiadau a ddisgwylir gan y Swyddog Cyfrifol a’r Uwch Swyddog. Rydym yn
awgrymu nodi ymddygiadau a chyfrifoldebau cyffredin ar gyfer pob un o’r tair rôl
ac yna gyfeiriadau at unrhyw rai eraill sy’n benodol i bob rôl.” – Ymateb gan gorff
dyfarnu [Cyfieithiad]

183. Mae’n bwysig bod yr Amodau yn ddigon clir ond yn ddigon hyblyg i fod yn gymwys
i’r holl amrywiaeth o gyrff dyfarnu rydym yn eu cydnabod ac yn eu rheoleiddio. Fodd
bynnag, daeth yn amlwg nad yw rôl y Swyddog Cyfrifol bob amser yn cael ei
chyflawni gan unigolion sydd â’r awdurdod a’r cysylltiadau angenrheidiol o fewn y
corff dyfarnu. Er nad yw rhagnodi sut y cydymffurfir â’r Amodau o fewn cylch gwaith
y rheoleiddiwr, ac nid yw ychwaith yn penderfynu pwy y dylai cyrff dyfarnu eu cyflogi,
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mae’n hanfodol bod ein disgwyliadau o rôl y Swyddog Cyfrifol yn cael eu nodi’n glir
yn ein Hamodau.
184. I’r perwyl hwnnw, gofynnodd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr sy’n gyrff dyfarnu am fwy
o eglurder o ran y diffiniad o’r rôl a’n disgwyliadau ar gyfer y rôl honno. O blith y
rhain, nododd llawer y byddai’r geiriad diwygiedig yn ogystal ag arweiniad
ychwanegol yn rhoi eglurder.
185. Teimlai tua hanner yr ymatebwyr y byddai Swyddogion Cyfrifol yn croesawu mathau
amgen o gymorth. Roedd hyn yn arbennig o wir am swyddogion cymharol newydd a
dibrofiad, a all, yn aml, deimlo wedi’u hynysu. Awgrymwyd rhaglen gynefino gan y
rheoleiddiwr fel dull defnyddiol i’w ystyried.
186. Yn yr un modd, nododd nifer fach o’r ymatebwyr fod angen cyfleoedd hyfforddiant a
rhwydweithio parhaus ar gyfer pob Swyddog Cyfrifol, gan dynnu sylw at feysydd
megis cysyniadau rheoleiddio a’r agweddau technegol ar gymwysterau megis
dilysrwydd a dibynadwyedd, gyda’r nod o feithrin gwybodaeth, arbenigedd a hyder.
187. Er mwyn rhoi mwy o eglurder, rydym yn ystyried nifer o opsiynau, gan gynnwys
datblygu diffiniad o Swyddog Cyfrifol, i’w gynnwys yn Adran J o’r Amodau. Rydym
mewn trafodaethau ag Ofqual a CCEA Regulation ynghylch yr opsiynau hyn.
188. Rydym hefyd yn ystyried pa fath o arweiniad neu gymorth y gallwn eu darparu fel
rheoleiddiwr er mwyn diwallu anghenion cyrff dyfarnu (gweler Pennod 6 am ragor o
fanylion).

5.9

Perthnasedd cyfredol Amod D6

189. Mae Amod D6 yn nodi mai dim ond cymhwyster sy’n defnyddio uned neu reol
gyfuno a ddatblygwyd gan eraill, lle y cred yn rhesymol ei fod yn cydymffurfio ag
unrhyw ofynion a nodir mewn dogfen reoleiddio, y gall corff dyfarnu ei ddarparu. Ei
nod yw sicrhau bod cyrff dyfarnu yn cael eu dwyn i gyfrif am yr unedau neu’r rheolau
cyfuno hynny a ddatblygwyd gan eraill y mae’n eu cynnig.
190. Mae’r Amod hwn yn ymwneud yn uniongyrchol â’r Fframwaith Credydau a
Chymwysterau (FfCC), sef system trosglwyddo credydau a reoleiddir ar y cyd a oedd
yn cydnabod cymwysterau ac unedau drwy ddyfarnu credydau. Roedd y FfCC hefyd
yn darparu rheolau ar gyfer datblygu unedau a chymwysterau a’u hachredu.
191. Yn sgil tynnu rheolau’r FfCC a’r gronfa unedau yn ôl, mae Cymwysterau Cymru
bellach yn gweithredu fel rhan o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru
(FfCChC). Felly, nid yw Cymwysterau Cymru wedi mabwysiadu terminoleg y
‘Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig’ sy’n gymwys yn Lloegr a Gogledd
Iwerddon.
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192. Mae sawl Amod arall yn gorgyffwrdd ar hyn o bryd â’r gofynion a nodir yn Amod D6.
Yn benodol:
• Mae Amod D5.1 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu sicrhau bod pob uned
yn cydymffurfio â’r gofynion perthnasol a nodir mewn Dogfennau Rheoleiddio;
• Mae Amod D5.2 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu sicrhau ei fod yn rhoi
sylw dyledus i ganllawiau/egwyddorion arfer da perthnasol a nodir mewn
Dogfennau Rheoleiddio wrth ddatblygu, cyflenwi neu ddyfarnu unrhyw uned y
mae’n ei darparu.
• Mae Amod C1 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu sicrhau bod y trefniadau
y mae’n eu rhoi ar waith gyda datblygwr yr uned yn ei alluogi i ddatblygu,
cyflenwi a dyfarnu’r cymhwyster;
• Mae Amodau E5.1(b) ac E6.1 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu fodloni ei
hun ei fod wedi cydymffurfio â’r holl ofynion hyn cyn darparu cymhwyster neu
uned.
193. Yn achos unedau, mae Amod D5.1 eisoes yn nodi bod yn rhaid cydymffurfio â
gofynion mewn Dogfennau Rheoleiddio. Felly, mewn unrhyw sefyllfaoedd lle
methodd corff dyfarnu â chydymffurfio â D6 – byddai’r corff dyfarnu hwnnw hefyd
wedi torri (o leiaf) Amod D5.
194. Nododd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr nodau hanesyddol y gofyniad hwn hefyd, gan
nodi, yn ymarferol, fod nifer y cymwysterau rheoleiddiedig sy’n cynnwys unedau a
ddatblygwyd gan eraill wedi lleihau’n sylweddol. Fel y cyfryw, roeddent yn cytuno ar
y cyfan fod yr adolygiad hwn yn gyfle amserol i ddileu’r Amod hwn.
“Gan nad yw cymwysterau nac unedau yn cael eu rhannu mwyach ac nad oes
angen datblygu cymwysterau mewn unedau o reidrwydd, ymddengys bod yr amod
hwn yn ddiangen erbyn hyn.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Mae D6.1 yn aneglur gan na chaiff unedau eu rhannu’n aml gan mai’r corff
dyfarnu sy’n gyfrifol am ddatblygu ei unedau ei hun erbyn hyn (lle mae unedau yn
rhan o gymhwyster).” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
“Rwyf wedi meddwl erioed ei bod yn rhyfedd i’r Gydran gael ei llunio er mwyn
gwahaniaethu rhwng unedau yn y bôn, a bod diffiniad ohonynt ond nad oes
diffiniad o uned. Mae’r diffiniad hwn o Gydran wedi achosi dryswch i gyrff dyfarnu
gan fod y derminoleg safonol erioed wedi cyfeirio at unedau ac mai dim ond fel
rhan o derminoleg rhannau o gymwysterau yn y FfCC y defnyddiwyd y term hwn.”
– Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
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195. Felly, rydym yn cynnig y dylid dileu Amod D6 yn ein Hamodau yn ein hymgynghoriad
sydd i ddod. Felly, yr ydym o'r farn y gallwn gael gwared ar Amod D6 o'n Amodau.
Dylid rhoi sicrwydd i gyrff dyfarnu ein bod yn ymwybodol hefyd y gallai hyn effeithio
ar rifo Amodau canlynol yn Adran D (Gofynion cyffredinol ar gyfer cymwysterau
rheoleiddiedig).

5.10 Cyfanswm Oriau Cymhwyso ac aseinio Credydau
196. Mae’r adolygiad wedi tynnu sylw at y ffaith bod anghysondebau mewn ymarfer ar
hyn o bryd lle caiff gwerthoedd credyd eu haseinio i unedau sydd hefyd yn cael eu
haseinio i gymhwyster cyfan. Oherwydd ein gofyniad yn E8 i dalgrynnu gwerthoedd
credyd i gyfranrifau, rydym yn ymwybodol o enghreifftiau lle y gall effaith gronnus
adio holl werthoedd credyd sawl uned at ei gilydd olygu bod y cyfanswm hwn yn
uwch na chyfanswm gwerth credyd y cymhwyster.
197. Er ein bod yn cydnabod y dylai’r anghysondebau hyn leihau yn y dyfodol yn sgil
dileu’r FfCC, rydym yn derbyn bod y gofyniad presennol yn achosi problemau o ran
cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu, ac felly mae angen gweithredu.
198. Felly, byddwn yn cynnig diwygiadau i Amod E8. Hefyd, byddwn yn ystyried pa fath o
arweiniad neu eglurhad pellach y gallwn ei roi i gyrff dyfarnu er mwyn eu helpu i
gydymffurfio.

5.11 Darparu cymwysterau i brynwyr
199. Gellir rhannu’r gofynion yn Amod F yn dair prif thema:
1. sicrhau bod gwybodaeth am ffioedd ar gael;
2. pecynnu cymwysterau gyda chynhyrchion neu wasanaethau eraill;
3. cyflwyno anfonebau cywir ac amserol.
Amod F1 – Gwybodaeth am ffioedd a nodweddion cymwysterau
200. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r adolygiad hwn wedi pwysleisio’r angen i
wella hygyrchedd a thryloywder gwybodaeth am ffioedd i brynwyr, gan gynnwys
canolfannau.
201. Nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr sy’n gyrff dyfarnu bod y disgwyliadau cyffredin yn
Amod F yn aneglur. Y rheswm dros hyn oedd y nifer fawr o gafeatau yn yr Amod,
sydd, yn ei dro, wedi arwain at y gwahanol ddulliau gweithredu a fabwysiadwyd gan
gyrff dyfarnu, a’r gwahanol lefelau o wybodaeth am ffioedd sydd ar gael i brynwyr.
“Mae [Amod F] yn eithaf geiriog ac nid yw’r gofyniad yn hollol glir a gallai gael ei
ddehongli’n anghyson.” Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
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202. Mae nifer fawr iawn o’r ymatebwyr yn cefnogi’r egwyddorion y dylai gwybodaeth am
ffioedd fod ar gael yn hawdd i’r cyhoedd a bod tryloywder ynglŷn â ffioedd yn bwysig.
Roeddent hefyd o’r farn y dylai F1.1 sicrhau bod y farchnad gymwysterau yn
gweithredu fel marchnad mewn gwirionedd ac y gall prynwyr gael gafael ar
wybodaeth am ffioedd er mwyn llywio eu penderfyniadau a’u dewisiadau.
203. Dywedodd llawer o’r ymatebwyr eu bod yn cyhoeddi gwybodaeth am ffioedd ar hyn
o bryd a bod y wybodaeth hon ar gael yn gyhoeddus ar eu gwefan. Mae’r mwyafrif
yn derbyn mai ei chyhoeddi ar y wefan yw’r ffordd orau o sicrhau bod gwybodaeth ar
gael yn gyhoeddus ac nad oedd hwn yn ofyniad afresymol – gyda nifer fawr iawn, os
nad pob un, o’r cyrff dyfarnu yn cynnal gwefan.
“Rydym yn teimlo y dylai fod yn orfodol cyhoeddi strwythur / rhestr brisiau i bob
sefydliad.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]
204. O blith yr ymatebwyr sy’n gyrff dyfarnu sy’n cyhoeddi gwybodaeth ar hyn o bryd,
nododd tua hanner ei bod yn annheg os nad oedd cyrff dyfarnu eraill yn gwneud
hynny, oherwydd mae’n bosibl eu bod yn cael mantais. I’r perwyl hwnnw, roedd y
mwyafrif o’r ymatebwyr yn y grwpiau ffocws a’r paneli i randdeiliaid yn croesawu’r
cynnig i wneud hyn yn ofyniad rheoleiddiol.
205. Disgrifiodd nifer fach o gyrff dyfarnu arferion nad oeddent yn sicrhau bod
gwybodaeth am ffioedd ar gael yn gyhoeddus:

i.

Roedd nifer fach o gyrff dyfarnu nad oeddent yn sicrhau bod gwybodaeth
am eu ffioedd ar gael yn gyhoeddus nac ar wefan; yn hytrach, mae ar gael
drwy eu gwasanaeth cymorth i gwsmeriaid a / neu byrth aelodaeth neu
fewnrwydi;

ii.

Nifer fach iawn o’r cyrff dyfarnu sy’n dal gwybodaeth am ffioedd mewn rhan
breifat o’u gwefan i aelodau cofrestredig, lle mae angen talu ffi i gofrestru.

iii.

Yn yr un modd, esboniodd nifer fach o’r cyrff dyfarnu fod gwybodaeth yn
cael ei rhoi i brynwyr ar gais, gan ddefnyddio’r cam hwn fel cyfle i ymgysylltu
â darpar gwsmeriaid. Mynegodd yr ymatebwyr hyn bryder ac amheuon
ynglŷn â cholli’r cam hwn sy’n rhan bwysig o’u proses werthu.

206. Ymhlith y rhesymau dros y dulliau gweithredu amgen hyn roedd yr angen i ddiogelu
gwybodaeth fasnachol sensitif, a thrwy hynny leihau’r risg o gystadleuaeth
uniongyrchol â darpar gystadleuwyr. Awgrymwyd hefyd y gall cyrff dyfarnu mwy o
faint ‘gymorthdalu’ rhai cymwysterau i bob diben drwy eraill sy’n fwy proffidiol, a
thrwy hynny bennu pris ar y farchnad nad yw’n ddichonadwy o bosibl i gyrff llai sy’n
cyflenwi cymwysterau tebyg.
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207. Felly, roedd yr ymatebwyr hyn yn pryderu am newidiadau posibl i’r gofynion, gan
awgrymu bod yr hyblygrwydd presennol ar gyfer arferion busnes amrywiol yn
briodol ac yn gymesur.
“Mae ychydig o anhawster o safbwynt masnachol o ran sicrhau bod prisiau ar gael
i ddarpar brynwyr, er enghraifft mae gennym ni, fel cyrff dyfarnu eraill, restr brisiau
a anfonir at ddarparwyr cymeradwy ond nid ydym, fel mater o drefn, yn cyhoeddi’r
wybodaeth hon ar y wefan er enghraifft, gan y byddai hyn yn rhoi mynediad llawn i
gyrff dyfarnu eraill weld gwybodaeth fasnachol sensitif.” – Ymateb gan gorff
dyfarnu [Cyfieithiad]
208. Cynhaliwyd grwpiau ffocws ychwanegol gyda chyrff dyfarnu er mwyn canfod effaith
bosibl diwygio Amodau yn hyn o beth. Mae canfyddiadau’r grwpiau ffocws
ychwanegol hyn wedi cael eu hystyried ochr yn ochr â’r holl ffynonellau eraill o
dystiolaeth.
209. Yn yr un modd, gwnaethom gynnal grwpiau ffocws a dadansoddi holiaduron gan
amrywiaeth eang o ganolfannau. Esboniodd tua hanner y canolfannau ei bod yn
hynod anodd dod o hyd i wybodaeth am ffioedd ar wefannau cyrff dyfarnu, ac felly’n
hynod anodd cymharu cymwysterau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth
am ddarparwr addas.
210. At hynny, roedd canolfannau neu swyddogion llai profiadol, yn enwedig, yn teimlo o
dan anfantais, a chytunodd swyddogion profiadol ei bod yn cymryd blynyddoedd o
brofiad i wybod sut i ddod o hyd i wybodaeth benodol.
“Mae’n anodd iawn dod o hyd i wybodaeth ar y wefan ac ar ôl gwneud hynny nid
yw’r ddogfen yn glir. Rwy’n tueddu i ddefnyddio fy nhrefnydd arholiadau, adroddiad
ar ffioedd arholiadau, er mwyn cadarnhau ffi os oes angen i mi gael y wybodaeth
yn gyflym.” - Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
“Ni allaf gofio gweld unrhyw ffioedd ar wefannau’r cyrff dyfarnu a ddefnyddiwn” –
Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
“Rwy’n credu eu bod ar y wefan, ond nid wyf erioed wedi dod o hyd iddynt.” –
Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
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211. Ar y llaw arall, nododd rhai swyddogion profiadol, neu’r canolfannau hynny sy’n
defnyddio nifer cymharol sefydlog neu nifer fach o gyrff dyfarnu, fod gwybodaeth
am ffioedd ar gael yn amlwg ar wefan yn eu profiad nhw.
“Rwyf bob amser wedi llwyddo i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnaf yn
eithaf hawdd drwy’r gwefannau.” – Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
“Maent ar gael ar bob gwefan ar gyfer pob bwrdd a ddefnyddiwn.” – Ymateb gan
Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
212. Esboniodd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr fod prisiau gostyngol ar gael yn ôl nifer y
cofrestriadau. Felly, er bod y mwyafrif o blaid cyhoeddi ffi safonol, gall y prisiau hyn
fod yn gamarweiniol am fod gostyngiadau yn gymwys ar sail nifer y dysgwyr, ac
amrywiadau o ran niferoedd cofrestru. Gallai strwythur prisio sy’n amlinellu’r ffioedd
gwahanol yn ôl nifer y cofrestriadau fod yn gliriach i ddarpar brynwyr cymwysterau
yn yr achos hwn, yn hytrach na rhestr safonol fel yr awgrymwyd gan ymatebwyr.
213. I’r perwyl hwnnw, roedd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr yn cefnogi’r cynnig i osod
gofyniad clir ar gyrff dyfarnu i sicrhau bod eu ffioedd a’u strwythurau prisiau ar gael
yn gyhoeddus, gan gynnwys esboniadau o wasanaethau a ffioedd eraill yn ogystal â
phrisiau gostyngol.
Amod F2 – Pecynnu cymwysterau gyda chynhyrchion neu wasanaethau eraill
214. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr adolygiad wedi dangos bod cyrff dyfarnu
yn aml yn pecynnu cymwysterau â chynhyrchion neu wasanaethau eraill, ac weithiau,
nad ydynt yn caniatáu i’r cymwysterau hynny gael eu prynu ar wahân. Roedd
enghreifftiau o’r cynhyrchion neu’r gwasanaethau cysylltiedig hyn yn cynnwys
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) o fewn y ffi.
215. Roedd barn yr ymatebwyr ar becynnu yn amrywio. Cytunodd y mwyafrif o’r
ymatebwyr â’r gofynion presennol yn yr Amodau – y dylid caniatáu pecynnu, ond y
dylai cymwysterau bob amser gael eu cynnig ar wahân.
216. Fodd bynnag, roedd nifer fach o’r ymatebwyr o’r farn y gellir cyfiawnhau cynnig
pecynnau heb opsiynau amgen o dan amgylchiadau penodol. Un enghraifft o hyn
oedd lle roedd corff dyfarnu yn cynnwys gwerslyfr fel rhan o’r ffi arholi mewn ymgais
i wella ansawdd addysgu a dysgu wrth baratoi ar gyfer yr asesiad.
217. Cytunodd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr na ddylai pecynnu cymwysterau a/neu
gynhyrchion neu wasanaethau eraill ddatgymell dysgwyr na chanolfannau yn
afresymol, nac arwain at brynu gwasanaethau nad oes eu hangen/eisiau. Fodd
bynnag, roedd nifer fach iawn o’r ymatebwyr a oedd yn gyrff dyfarnu o’r farn bod y
43

gofyniad presennol sy’n nodi y gall cymhwyster gael ei ddarparu mewn pecyn ar
wahân os yw prynwyr yn credu bod hyn yn briodol yn ddigonol i sicrhau nad oedd
hyn yn digwydd.
218. Roedd lleiafrif o’r ymatebwyr yn ansicr a oedd y gwasanaethau a ddarperir ganddynt
yn gyfystyr â phecyn. Fel arfer, roedd y cyrff dyfarnu hynny yn rhoi un ffi am
gymhwyster a oedd yn ymgorffori nifer o wasanaethau, gan gynnwys cofrestri’r
ganolfan, DPP, cofrestru dysgwyr, eu hasesu a rhoi tystysgrifau iddynt.
219. O’r trafodaethau gyda chyrff dyfarnu, gellid ystyried llawer o’r elfennau hyn yn
orbenion ac, fel arfer, y byddid yn disgwyl i’r rhain gael eu cynnwys yn yr incwm ffi
cyffredinol a dderbynnir gan gyrff dyfarnu.
“Ie, ar gyfer y rhan fwyaf o’r cyrff dyfarnu ond mae’n dibynnu ar y corff dyfarnu –
mae rhai yn cynnwys adnoddau fel rhan o’r ffi, mae eraill yn gofyn am
danysgrifiad ychwanegol i adnoddau.” – Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru
[Cyfieithiad]
“Ni allaf weld sut y gellir cyfiawnhau’r ffi am dystysgrif gyfnewid - mae’r rhain yn
costio mwy i’w hargraffu na chofrestriad TGAU, a chost ei farcio a rhoi tystysgrif.
Rydym yn gwario mwy ar ffioedd arholiadau na’r cyfanswm sy’n cael ei wario gan
ein holl adrannau addysgu.” - Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]

220. Ar y cyfan, mae angen i adran F2 fod yn gliriach, ar ôl i ymatebwyr nodi bod y
cymalau fel petaent yn groes ac yn anghyson â’i gilydd. Un enghraifft nodedig oedd
Amod F2.2(b), yr ystyrid ei fod yn rhoi cafeat rhy eang, gan roi hyblygrwydd
amhriodol i gyrff dyfarnu ddarparu cymwysterau dim ond fel rhan o becyn.
221. Roedd ymatebwyr sy’n gyrff dyfarnu hefyd o’r farn bod angen mwy o eglurder yn y
derminoleg rhwng ‘nodweddion cymwysterau’ a ‘cynhyrchion a gwasanaethau
cysylltiedig’.
Amod F3 – Anfonebu
222. Cadarnhaodd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr eu bod yn cyflwyno anfonebau i
brynwyr. O blith y rhain, nododd lleiafrif fod eu systemau TG ar hyn o bryd yn eu
hatal rhag rhoi dadansoddiad manwl yn yr anfoneb fel mater o drefn. Fodd bynnag,
roeddent o’r farn y byddai hyn yn bosibl ond y byddai angen cyfnod paratoi hirach er
mwyn rhoi digon o amser i roi systemau a phrosesau priodol ar waith.
223. Fel y nodwyd yn ein Hadroddiad Cryno ar gyfer haen 2, canfu’r adolygiad y gall cryn
amser fynd heibio rhwng cofrestru ymgeiswyr, ac anfonebu yn y pen draw. Daeth yn
amlwg bod cyrff dyfarnu yn dehongli’r ymadrodd ‘yn amserol’, a geir yn Amod F3.1
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ar hyn o bryd, yn wahanol iawn – gyda rhai anfonebau yn cael eu hanfon at brynwyr
dros 18 mis yn ddiweddarach ac yn ystod blynyddoedd ariannol newydd.
224. Pan fo oedi cyn anfonebu, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y corff dyfarnu wedyn yn
cymhwyso’r ffioedd sy’n gysylltiedig â’r flwyddyn ariannol newydd yn hytrach na’r
flwyddyn y cofrestrwyd ymgeiswyr nac ychwaith y flwyddyn yr aseswyd ymgeiswyr
bob amser. Fodd bynnag, nifer fach iawn o’r ymatebwyr a deimlai y dylem wahardd
cyrff dyfarnu rhag diwygio neu adolygu ffioedd rhwng y cyfnod cofrestru cychwynnol
a’r cyfnod ardystio.
“Mae rhai anfonebau’n cyrraedd fisoedd yn ddiweddarach. Mae’r rhan fwyaf o’r
anfonebau yn gywir ac yn glir, ond byddai’n ddefnyddiol cael rhagor o fanylion am
eitemau unigol, p’un ai arholiadau wedi’u hailfarcio neu sgriptiau ydynt. Byddai’n
ddefnyddiol pe bai enw’r pwnc wedi’i nodi hefyd, ac nid dim ond y cod.” – Ymateb
gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
225. Dywedodd canolfannau wrthym y gall nifer y cofrestriadau newid ar ôl y cam
cychwynnol o’u prynu. O ganlyniad, ni all y corff dyfarnu nodi’n glir beth fydd y
costau terfynol, ac felly ni all y ganolfan fod yn sicr am y pris y bydd yn ofynnol i’r
ganolfan ei dalu yn y pen draw.
226. Yn yr un modd, codir ffioedd ychwanegol ar ganolfannau am gofrestriadau hwyr a
chofrestriadau hwyr iawn, mewn rhai achosion. Gall hyn hefyd olygu nad yw canolfan
yn gwybod pa gostau i’w disgwyl mewn anfonebau terfynol. Rydym yn cydnabod y
gall yr amrywiadau hyn ddeillio o ansicrwydd yn y system sy’n achosi’r anawsterau a
wynebir gan gyrff dyfarnu wrth baratoi dyfynbrisiau ac yna gysoni dyfynbrisiau ag
anfonebau.
“Mae’n amrywio, yn dibynnu ar y Bwrdd... . nid oes unrhyw batrwm o ran pryd y
caiff biliau eu paratoi. Mae rhai biliau’n dod yn gyflym, mae eraill yn dod ar ôl naw
mis.” – Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
Mae anfonebau yn amserol ac yn gywir ar y cyfan, ond gall [rhai] anfonebau fod yn
eithaf hwyr. Yn ddiweddar, cawsom bum anfoneb (9 Mehefin 2018) yn ymwneud â
ffioedd hwyr o Haf 2017!” – Ymateb gan Ganolfan yng Nghymru [Cyfieithiad]
“Yn aml yn hwyr, rhai yn fwy manwl nag eraill.” – Ymateb gan Ganolfan yng
Nghymru [Cyfieithiad]

227. Nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr eu bod yn derbyn taliadau am gymwysterau ar ôl
dyfarnu. Wrth gyfeirio at Gymwysterau Cyffredinol, nododd ymatebwyr eu bod yn
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fwy tebygol o gael ceisiadau am wasanaethau ôl-ganlyniadau ac felly na fyddai
anfonebau’n glir tan ar ôl hynny.
228. Mewn gwrthgyferbyniad, nododd lleiafrif o’r ymatebwyr eu bod yn derbyn taliadau ar
adeg cofrestru dysgwyr. Roedd hyn yn fwy cyffredin ymhlith ymatebwyr a oedd yn
cynnig cymwysterau galwedigaethol lle roedd ymgeiswyr yn cael eu cofrestru ar-lein.
Cafodd y ffioedd eu rhannu rhwng cofrestru, darparu, dyfarnu/ardystio mewn rhai
achosion.
229. Nid oedd nifer fawr iawn o’r ymatebwyr sy’n gyrff dyfarnu o blaid y cynnig i’w
gwneud yn ofynnol i roi dyfynbrisiau i ddarpar brynwyr. Disgrifiwyd amrywiaeth eang
o arferion gan yr ymatebwyr hyn, gan gynnwys y defnydd o systemau rheoli
gwybodaeth ar-lein i gofrestru dysgwyr, a fyddai’n ei gwneud hi’n anodd, os nad
amhosibl, iddynt roi dyfynbrisiau.
230. Dangosodd un astudiaeth achos enghraifft lle mae corff dyfarnu cymwysterau
galwedigaethol yn derbyn taliadau ar-lein ar adeg cofrestru dysgwyr fel a ganlyn:

Canolfannau
yn
mewngofnodi i
gyfrif ar wefan
y corff dyfarnu

Anfoneb yn
cael ei
pharatoi ar
sail y
wybodaeth
hon

Canolfannau
yn nodi’r
cymwysterau y
maent am eu
prynu

Taliad yn cael
ei wneud

231. Yn yr un modd, disgrifiodd un ymatebydd a oedd yn gorff dyfarnu sut mae’n gofyn i
ganolfannau gadarnhau cyfanswm pris eu harcheb yn ysgrifenedig drwy e-bost cyn
prynu ac o ganlyniad, nid oedd yn ystyried bod angen dyfynbris.
232. Teimlai tua hanner yr ymatebwyr a oedd yn gyrff dyfarnu fod paratoi dyfynbris yn
feichus o ran adnoddau ac y byddai angen diweddaru systemau TG. O blith y rhain,
nifer fach iawn a awgrymodd y byddai archeb brynu yn llai beichus na dyfynbris.
233. I gloi, mae ein hadolygiad wedi codi tri mater pwysig am Amod F – sicrhau bod
gwybodaeth am ffioedd ar gael yn gyhoeddus; darparu cymwysterau yn unig ac nid
dim ond fel rhan o becyn; a nodi manylion costau o fewn anfonebau.
234. Mae’n amlwg nad yw prynwyr bob amser yn glir ynghylch y pris y byddai angen
iddynt ei dalu. Yn yr un modd, nid oedd anfonebau bob amser yn glir oherwydd
diffyg manylion am gostau ac nid oeddent o reidrwydd yn unol â’r prosesau ariannol
y byddid yn eu disgwyl fel arfer y tu allan i’r system gymwysterau.
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235. Rydym wedi rhoi prawf ar rai cynigion cynnar gyda sampl o gyrff dyfarnu mewn
grwpiau ffocws ac rydym yn gwneud gwaith ychwanegol yr hydref hwn er mwyn
ymchwilio i’r materion ymhellach. Mae Ofqual hefyd yn ystyried Amod F ac yn
ddiweddar lansiodd gais am dystiolaeth sy’n canolbwyntio ar argaeledd gwybodaeth.
236. Felly, byddwn yn gwneud rhagor o waith gyda’n cyd-reoleiddwyr dros y misoedd
sydd i ddod er mwyn ymchwilio i’r meysydd hyn yn llawnach, gyda’r nod o gysoni
unrhyw gynigion ar gyfer ymgynghoriad.

5.12 Proses apelio
237. Mae Amod I1 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu sefydlu, cynnal a
chydymffurfio â phroses apelio at y tri diben canlynol:

i.
ii.
iii.

apelio yn erbyn canlyniadau asesiadau;
penderfyniadau ynghylch addasiadau rhesymol ac ystyriaethau arbennig,
penderfyniadau sy’n ymwneud ag unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd yn
erbyn dysgwr neu ganolfan yn dilyn ymchwiliad i achos o gamymddwyn neu
gamweinyddu.

238. Mae’n rhaid i’r broses apelio uchod ddarparu, ar gyfer pob penderfyniad ar apêl, o
leiaf un penderfynwr sy’n annibynnol ar y corff dyfarnu.
239. Nododd nifer fach o’r ymatebwyr y gwahaniaeth rhwng eu proses apelio, sy’n
ymwneud â dyfarnu, addasiadau rhesymol ac ati, a’u prosesau cwyno a fyddai’n
ymdrin â’r ffordd y cafodd eu proses ei dilyn.
240. Yn yr un modd, nododd nifer fach o’r ymatebwyr fod rhai elfennau o i-iii uchod
wedi’u cynnwys yn eu proses gwyno, yn hytrach nag yn eu proses apelio. Fodd
bynnag, nid oedd hyn yn atal dysgwyr rhag apelio ar benderfyniadau o’r fath. Fel y
cyfryw, roeddent yn teimlo nad oedd y gwahaniaeth yn ddigon clir yn yr Amod
cyfredol ac y gallai arwain at ddefnydd amhriodol.
241. Teimlai nifer fawr iawn o’r ymatebwyr fod hyder y cyhoedd mewn unrhyw broses
apelio yn bwysig, ac y byddai sicrhau lefel gadarn o annibyniaeth, yn unol ag Amod
I.2(c) yn cefnogi hyn. Nodwyd y gall apeliadau gan ganolfannau fod wedi’u targedu
ac yn gyfreithiol eu naws ac y byddent yn debygol o dargedu annibyniaeth yr
adolygydd. O ganlyniad, roedd sicrhau bod y gofyniad yn cael ei ddeall yn
gyffredinol gan gyrff dyfarnu yn cael ei ystyried yn hanfodol.
Seiliau Estynedig dros Apelio
242. Mae canfyddiadau ein hadolygiad wedi tynnu sylw at y ffaith bod cyrff dyfarnu yn
ystyried bod y seiliau estynedig a gyflwynwyd yn ddiweddar ar gyfer apelio mewn
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perthynas â TGAU a TAG yn broblemus11, gan eu bod yn credu bod yn ofynnol i
bersonau annibynnol ddeall cynllun marcio penodol tra'n aros rywsut yn annibynnol.
243. Nododd nifer fach o’r ymatebwyr hefyd fod cyflwyno’r seiliau newydd wedi codi
disgwyliadau, gyda rhai yn credu y bydd adolygiad annibynnol o farc yn arwain at
‘ailfarcio’r’ sgript.
“Nid dim ond ar sail weithdrefnol y gellir cyflwyno apêl, sy’n gysylltiedig â rhagor
o ddiweddariadau ar y maes hwn gan reoleiddwyr, gan y bydd modd apelio yn
erbyn y marc a ddyfarnwyd ar lefel Safon Uwch ac ar lefel TGAU yn y dyfodol.” –
Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]

244. Felly, mae'r adolygiad wedi tynnu sylw at y ffaith bod anghysonderau yn
nealltwriaeth cyrff dyfarnu o’r gofynion hyn. Byddwn yn archwilio a oes angen
eglurder o ran geiriad y gofynion penodol hyn, neu a oes ffurfiau ychwanegol o
eglurhad y gellid eu darparu.
Gwneuthurwr penderfyniad annibynnol
245. Fel y nodwyd yn ein hadroddiad cryno ar gyfer haen 2, mae’r dystiolaeth sydd wedi
dod i law fel rhan o’r adolygiad yn awgrymu bod arferion presennol prosesau apelio
mewnol cyrff dyfarnu yn amrywio’n fawr, ac nad ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu
geiriad yr Amod cyfredol, a hynny’n bennaf am fod dehongliadau gwahanol o’r
gofyniad yn I1.2(d).
246. Awgrymodd nifer fach o’r ymatebwyr y gallai’r diffyg eglurder o ran pryd y dylid
cynnwys adolygydd annibynnol beri i gorff dyfarnu gadarnhau neu ddiystyru
penderfyniad annibynnol yn ddiweddarach yn y broses apelio. Awgrymodd nifer fach
o’r ymatebwyr y gallai’r diffyg eglurder ynghylch pwy a phryd y dylai personau nad
oeddent yn gysylltiedig â'r penderfyniad gwreiddiol fod yn rhan o’r broses, arwain at
gorff dyfarnu i benderfynu cynnal neu wrthod y penderfyniad hwn ar gam olaf yn y
broses apelio.
247. I’r perwyl hwnnw, teimlai nifer fawr iawn o’r ymatebwyr y byddai eglurder mewn
Amod diwygiedig yn cael effaith gadarnhaol, gan sicrhau bod personau o’r fath yn
rhan o’r penderfyniad terfynol a gymerir yn y broses apelio.
“Mae pob polisi apelio yn cynnwys rôl i bartïon annibynnol, ond mae hyn yn aml ar
gam hwyr yn y broses ac mae llawer o apeliadau yn dod i ben cyn cyrraedd y cam
hwnnw – h.y. heb gynnwys y parti annibynnol.” – Ymateb gan gorff dyfarnu
[Cyfieithiad]
Dylid nodi bod y gofynion hyn yn cael eu hamlinellu yn ein Hamodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer
cymwysterau TGAU/TAG, ac felly nid yw’r rhain yn ofynnol i’r holl gyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru.
11
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248. Nododd lleiafrif o’r ymatebwyr nad oedd ganddynt unrhyw brosesau ffurfiol ar waith
i ddod o hyd i bersonau priodol. O blith y rhain, dywedodd nifer fach fod ganddynt
drefniadau anffurfiol â chyrff dyfarnu eraill sy’n darparu staff priodol. Cadarnhaodd
eraill nad oedd ganddynt bersonau mewn lle ar y pryd.
249. Yn gyffredinol, esboniodd cyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau cyffredinol a’u corff
cynrychioliadol fod ganddynt drefniadau cyfatebol ar waith i ddarparu i’w gilydd.
Dehongli ‘cymhwysedd priodol’ a ‘budd personol’
250. Mae'r adolygiad hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith nad yw'n glir i'r cyrff dyfarnu pwy
allai gael ei ystyried yn gymwys i gyflawni rôl yr adolygydd annibynnol. Amlinellodd
ymatebwyr nifer o ddulliau sydd ar waith ar hyn o bryd, a gofynnwyd p’un a fyddai’r
rhain yn cael eu hystyried yn ddigon annibynnol, a ph’un a ellid ystyried bod
gwrthdaro buddiannau gan y personau hynny.
251. Teimlai tua hanner yr ymatebwyr fod ‘cymhwysedd priodol’ yn oddrychol ac yn
anodd ei ddiffinio. Awgrymodd rhai cyfranogwyr y gellid cymryd bod hyn yn golygu
bod gan yr unigolyn wybodaeth o broses apelio’r corff dyfarnu, ac felly’n gallu barnu
a oedd y broses honno wedi cael ei dilyn. Nododd nifer fach hefyd, pe bai
cymhwysedd yn cynnwys gwybodaeth am bwnc, y gallai fod yn anodd ac yn ddrud
dod o hyd i unigolion priodol.
“Mae llawer yn dehongli hyn yn yn y fath fodd fel mae gwrthdaro buddiannau gan
athro sy’n asesu ei fyfyriwr ei hun er bod hyn yn arfer safonol ar gyfer cymwysterau
galwedigaethol. Mae’r amwysedd yn codi oherwydd geiriad budd personol. Rwy’n
credu y gallai hyn fod yn fwy penodol.” – Ymateb gan gorff dyfarnu [Cyfieithiad]

252. Cawsom lawer o sylwadau am y geiriad presennol – “neu fel arall yn gysylltiedig ag
ef”. Roedd llawer yn teimlo bod hyn yn anodd cydymffurfio ag ef gan fod y rhan
fwyaf o bobl yn gysylltiedig gan ystyried y gofynnwyd iddynt ymgymryd â'r
adolygiad.
253. Gofynnodd cyrff dyfarnu i ni a oedd person yn ddigon annibynnol pe bai’n cael ei
dalu i wneud y gwaith. I’r perwyl hwnnw, roedd llawer o’r ymatebwyr am weld rhagor
o arweiniad neu eglurhad ychwanegol yn cael ei roi ynghylch pwy y gellid disgwyl yn
rhesymol iddynt weithredu yn y modd hwn.
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Amlder a chostau apeliadau
254. Nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr eu bod yn cael nifer isel iawn o geisiadau am
apeliadau, sef llai na phedwar y flwyddyn. Roedd hyn yn arbennig o wir am gyrff
dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau galwedigaethol, lle mae apeliadau dros raddau neu
addasiadau rhesymol yn llai tebygol. Cadarnhaodd nifer fach o’r ymatebwyr fod
ganddynt arfer sefydledig o beidio â chynnal mwy nag un neu ddau adolygiad
annibynnol dros gyfnod o 18-24 mis.
255. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r adolygiad yn awgrymu bod defnyddio
unigolion cysylltiedig na fyddai angen talu ffi iddynt yn tueddu i gadw costau mor
isel â phosibl. Roedd costau mewn achosion o’r fath wedi’u cyfyngu i gostau
cyfreithiol ac adnoddau staff mewnol. Mewn gwrthgyferbyniad, gallai’r rhai a nododd
eu bod yn defnyddio mathau eraill o unigolion annibynnol dalu ffi ymgynghori
sylweddol am eu gwasanaethau.
“Mae’n ddrud iawn gofyn i rywun nad yw’n gysylltiedig â’r corff dyfarnu asesu
apêl. Rwy’n credu y gall y penderfyniad gael ei wneud mewn ffordd deg a
diduedd gyda’r cymalau sy’n weddill yn I1.2.” – Ymateb gan gorff dyfarnu
[Cyfieithiad]
256. Awgrymodd lleiafrif o’r ymatebwyr y byddai hwyluso adolygiad annibynnol yn gostus
ac yn feichus, gyda nifer fach yn nodi eu bod yn ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau
gael eu cydnabod neu eu hachredu. O ganlyniad, gallai fod prosesau apelio
ychwanegol fod at y dibenion hyn, gan arwain at gost a/neu faich ychwanegol.
257. Awgrymwyd y gallai sefydliadau llai o faint gael mwy o anhawster i ddod o hyd i
adolygwyr priodol a thalu am wasanaeth o’r fath pan fo’i angen na sefydliadau mawr.
Fodd bynnag, anaml iawn roedd angen i gyrff dyfarnu drefnu adolygiadau
annibynnol ac felly nid ystyriwyd bod effaith bosibl talu am adolygydd yn feichus.
258. Felly, mae’n amlwg bod angen mwy o eglurder mewn perthynas ag Amod I1. Mae
hyn yn arbennig o wir o ran ar ba gam y dylid cyflwyno adolygydd annibynnol fel
rhan o’r broses apelio. Nododd tua hanner yr ymatebwyr y byddai’n well ganddynt
gael rhyw fath o arweiniad gydag enghreifftiau o gydymffurfiaeth a diffyg
cydymffurfiaeth i ategu unrhyw ddiwygiadau i’r Amodau eu hunain.
259. Drwy gydol ein hadolygiad, rydym wedi datblygu cynigion ar gyfer Amod I
diwygiedig ac ar hyn o bryd rydym yn trafod ein canfyddiadau gyda chydreoleiddwyr.
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Pennod 6: Arweiniad i ategu’r Amodau
260. Ar gam cynnar yn ein hadolygiad, daeth yn amlwg i ni nad oedd cyrff dyfarnu o
reidrwydd yn teimlo y byddai diwygiadau i’r Amodau yn cyflawni ein nod o roi mwy o
eglurder bob amser; yn hytrach, roeddent yn teimlo bod angen rhagor o arweiniad
gan y rheoleiddwyr mewn rhai achosion.
261. Mae Ofqual yn paratoi canllawiau statudol i ategu eu Hamodau Cydnabod
Cyffredinol, yn unol ag adran 153 o Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu
2009 (‘Deddf 2009’).
262. Er bod rhwymedigaeth gyfreithiol ar bob corff dyfarnu12 o dan Ddeddf 2009 i roi sylw
i’r canllawiau hyn ar gyfer unrhyw gymhwyster a reoleiddir gan Ofqual. Fodd bynnag,
nid yw’n ofynnol i gyrff dyfarnu roi sylw dyladwy i ganllawiau o’r fath wrth
gydymffurfio â’n Hamodau Safonol yng Nghymru. Derbyniodd nifer fawr iawn o’r
ymatebwyr fod Ofqual yn paratoi canllawiau ond nid Cymwysterau Cymru, ond yn
absenoldeb unrhyw arweiniad ychwanegol roeddent yn parhau i gymhwyso
canllawiau Ofqual yng Nghymru.
263. Yn yr un modd, mae Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) a’r Cyd-bwyllgor Cymwysterau
(JCQ) ill dau yn cynnig cyngor, hyfforddiant a fforymau trafod am faterion
rheoleiddiol i’w haelodau. Mae FAB hefyd wedi cyhoeddi llawlyfr i Reolwyr
Cymwysterau yn ddiweddar13.
264. Drwy’r ddogfen gyfan hon, rydym wedi tynnu sylw at feysydd lle y dywedodd cyrff
dyfarnu y byddent yn croesawu mathau ychwanegol o arweiniad a chymorth.
265. Un enghraifft nodedig a ddaeth i’r amlwg yn gynnar yn ystod yr adolygiad oedd
defnyddio logos rheoleiddwyr a phryd i’w cynnwys ar dystysgrifau mewn cyd-destun
tair gwlad. Mewn ymateb, gwnaethom weithio gyda’n cyd-reoleiddwyr i lunio dogfen
ganllaw, a gyhoeddwyd wedyn ar wefannau pob un o’r tri rheoleiddiwr ar 6 Ebrill
201814.
266. Gwnaethom hefyd gomisiynu darn o waith i ystyried yn fanylach yr hyn a fyddai’n
ddefnyddiol i gyrff dyfarnu, a hwythau wedi dweud bod angen mwy o arweiniad sawl
gwaith yn ystod yr adolygiad.
267. Roedd y gwaith hwn yn ymwneud ag adolygu’r canllawiau sydd eisoes ar gael, gan
nodi arfer da a fabwysiadwyd gan reoleiddwyr mewn sectorau eraill a’r cyngor a
Sefydliadau Dyfarnu at ddibenion Deddf 2009
Dim ond i aelodau FAB mae’r llawlyfr hwn ar gael
14 https://qualifications.wales/media//use-of-regulators-logos-on-certificates-cymraeg.pdf/
12
13
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roddir gan reoleiddwyr yn gyffredinol. Cynhaliwyd cyfres o gyfweliadau lledstrwythuredig â sampl o gyrff dyfarnu mewn nifer o sectorau o faint gwahanol rhwng
mis Chwefror a mis Mawrth 2018.
268. Cafodd y gwaith hwn ei gwblhau ym mis Mawrth 2018 ac mae wedi llywio ein
hadolygiad o’r Amodau a natur unrhyw arweiniad ategol rydym yn dewis ei roi.
269. Mae cyrff dyfarnu yn amrywio, yn dibynnu ar ffactorau megis maint a natur y
sefydliad, neu brofiad y Swyddog Cyfrifol. O ganlyniad, mae ganddynt anghenion
gwahanol iawn ac maent yn gofyn am arweiniad gwahanol iawn. Mae’r rhain yn dod
o dan dri maes yn fras:
i. cyrff dyfarnu a/neu Swyddogion Cyfrifol newydd a dibrofiad sy’n gofyn am
ganllawiau a hyfforddiant llawn ar bob mater neu’r rhan fwyaf ohonynt ac y
byddai cymorth i ddatblygu rhwydwaith o gyrff dyfarnu eraill tebyg yn fuddiol
iddynt;
ii.
cyrff dyfarnu a/neu Swyddogion Cyfrifol cymharol hyderus a hoffai gael rhagor
o arweiniad a chymorth mewn meysydd eraill yn ogystal â mwy o gyfleoedd i
rwydweithio, gweithdai, a mathau eraill o gymorth a fyddai’n ddefnyddiol
iddynt;
iii.
cyrff dyfarnu sefydledig, mawr, fel arfer sefydliadau aelodaeth, a/neu gyda
Swyddogion Cyfrifol profiadol nad oes angen arweiniad arnynt ac y byddent
yn fwy bodlon cadw’r geiriad mor hyblyg a llac â phosibl i’w dehongli eu
hunain.
270. Dywedodd y mwyafrif o’r ymatebwyr yn glir wrthym nad un ddogfen ganllaw yr
hoffent ei chael ond, yn hytrach, ddetholiad o ddogfennau canllaw cryno a thematig.
Hefyd, dywedwyd wrthym yr hoffent weld ffurfiau a fformatau newydd megis apiau,
fideos, astudiaethau achos a gweminarau.
271. Roeddent o’r farn bod yr arweiniad i ddefnyddwyr ar ffurf fideo a gynhyrchwyd ar
gyfer cyflwyno’r Datganiad Cydymffurfiaeth am y tro cyntaf yn 2017 yn hynod
ddefnyddiol, gydag ymatebwyr yn gofyn am ragor o arweiniad o’r fath yn y dyfodol.
Yn yr un modd, nodwyd bod y Cwestiynau Cyffredin15 a gyflwynwyd gennym yn 2018
yn rhywbeth cadarnhaol.
272. Nododd y mwyafrif o’r cyrff dyfarnu eu bod yn edrych ar y camau a’r ymyriadau
rheoleiddio gan bob un o’r rheoleiddwyr a gyhoeddir ar eu gwefannau, a’u bod
wedyn yn adolygu eu prosesau a/neu weithdrefnau eu hunain yn erbyn y rhain.
Dywedodd tua hanner yr ymatebwyr fod camau ac ymyriadau rheoleiddio wedi’u
hannog i newid arferion.

15

https://qualificationswales.org/cymraeg/gwybodaeth-i-randdeiliaid/ar-gyfer-cyrff-dyfarnu/canllawiau/
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273. Mae’r adolygiad wedi nodi nifer o feysydd lle y byddai arweiniad thematig a/neu
eglurhad yn helpu cyrff dyfarnu i ddeall a chydymffurfio â’n Hamodau yng Nghymru.
Mae’n rhain yn cynnwys y canlynol:
• Fframwaith a Dull Rheoleiddio Cymwysterau Cymru;
• Cyflwyniad ar ddechrau pob adran, yn esbonio nod cyffredinol y gofynion;
• Y gydberthynas rhwng Amodau;
• Cymhwysedd Amodau yng nghyd-destun Cymwysterau Galwedigaethol.
• Rôl y Swyddog Cyfrifol a’i berthynas ag Uwch Swyddogion;
• Gwrthdaro Buddiannau;
• Camymddwyn a Chamweinyddu;
• Rheoli risg, cynllunio wrth gefn ac effeithiau andwyol;
• Rheoli digwyddiadau, hysbysu a rhoi gwybod amdanynt;
• Trefniadau â Thrydydd Partïon a Chanolfannau;
• Trefniadau â Chyhoeddwyr a chymeradwyo adnoddau;
• Pennu gwerth Credyd, Cyfanswm Oriau Cymhwyso ac Oriau Dysgu dan
Arweiniad;
• Rhannu gwybodaeth â chyrff dyfarnu eraill;
• Cydnabod Dysgu Blaenorol;
• Marcio;
• Cymedroli.
274. Mae ein hadolygiad wedi dangos bod cymorth ac arweiniad i gyrff dyfarnu yr un mor
bwysig â diwygio’r Amodau.
275. Felly, rydym yn cynnig y dylid datblygu arweiniad ar wahanol ffurfiau ac mewn
amrywiol fformatau dros y 12-18 mis sydd i ddod mewn ymateb i ganfyddiadau a
diwygiadau arfaethedig yr adolygiad.

53

Pennod 7: Y camau nesaf
276. O’r cychwyn cyntaf, dywedwyd y byddem yn ymgynghori ar unrhyw ddiwygiadau i’n
Hamodau yr hydref hwn, gyda’r bwriad o gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o’r Amodau
yn ystod gwanwyn 2019 a’u rhoi ar waith o fis Medi 2019.
277. Yng ngoleuni'r penderfyniad i weithio gyda Ofqual a CCEA Regulation i drafod
diwygiadau posib a gyda'r nod o alinio'r Amodau gymaint ag y bo modd, rydym
hefyd yn bwriadu ymgynghori ar y cyd o fis Ebrill 2019.
278. Bydd ein cyd-reoleiddwyr hefyd yn dod â'u safbwyntiau, eu dadansoddiad a'u
safbwyntiau eu hunain ar y posibilrwydd o ddiwygiadau pellach i'r Amodau. Pan
fyddwn yn dod i’r un casgliadau, rydym wedi ymrwymo i gydweithio i alinio unrhyw
ddiwygiadau gymaint ag sy'n rhesymol bosibl.
279. Dylid nodi y bydd pob rheoleiddiwr yn cadw ei fersiwn ei hun o’i Amodau
Cydnabyddiaeth16. Felly, bydd yr ymgynghoriad yn ceisio barn rhanddeiliaid ar
ddiwygiadau arfaethedig i briod Amodau pob rheoleiddiwr.
280. Ar ôl ymgynghori, byddwn yn cynnal dadansoddiad ar y cyd o’r ymatebion i’r
ymgynghoriad ac fe fydd y tri rheoleiddiwr yn cytuno ar ddiwygiadau a meysydd lle
ceir gwahaniaeth.
281. Fel rheoleiddiwr, rydym am i’r cyrff dyfarnu rydym yn eu rheoleiddio ddeall y rheswm
dros ein rheolau a’n rheoliadau a chydymffurfio â nhw. Yn yr un modd, rydym yn
cydnabod y bydd angen ychydig o amser ar gyrff dyfarnu i sicrhau cydymffurfiaeth
ag unrhyw ddiwygiadau i’r Amodau.
282. Rydym yn anelu at gyhoeddi ein Hamodau diwygiedig ym mis Hydref 2019, i ddod
yn weithredol o fis Ebrill 2020 a byddwn yn cynnal rhaglen dreigl o gymorth ac
arweiniad i gyrff dyfarnu wrth i ni eu cyflwyno.

Parheir i gyfeirio at yr Amodau Cydnabod fel ‘Amodau Cydnabod Safonol’ yng Nghymru. Parheir i gyfeirio at y
rhain fel ‘Amodau Cydnabod Cyffredinol’ yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.
16
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Cydnabyddiaethau
Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bob ymatebydd a gymerodd ran yn ein hadolygiad
o’r Amodau ac a roddodd o’u hamser i rannu eu barn a rhoi’r corff helaeth o dystiolaeth y
mae’r adroddiad hwn yn seiliedig arno i ni. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Rhagor o Wybodaeth:

Y Tîm Polisi Strategol
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR
polisi@cymwysteraucymru.org
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Atodiad A: Aelodau’r Panel Rhanddeiliaid
Roedd Panel Rhanddeiliaid Cymwysterau Cymru ar gyfer yr Adolygiad o’r Amodau
Cydnabod Safonol yn cynnwys y sefydliadau canlynol:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cymwysterau Cymru
Ofqual
CCEA Regulation
CBAC
Pearson Education
City and Guilds
Agored Cymru
NCFE
Awdurdod Cymwysterau’r Alban (SQA)
Sports Leaders UK
Ymddiriedolaeth Elusennol Hyfforddiant Galwedigaethol (VTCT)
Gwobrau YMCA
FDQ Ltd
Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB)
Y Cyd-bwyllgor Cymwysterau (JCQ)
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Atodiad B: Y rhai fu’n bresennol yn y Grwpiau Ffocws
Roedd Grwpiau Ffocws Cymwysterau Cymru ar gyfer yr Adolygiad o’r Amodau Cydnabod
Safonol yn cynnwys y sefydliadau canlynol:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AAT Qualifications
ABC Awards
Agored Cymru
Sefydliad Dyfarnu Ascentis
Associated Sports Qualifications (ASQ)
CBAC
Y Sefydliad Siartredig Tai
City & Guilds
EAL Awards
English Speaking Board International (Ltd)
Equestrian Qualifications GB Limited (EQL)
Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB)
Sefydliad Dyfarnu Cymdeithas y Diwydiant Tân
FutureQuals
Sefydliad y Diwydiant Modur (IMI)
Lantra
Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual)
Oxford Cambridge and RSA (OCR)
Pearson
Propertymark Qualifications
Cymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd (RSPH)
Sports Leaders UK
Coleg y Drindod Llundain
Cwmni Anrhydeddus y Gwneuthurwyr Sbectol (WCSM)

57

