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Rhaglith i’r Polisi 
 
Cyfleoedd Cyfartal 
 
Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal o ran rhyw, hil, 
oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, beichiogrwydd, 
mamolaeth a thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac adsefydlu troseddwyr. Bydd y 
Coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiad neu 
addasiadau dilynol. 
 
Cynaliadwyedd 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad cynaliadwy drwy 
geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol hir-dymor pobl a chymunedau. 
Rhaid i hyn ddigwydd mewn modd sy’n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd 
cyfartal a dulliau sy’n gwella’r amgylchedd naturiol a’r hinsawdd ddiwylliannol tra’n parchu ei 
gyfyngiadau. 
 
 
Y Gymraeg 
Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r Saesneg. 
Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno nifer o Safonau'r 
Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â hwy. Mae hyn yn cynnwys 
cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi newydd a diwygiedig. 
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Rhagarweiniad 
 
Cynhyrchwyd y ddogfen hon i sicrhau bod yr holl staff sy’n cymryd rhan yn y broses o 
weinyddu arholiadau yn cydymffurfio â pholisïau'r Coleg a rhai'r Byrddau Dyfarnu arholiadau.  

 
Bydd y ddogfen hon hefyd yn darparu datganiad clir o’r polisi ar gyfer dysgwyr sy’n sefyll 
arholiadau ac asesiadau yn y Coleg. 
 
 
 

1. Pwrpas y Polisi 
 
Pwrpas y polisi hwn ar arholiadau yw sicrhau bod: 

• cynllunio a rheoli arholiadau yn cael eu cynnal yn effeithiol ac er lles yr ymgeiswyr 
• y system arholiadau yn cael ei gweithredu’n effeithiol gyda chanllawiau clir ar gyfer yr 

holl staff perthnasol. 

Mae’n gyfrifoldeb ar bawb sydd yn rhan o brosesau arholiadau’r ganolfan i ddarllen, deall a 
gweithredu’r polisi hwn. 

Adolygwyd y polisi arholiadau ym mis Hydref  2018. 

Dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â: 

• Polisi’r Cyd-Gyngor Cymwysterau (Instructions of Examinations JCQ) ICE ().  
• Polisi CGC “Suspected Malpractice in Examinations and Assessments”  
• Cyfarwyddiadau’r CGC ar gyfer Cynnal Gwaith Cwrs (“Instructions for Conducting 

Coursework”) 
• Rheoliadau a Chyfarwyddiadau ar Drefniadau Mynediad, Addasiadau Rhesymol ac 

Ystyriaethau Arbennig ar gyfer  Cynnal Arholiadau. 

 

2. Cyfrifoldeb dros Arholiadau  

Rheolwr Arholiadau 

Y Rheolwr Arholiadau dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr ASGRh sydd: 

• â chyfrifoldeb gweithredol dros arholiadau ar draws y coleg 
• yn helpu i ddatblygu systemau a phrosesau sy'n hwyluso prosesu data yn effeithlon 

gyda gwiriadau a llwybrau archwilio priodol 
• yn sicrhau bod proses effeithiol ar waith i archwilio gweithgareddau arholiadau ac 

asesu 
• yn cynghori'r holl staff ar apeliadau ac ail-farcio 
• yn gweithio gyda'r Rheolwr Ansawdd i ymchwilio ac adrodd am achosion o 

gamymddwyn yn unol â Pholisi Camymddwyn y Coleg 
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• yn sefydlu amserlen Arholi ac Asesu flynyddol ar y cyd â Phenaethiaid Ysgol a 
rhanddeiliaid eraill 

• yn cynghori'r holl randdeiliaid ar Reoliadau a Gweithdrefnau'r CGC a'r Corff Dyfarnu 
• yn trefnu rhaglen flynyddol ar gyfer datblygu staff a hyfforddiant goruchwylio 

Uwch Swyddog Arholiadau 

Yr Uwch Swyddog Arholiadau sydd yn: 
 
• dirprwyo ar ran ac yn cynorthwyo'r Rheolwr Arholiadau pan fo angen 
• yn gyfrifol am weithredu arholiadau mewn perthynas â'r Ganolfan Safon Uwch 
• cynghori staff ar apeliadau ac ail-farciau 
• yn cynorthwyo'r Rheolwr Arholiadau i ddarparu Hyfforddiant Goruchwylio i staff 
 

Swyddogion Arholiadau: 

• gweinyddu arholiadau cyhoeddus a mewnol, gan gynnwys cofrestru, cofrestriadau 
arholiadau, cadw cofnodion arholiadau, cysylltu â Chyrff Dyfarnu a Staff y Ganolfan 
• monitro ac archwilio gweithrediad arholiadau ac asesiadau eraill 
• cynghori tiwtoriaid pwnc a staff cymorth ar yr amserlen arholiadau flynyddol a'r 
gweithdrefnau gweinyddu, gan gynnwys dyddiadau cau fel y'u pennwyd gan Gyrff Dyfarnu 
• sicrhau bod ymgeiswyr yn cael gwybod am yr agweddau hynny ar yr amserlen arholiadau a 
fydd yn effeithio arnynt ac yn eu deall 
• ymgynghori a chynghori staff i sicrhau bod gwaith cwrs, asesiadau dan reolaeth ac asesiadau 
di-arholiad yn cael eu cwblhau ar amser ac yn unol â Rheoliadau CGC / Corff Dyfarnu; lle mae 
gwrthdaro rhwng canllawiau neu reoliadau corff dyfarnu a chyfarwyddiadau'r CGC, bydd 
canllawiau'r corff dyfarnu a chyfarwyddiadau pwnc-benodol yn cymryd blaenoriaeth. 
• cyflenwi data i Gyrff Dyfarnu ar gofnodion amcangyfrifedig 
• derbyn, gwirio a storio'n ddiogel papurau a deunyddiau arholiad, sgriptiau wedi'u cwblhau, 
cofrestri presenoldeb, cynlluniau eistedd a dogfennaeth trefniadau mynediad 
• gweithio gyda Chydlynwyr Cymorth Dysgu ac Asesu Arbenigol i sicrhau bod trefniadau 
mynediad ar gyfer ystyriaeth arbennig yn eu lle yn unol â rheoliadau CGC / Corff Dyfarnu 
• cynnal cofrestr i gofnodi cyhoeddi a dychwelyd papurau arholiad / sgriptiau 
• nodi a rheoli gwrthdaro yn yr amserlen arholiadau 
• awdurdodi talu Anfonebau Arholiadau 
• cynorthwyo i drefnu hyfforddiant goruchwylio i staff 
• llunio pecynnau goruchwylio ar gyfer eu lleoli ym mhob ystafell arholiad 
• olrhain canlyniadau gwaith cwrs ymgeiswyr, asesiadau dan reolaeth a marciau asesu di-
arholiad i'w cyflwyno i Gyrff Dyfarnu 
• olrhain trywydd anfon gwaith cwrs, asesiadau dan reolaeth ac asesiadau di-arholiad at 
safonwyr 
• derbyn deunydd asesu a ddychwelwyd a'i anfon ymlaen i'r ysgol berthnasol ar gyfer storio 
diogel ac yn unol â rheoliadau CGC / Corff Dyfarnu 
• trefnu dosbarthu canlyniadau arholiadau i Weinyddwr y Gyfadran berthnasol 
• trefnu i dystysgrifau gael eu cofnodi ar y System Gwybodaeth Reoli a'u hanfon i Swyddfa'r 
Campws i'w casglu gan ddysgwyr 
• prosesu apeliadau a cheisiadau ail-farcio 
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Cyfarwyddwyr Cyfadran / Penaethiaid Ysgol sy’n gyfrifol am: 

• sicrhau bod trefniadau priodol ar gael fel bo staff yn ymwybodol o’r polisi arholiadau 
a gweithdrefnau a sicrhau bod trefniadau gweinyddol priodol wedi’u sefydlu er mwyn 
hwyluso cynnal arholiadau ac asesiadau yn eu cyfadrannau. 

• sicrhau bod y staff addysgu yn cadw at y dedleins a osodwyd gan y Swyddog 
Arholiadau. 

• sicrhau bod y staff addysgu yn cwblhau dogfennaeth arholi ac asesu ar amser ac yn 
unol â rheoliadau’r corff dyfarnu. 

• sicrhau bod y staff addysgu yn anfon enwau’r ymgeiswyr, unrhyw newidiadau, enwau 
pawb sy’n tynnu nôl neu’n cael eu trosglwyddo a gwneud hynny ar amser i’r Swyddfa 
Arholiadau. 

• trefnu a chydlynu ystafelloedd, goruchwylio ac amserlennu arholiadau ac asesiadau 
yn eu hysgolion a sicrhau bod goruchwylwyr priodol yn cael eu defnyddio ar gyfer 
profion ysgrifenedig ac ar-lein. 

 Staff Addysgu sy’n gyfrifol am:  

• cadw at y dedleins a osodwyd gan y Swyddog Arholiadau 
• Cwblhau cofrestriadau arholiadau yn gywir 
• rhoi gwybod i Gymorth Dysg am ofynion trefniadau mynediad cyn gynted â phosibl ar 

ôl cychwyn y cwrs a rhoi gwybod i Swyddogion Arholiadau am y trefniadau hyn ar bob 
achlysur ar ôl hynny y gwneir cais i sefyll arholiad  

• cwblhau taflenni marciau gwaith cwrs, taflenni marciau asesiad dan reolaeth a 
thaflenni marciau asesu di-arholiad yn gywir 

• cwblhau taflenni datganiad erbyn dyddiadau cau allanol 
• cofnodi marciau'n gywir ar systemau ar-lein y Cyrff Dyfarnu, erbyn y dyddiadau cau a 

bennwyd gan Swyddog Arholiadau (mewnol neu allanol) 
• cyflwyno marciau (yn electronig neu ar bapur) i Gyrff Dyfarnu 
• anfon samplau i'w safoni 
• cyflwyno manylion yr ymgeisydd a'r arholiad i'r Swyddog Arholiadau erbyn y dyddiad 

cau mewnol gofynnol a sicrhau bod trefniadau ystafelloedd a goruchwylio yn eu lle 
cyn gofyn am fynediad i'r arholiad 

• goruchwylio arholiadau o fewn yr ysgol / gyfadran a chael hyfforddiant goruchwylio 
blynyddol a drefnir gan y Rheolwr Arholiadau 
 

Mae’r Cydlynydd Cymorth Dysgu a’r Cydlynydd Asesu Arbenigol yn gyfrifol am: 

• canfod a phrofi gofynion trefniadau mynediad ymgeiswyr a sicrhau mai hyn ydy eu 
dull arferol o weithio neu ni chaniateir trefniadau mynediad 

• sicrhau bod pob ymgeisydd yn cwblhau ffurflen Dull Arferol o Weithio (NWOW) ar 
ddechrau blwyddyn academaidd 

• hysbysu’r Swyddog Arholiadau o’r holl drefniadau mynediad sydd wedi cael eu 
cymeradwyo      

• darparu cymorth ychwanegol – gyda sillafu, darllen, mathemateg, dyslecsia neu sgiliau 
hanfodol, nam ar y clyw, Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill, offer TG – er 
mwyn helpu ymgeiswyr gyflawni nodau eu cwrs.  
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• gofyn am drefniadau mynediad trwy wefannau cyrff dyfarnu (neu ar y cyd â 
gweinyddwyr cyfadrannau) a darparu tystiolaeth berthnasol ar gyfer ffeil swyddogion 
arholiadau 

• darparu darllenwyr/sgrifenwyr i gynorthwyo dysgwyr â threfniadau mynediad yn 
ystod arholiadau  

• sicrhau bod ceisiadau am drefniadau ar wahân yn bodloni'r canllawiau a bennwyd gan 
Gymwysterau Cymru 

 

Mae Goruchwylwyr yn gyfrifol am: 

• ymgyfarwyddo â'r llyfryn goruchwylio a ddarperir gan y Swyddog Arholiadau 

• sicrhau bod yr arholiadau y maent yn eu goruchwylio yn cael eu cynnal yn unol â rheoliadau 
Cyfarwyddiadau CBC ar gyfer Arholiadau (ICE) a / neu Reoliadau'r Corff Dyfarnu 

• sicrhau eu bod yn mynychu sesiynau hyfforddi goruchwylio yn rheolaidd 

• casglu papurau arholiad a deunydd arall o'r Swyddfa Arholiadau cyn dechrau'r arholiad a 
llofnodi Cofrestr y Swyddfa Arholiadau 

• sicrhau bod holl bosteri arholiad y CGC yn cael eu harddangos ac nad oes unrhyw ddeunydd 
sy'n ymwneud â'r arholiad yn cael ei arddangos yn yr ystafell arholiadau 

• sicrhau bod pob ymgeisydd sy'n sefyll arholiad yn cael ei hadnabod gan gardiau adnabod 

• cwblhau cofrestr presenoldeb yr arholiad (rhaid i'r goruchwyliwr hefyd lofnodi a dyddio'r 
ddogfen hon) 

• gwirio bod dysgwyr yn eistedd yn ôl y cynllun eistedd (ac arwyddo'r cynllun) 

• coladu papurau arholiad yn y drefn gywir (yn unol â'r gofrestr bresenoldeb) ar ddiwedd yr 
arholiad a dychwelyd yr holl ddeunydd i'r swyddfa arholiadau ar unwaith 

 

Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am: 

• gadarnhau a llofnodi ceisiadau am sefyll arholiadau 
• deall rheoliadau gwaith cwrs/asesiadau dan reolaeth ac arwyddo datganiad mai eu 

gwaith nhw eu hunain ydy’r gwaith cwrs. 
• ymddwyn yn unol â hynny, gan gadw at reolau a rheoliadau arholiad  

Cyfadran Addysg Gyffredinol 

Bydd y canlynol yn berthnasol i Arholiadau Safon Uwch a TGAU: 

Mae'r Swyddog Arholiadau yn gyfrifol am: 
 
• Cydlynu gyda Phennaeth yr Ysgol a thiwtoriaid cwrs i sicrhau bod cofnodion arholiadau'n 
cael eu prosesu'n effeithlon 
• cofrestru dysgwyr ar gyfer arholiadau 
• cynghori Swyddfeydd Campws am ofynion cymhwysiad 
• cysylltu â Phenaethiaid Ysgol i sefydlu gofynion goruchwylio ac amserlennu ystafelloedd 
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• cyfarfod â'r Tîm Cymorth Dysgu i gadarnhau trefniadau mynediad a gofynion arbennig eraill 
 
Mae Swyddfa'r Campws yn gyfrifol am: 
 
• Cysylltu â'r Swyddog Arholiadau i drefnu cymhwysiad addas ar gyfer arholiadau gan 
gynnwys unrhyw ystafelloedd ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer Trefniadau Mynediad. 
 
Mae Pennaeth yr Ysgol yn gyfrifol am: 
 
• Cysylltu ag Swyddog Arholiadau a staff addysgu i lunio amserlen ar gyfer goruchwylio 
arholiadau Safon Uwch a TGAU. 
 

3. Arholiadau/Profion Ar-lein 

At ddibenion cynnal Arholiadau / Profion Ar-lein, mae'r Coleg wedi nodi ystafelloedd addas 
ym mhob canolfan er mwyn cynnal yr asesiadau hyn. Y rhain yw: yr ystafelloedd SOLA yng 
Nghampysau Ystrad Mynach, y Rhondda ac Aberdâr a'r Ystafelloedd Sgiliau ar Gampws 
Nantgarw. 

Sefydlir rhestr o slotiau amserlen y gellir eu llogi ar gyfer yr asesiadau hyn, gan y Pennaeth 
Cynorthwyol (Addysgu a Dysgu) ar gyfer pob Canolfan / Campws. 

Bydd y staff a ddyrennir fel arfer i'r ystafelloedd hyn yn gweithredu fel Goruchwylwyr ar gyfer 
yr asesiadau hyn, ynghyd â staff ychwanegol lle bo angen a staff arbenigol i gefnogi ymgeiswyr 
â Threfniadau Mynediad. 

Fel arfer, bydd y Cydlynydd Arholiadau Ar-lein yn derbyn ceisiadau gan staff maes cwricwlwm 
i drefnu asesiadau. Bydd y Cydlynydd yn trefnu'r asesiad ac yn sicrhau bod yr ystafell, 
goruchwylwyr, Cefnogaeth TG ac unrhyw Drefniadau Mynediad yn eu lle cyn gofyn i’r Swyddfa 
Arholiadau archebu’r asesiad. 

Os nad yw'r Cydlynydd Arholiadau Ar-lein yn gallu archebu’r asesiad, bydd Gweinyddwr y 
Gyfadran yn gwneud hyn. 

Ar ôl archebu, bydd y Swyddfa Arholiadau yn cadarnhau manylion gyda'r Cydlynydd 
Arholiadau Ar-lein / Gweinyddwr y Gyfadran a staff y Cwricwlwm, gan gynnwys unrhyw 
gyfarwyddiadau ychwanegol ar gyfer yr asesiad. 

4. Cyfres Arholiadau  
Bydd yr Uwch Swyddogion Arholiadau yn gofyn i Gyfarwyddwyr Cyfadran a Phenaethiaid 
Ysgol am fanylion y gofynion arholiadau ar ddechrau pob blwyddyn academaidd 

Amserlennir arholiadau mewnol, allanol ac asesiadau a phrofion ar-lein drwy gydol y flwyddyn 
academaidd, yn amodol ar amserlen y Cyrff Dyfarnu, a cheisiadau a wneir drwy’r ysgolion. 

Cynhelir arholiadau ac asesiadau o dan amodau arholiadau allanol y CGC. 
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Dim ond ar adegau y cytunwyd arnyn nhw gan y Swyddog Arholiadau a’r staff addysgu y gellir 
amserlennu asesiadau ar gais.  

Nid yw’r Coleg yn ymddwyn fel canolfan arholiadau ar gyfer unrhyw sefydliadau eraill. 

 
5. Amserlen  

Ar ôl cadarnhau’r ceisiadau bydd y Swyddog Arholiadau yn dosbarthu amserlen arholiadau 
allanol. Bydd Cyfarwyddwyr Cyfadran a Phenaethiaid Ysgol yn trefnu ystafelloedd priodol ac 
yn neilltuo goruchwylwyr o blith y staff o fewn eu cwricwlwm eu hun     

Bydd Cyfarwyddwr y Gyfadran a Phennaeth yr Ysgol yn hysbysu Swyddfa’r Campws am yr 
ystafelloedd sy’n cael eu defnyddio at ddiben arholiadau ar wahân i arholiadau TAG /TGAU 
pan wneir hyn gan y Swyddfa Arholiadau. 

Bydd Cyfarwyddwr y Gyfadran a Phennaeth yr Ysgol yn gweithio gyda Swyddfa’r Campws i 
sicrhau bod ystafelloedd priodol ar gael ar gyfer arholiadau.  

Bydd Cydlynydd Cymorth Dysgu a Chydlynydd Asesu Arbenigol yn cynorthwyo gyda 
darllenwyr / ysgrifenwyr / gliniaduron ar gyfer y dysgwyr hynny gyda threfniadau mynediad 
sydd wedi’u cymeradwyo ar y cyd â staff y maes cwricwlwm ar gyfer profion ar-lein ac 
arholiadau ysgrifenedig. . 

 

6. Ceisiadau i Sefyll Arholiadau, Manylion y Ceisiadau, Ceisiadau Hwyr ac 
Arholiadau Ail-sefyll 

Caiff ymgeiswyr eu dethol i sefyll arholiad gan y tiwtor pwnc. Rhaid i Bennaeth yr Ysgol 
awdurdodi unrhyw newid, unrhyw dynnu nôl neu newid yn y pwnc 

Dydy’r Coleg ddim yn derbyn ceisiadau i sefyll arholiadau gan ymgeiswyr allanol. Caiff 
ymgeiswyr ond eu cofrestru ar gyfer arholiadau mewn pynciau y maent eisoes wedi’u 
cofrestru arnynt.  

Dosberthir dyddiadau cau mewnol ac allanol i staff y maes cwricwlwm drwy e-bost. Mae’n 
angenrheidiol i lynu at ddedleins mewnol er mwyn i Swyddogion Arholiadau gael digon o 
amser i ddelio ag unrhyw ymholiad cyn dyddiad y dedlein allanol. 

Os oes gofyn i ddysgwr dalu am ail-sefyll, yna rhaid amgau derbynneb gyda’r ffurflen gais. 
Rhaid i’r dysgwr lenwi ffurflen ail-sefyll sydd ar gael yn y swyddfa Arholiadau neu staff y maes 
cwricwlwm a rhaid talu yn Swyddfa’r Campws.  

Awdurdodir ceisiadau hwyr gan Bennaeth yr Ysgol ac maen nhw’n cael eu prosesu unwaith 
bydd y swyddfa arholiadau yn derbyn y ffurflen cais. Rhaid i Bennaeth yr Ysgol awdurdodi talu 
am gais hwyr neu fod y dysgwr unigol yn talu. 

Rhaid i ailsefyll arholiadau  TGAU gwrdd â gofynion ailsefyll y coleg:  dim ond dysgwyr a safodd 
arholiadau yng Nghyfres yr Haf ac sydd wedi ennill gradd D neu’n uwch yn 
Saesneg/Mathemateg neu radd E neu’n uwch mewn Rhifedd a fydd yn gymwys. Gwneir 
penderfyniadau ail-sefyll mewn ymgynghoriad gyda’r ymgeiswyr, athrawon pwnc a 
Phennaeth yr Ysgol. 
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Caiff y datganiad cais i sefyll arholiad, taflen cyfarwyddiadau ymgeisydd, gwybodaeth am 
wrthdaro yn yr amserlen, trefniadau mynediad ac amserlenni ymgeiswyr unigol eu hanfon 
drwy’r post gan ofyn iddyn nhw hysbysu’r Swyddog Arholiadau os oes ganddyn nhw unrhyw 
ymholiad. Bydd y datganiadau hyn yn cael eu hanfon ar ôl dedlein derbyn cais y corff dyfarnu 
allanol. 

Bydd y swyddog Arholiadau yn derbyn ceisiadau tynnu nôl (yn defnyddio’r ffurflen dynnu nôl 
briodol), addasiadau a newid haen hyd at y dyddiad a osodir gan y corff dyfarnu. Rhaid i newid 
haen ddod o staff y pwnc a rhaid i Bennaeth yr Ysgol ei awdurdodi. 

Caiff dysgwyr sy’n sefyll arholiadau ar-lein rifau pin i’w galluogi i ddatgloi’r arholiad ar yr amser 
a nodwyd.  Bydd rhaid i ddysgwyr sy’n sefyll arholiadau ar-lein gydymffurfio â rheoliadau 
arholiadau Ar-lein CGC  

Mae papurau arholiadau TGAU/TAG CBAC yn cynnwys Papurau Arholiad mathemateg a 
llyfrynnau fformiwla Mathemateg ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg os bydd staff yn gofyn am 
hynny pan wneir cais. Bydd ymgeisydd sy’n gofyn am bapur arholiad yn Gymraeg hefyd yn 
derbyn fersiwn Saesneg o’r papur arholiad. 

 
7. Cofrestru ac Ardystio  

 
Bydd y Coleg yn: 
 
Hawlio tystysgrifau dilys o fewn y graddfeydd amser a gytunwyd.  
 
Bydd y Coleg yn sicrhau llwybr archwilio diogel, cywir a hygyrch er mwyn sicrhau y gellir tracio 
cofrestriad dysgwyr unigol a’u hawl i ardystiad i’r dystysgrif a gaiff pob dysgwr.  
 
Er mwyn gwneud hyn, bydd y ganolfan yn gwneud y canlynol:   
 
•   cofnodi pob dysgwr o fewn gofynion dedlein y corff Dyfarnu.  
•  darparu mecanwaith fel gall timoedd y rhaglen ei ddefnyddio i wirio cywirdeb 

cofrestriadau’r dysgwyr. 
•  hysbysu pob dysgwr o’u statws cofrestru.  
•  hysbysu’r corff dyfarnu o unrhyw dynnu nôl, unrhyw drosglwyddo neu newidiadau i 

fanylion y dysgwyr, i’w darparu gan staff y gyfadran 
•  sicrhau yr hawlir tystysgrif ar amser ac yn seiliedig ar gofnodion asesu a ddilyswyd yn 

fewnol yn unig 
•  archwilio hawlio tystysgrifau a wneir i’r corff dyfarnu.  
•  archwilio pob tystysgrif a dderbynnir gan y corff Dyfarnu i sicrhau eu bod yn gywir ac yn 

gyflawn.  
•  cadw pob cofnod ESF yn ddiogel yn unol â pholisiau cadw data.  
 

8. Ffioedd Arholiadau  
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Ar adeg cofrestru, bydd dysgwyr yn cael gwybod am ffioedd arholiad yn cynnwys y dysgu, 
cofrestru a ffioedd arholiad lle bo’n briodol. Bydd dadansoddiad o’r ffioedd hefyd ar gael ar 
wefan y Coleg. 
 
Bydd dysgwyr sydd wedi’u rhyddhau rhag talu ffioedd dysgu pan fyddan nhw’n cofrestru 
hefyd â’r hawl i sefyll arholiadau am ddim, ar yr amod nad yw eu hamgylchiadau personol 
wedi newid ers cofrestru. Fodd bynnag bydd rhaid talu am ail-sefyll arholiadau ar adeg 
mynediad waeth beth fo’u statws. 
 
Bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n methu â sefyll arholiad neu heb gyflwyno’r gwaith cwrs 
angenrheidiol/heb gyflawni gofynion asesiad dan reolaeth ad-dalu’r ffioedd onibai bod 
tystiolaeth feddygol neu dystiolaeth o amgylchiadau lliniarol eraill. Anfonir anfoneb at y 
cyfryw ddysgwyr. 
 
Telir ffioedd ceisiadau hwyr neu ffioedd addasu gan y gyfadran neu’r ymgeisydd  yn dibynnu 
ar bwy bynnag a ofynnodd am y newid. 
 
Telir ffioedd ail-sefyll arholiadau TGAU a TAG gan yr ymgeiswyr. Rhaid i’r dysgwr lenwi ffurflen 
talu am ail-sefyll arholiad a geir o‘r swyddfa Arholiadau neu Swyddfa’r Gyfadran a thalu yn 
swyddfa’r Campws.  
 
Bydd staff yn arddel hawl i wrthod â llofnodi unrhyw gais i sefyll arholiad os ydyn nhw’n credu 
nad oes gan y dysgwr siawns realistig o basio’r arholiad. 
 
Gall dysgwyr wneud eu cais eu hunain i gael ail sefyll arholiad ar yr amod eu bod nhw’n talu’r 
ffioedd arholiad a gyda chaniatâd Pennaeth yr Ysgol. 
 
 

9. Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd   

Rhaid i holl staff canolfan arholiadau sicrhau eu bod yn cwrdd â’r darpariaethau anabledd yn 
ôl Deddf Gwahaniaethau ar Sail Anabledd (DDA) 1995, a ehangwyd yn 2005 a’r Ddyletswydd 
Cydraddoldeb Anabledd (DED) a gyflwynwyd yn 2006. 

Mae’r DDA yn cyflwyno mesurau wedi’u hanelu at ddileu’r gwahaniaethu y mae pobl anabl 
yn gorfod ei wynebu yn aml. Mae prif ddarpariaethau’r ddeddf yn diogelu pobl anabl ym maes 
cyflogaeth ac addysg. 

At bwrpas y Ddeddf mae gan unigolyn anabledd os oes ganddo/ganddi nam corfforol neu 
feddyliol sy’n cael effaith andwyol hirdymor ar ei allu/ei gallu i wneud gweithgareddau arferol 
o ddydd i ddydd. 

Bydd y Coleg yn cwrdd â gofynion y DDA drwy sicrhau bod pob canolfan arholiad yn  hygyrch 
ac yn gwella profiad yr ymgeiswyr. Cyfrifoldeb y Rheolwr Cofrestru ac Asesu ynghyd â 
phennaeth y ganolfan, swyddogion arholiadau a holl staff addysgu a chymorth ydy hyn. 
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10. Y Gymraeg 
Mae Safonau 90 a 90A Rheoliadau Safonau'r Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
yn gofyn am y canlynol: 
 
“Rhaid rhoi gwybod i'ch myfyrwyr y gellir cyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig a gyflwynir i chi 
fel rhan o asesiad neu arholiad yn Gymraeg, ac na fydd gwaith a gyflwynir ichi yn Gymraeg yn 
cael ei drin yn llai ffafriol na'r gwaith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Saesneg fel rhan o'r 
asesiad neu'r arholiad hwnnw ”. 
 
“Ni ddylech drin unrhyw waith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Gymraeg fel rhan o asesiad neu 
arholiad yn llai ffafriol na gwaith ysgrifenedig a gyflwynir i chi yn Saesneg fel rhan o'r asesiad 
neu'r arholiad hwnnw”. 
 
Rhoddir gwybod i ddysgwyr am hyn yn ystod y sesiwn sefydlu a thrwy'r llyfryn arweiniad 
“Cymraeg yn y Coleg”. Mae copi caled o'r llyfryn hwn ar gael ym mhob derbynfa a chanolfan 
ddysgu. Mae copi electronig hefyd ar gael ar Fywyd Myfyrwyr. 
 
Os yw dysgwr yn mynegi dymuniad i gyflwyno gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg, dylid rhoi 
gwybod i Bennaeth Datblygiadau’r Gymraeg. Bydd Pennaeth Datblygiadau’r Gymraeg yn 
ceisio cymeradwyaeth gan y corff dyfarnu perthnasol. Gyda chymeradwyaeth y corff dyfarnu 
bydd Pennaeth Datblygiadau’r Gymraeg yn gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer 
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cyflwyno gwaith yn Gymraeg ee cyfieithu gwaith y dysgwyr, arholwr / GM sy'n siarad Cymraeg 
ac ati. 
 

11.  Trefniadau mynediad 
Nodir ymgeiswyr y gallai fod angen trefniadau mynediad arnynt yn ystod y broses dderbyn 
neu gan eu Tiwtoriaid Cwrs ar ôl cofrestru. Dylai'r Tiwtor Cwrs sy'n nodi dysgwyr ar ôl 
cofrestru gwblhau ffurflen gais ar-lein trwy Ontrack. 
 
Mae Tiwtoriaid Cwrs yn gyfrifol am lenwi ffurflen Ffordd Arferol o Weithio (trwy Ontrack) ar 
ran dysgwyr sydd â'r gofynion ychwanegol hyn ac am gysylltu â'r Tîm Cymorth Dysgu i sicrhau 
bod trefniadau'n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl ar ôl dechrau'r cwrs. 
 
Yn dilyn atgyfeiriad, caiff yr ymgeiswyr eu hasesu gan y tîm Cymorth Dysgu a'r Cydlynwyr 
Asesu Arbenigol. Lle y bo'n briodol, byddant yn anfon Cais Consesiwn Arholiad i Bennaeth yr 
Ysgol i'w gwblhau. 
 
Mae'r Tîm Cymorth Dysgu a'r Cydlynwyr Asesu Arbenigol, a hwylusir gan Weinyddwyr y 
Gyfadran, yn gyfrifol am ofyn am drefniadau mynediad trwy wefannau'r Corff Dyfarnu ac am 
hysbysu'r Swyddfa Arholiadau o'r gofynion hyn trwy ddarparu dogfennau cymeradwyo. 
 
Mae Gweinyddwyr y Gyfadran yn gyfrifol am ddiweddaru'r System Gwybodaeth Rheoli ac 
Ontrack (Addysgu a Dysgu) gyda manylion Trefniadau Mynediad cymeradwy. 
 
Trefnir ystafelloedd ar gyfer ymgeiswyr â threfniant mynediad gan staff maes Cwricwlwm 
mewn ymgynghoriad â Swyddfa'r Campws. 
 
Trefnir goruchwyliaeth / Cymorth Trefniadau Mynediad gan staff Cymorth Dysgu a staff maes 
y Cwricwlwm. 
 
Rhoddir y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am Drefniadau Mynediad a phapurau 
wedi'u haddasu ar gyfer cymwysterau TAG / TGAU gan y Swyddfa Arholiadau i Staff. Rhaid i 
Staff Addysgu hysbysu staff Cymorth Dysgu a chais y Swyddfa Arholiadau am Drefniadau 
Mynediad, wrth gofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau. 
 
Ym mhob achos, bydd ymgeiswyr ond yn derbyn Trefniadau Mynediad ar gyfer arholiadau 
sy'n cyfateb i'w ffordd arferol o weithio. Dylid cyfeirio at Bennod 6 llyfryn Trefniadau 
Mynediad y CGC am wybodaeth fanwl ar sut i ddefnyddio Trefniadau Mynediad ar-lein. 
 

12.  Pennau Darllen 

Bydd y Rheolwr Arholiadau, ar y cyd â'r Rheolwr Cymorth Dysgu, yn trefnu Hyfforddiant Staff 
i ddefnyddio 'Pennau Darllen’. 

Bydd y Tîm Cymorth Dysgu yn penderfynu pa ymgeiswyr y caniateir iddynt ddefnyddio Pennau 
Darllen yn ystod asesiadau a byddant yn hysbysu timau addysgu os oes rhaid cytuno. Bydd y 
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trefniadau hyn yn cael eu llwytho i fyny i System y System Gwybodaeth Rheoli ac yn cael eu 
llwytho gan Weinyddwyr y Cyfadrannau. 

Rhaid i staff meysydd cwricwlwm roi gwybod i'r Swyddfa Arholiadau am ofyniad ymgeiswyr i 
ddefnyddio Pennau Darllen, wrth Gofrestru Myfyrwyr ar gyfer Arholiadau yn yr un modd â 
Threfniadau Mynediad eraill. 

 
13. Cynllunio wrth gefn  

Cyfrifoldeb y Swyddog Arholiadau a’r Rheolwr Arholiadau dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr 
ASGRh fydd y cynlluniau wrth gefn ar gyfer gweinyddu arholiadau. 

 
 

14.        Rheoli Goruchwylwyr   
 
Defnyddir staff cwricwlwm hyfforddedig a/neu oruchwylwyr penodedig i oruchwylio 
arholiadau. 

Cyfrifoldeb y Rheolwr Arholiadau yw recriwtio goruchwylwyr ar gyfer Arholiadau TAG/TGAU. 

Cyfrifoldeb y Rheolwr Arholiadau ar y cyd â’r Adran AD fydd sicrhau cliriad Y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS) sy’n angenrheidiol ar gyfer goruchwylwyr newydd. 

Caiff y goruchwylwyr amserlen gan Benaethiaid Cyfadran/Penaethiaid Ysgol a fydd yn rhoi 
gwybod am y trefniadau y maen nhw wedi’u gwneud gyda’r Swyddog Arholiadau  

Trefniadau Goruchwylio 
 
 Rhaid i’r Rheolwr Arholiadau sicrhau bod y goruchwylwyr yn staff profiadol ac wedi’u 

cymhwyso’n briodol. Ni fydd unrhyw berthynas i ymgeisydd yn gymwys i wasanaethu 
fel yr unig oruchwylydd. 

 Penderfynir ar y nifer o oruchwylwyr yn ôl Rheoliadau’r CGC(JCQ) neu reoliadau’r corff 
dyfarnu perthnasol os ydyn nhw’n wahanol i rai’r CGC sy’n datgan bo rhai cael un 
goruchwyliwr yn bresennol i bob 30 ymgeisydd. 

 Ni all tiwtor sydd wedi paratoi neu wedi addysgu ymgeisydd ym mhwnc yr arholiad yn 
ystod blwyddyn academaidd yr arholiad fod yr unig oruchwyliwr ar unrhyw adeg yn 
ystod arholiad ysgrifenedig yn y pwnc hwnnw. 

 Ar gyfer profion ymarferol, fel arfer rhaid cael un goruchwyliwr i bob 20 ymgeisydd 
neu ran o hynny. Yn yr arholiadau hyn, mae’n hanfodol bod athro’r pwnc yn bresennol 
yn yr ystafell arholiad ar ddechrau’r prawf ac yn ôl yr angen ar ôl hynny i fod wrth law 
i ddelio ag unrhyw anawsterau technegol a allai godi. Dylai unrhyw oruchwylio 
aseiniadau ddigwydd o dan amodau rheoledig e.e. athrawon y pwnc yn unig all 
ymgymryd â’r goruchwylio gwaith celf. 
Os bydd rhaid darllen cwestiynau neu ddarnau i’r ymgeiswyr sydd â threfniadau 
mynediad, mae’n hanfodol bod goruchwyliwr yn bresennol yn ogystal â’r darllenydd, 
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fodd bynnag os ydy’r dysgwr ar wahân, yna gall y darllenydd weithredu fel 
goruchwyliwr. 

 Os bydd angen ysgrifennwr (scribe), mae’n hollbwysig bod goruchwylydd yn bresennol 
yn ogystal â’r ysgrifennwr. 

 Gall ysgrifennwr hefyd fod yn ddarllenydd. 
 Dylid trefnu ymgeiswyr yn ystafell yr arholiad fel bod y goruchwylydd yn gallu eu gweld 

bob amser. 
 Dylai’r cyfarwyddiadau hyn fod ar gael i bob goruchwyliwr yn yr ystafell arholiad a 

rhaid bod goruchwylwyr yn gyfarwydd â’r Rhybudd i Ymgeiswyr, sef y rhybudd i 
ymgeiswyr ac unrhyw reoliadau penodol yn gysylltiedig â’r pwnc sy’n cael ei arholi. 

 Rhaid i ganolfannau gadw cofnodion wedi’u llofnodi o drefniadau goruchwylio a threfn 
y seddau ar gyfer pob sesiwn arholiad.  

 Efallai bydd angen y cofnodion goruchwyliol a seddau ar y cyrff dyfarnu ar unrhyw 
adeg hyd at gyhoeddi’r canlyniadau a dylai’r goruchwyliwr eu llofnodi. 

 Gallai’r corff dyfarnu fod angen cofnodion y cynllun seddau a’r goruchwylio ar unrhyw 
adeg hyd at gyhoeddi’r canlyniadau. Dylai’r rhain gael eu llofnodi gan y goruchwylydd. 

 Weithiau bydd y Swyddog Arholiadau yn cynnal archwiliadau ar drefniadau arholiadau 
ysgrifenedig ac ar-lein ac ar y  goruchwylwyr er mwyn sicrhau bod popeth yn 
cydymffurfio â rheoliadau CGC ICE (Cyfarwyddiadau ar gyfer  Cynnal Arholiadau) sy’n 
cael eu hanfon at Gyfarwyddwr ASGRh bob blwyddyn. 

 Y goruchwylydd ydy’r person yn yr ystafell arholiad sy’n gyfrifol am gynnal sesiwn 
arholiad ym mhresenoldeb yr ymgeiswyr. Rhaid i oruchwylwyr roi eu holl sylw i gynnal 
yr arholiad. Ni ddylai goruchwylwyr berfformio unrhyw dasgau ychwanegol yn yr 
ystafell arholiad. 

 Caiff pecyn goruchwylio yn cynnwys manylion rheolau a rheoliadau arholiad ei osod 
ymhob ystafell arholiad. Dylai goruchwylwyr ymgyfarwyddo â’r pecyn hwn. 

 
15.  Archwiliadau Asesu Arholiadau / Ar-lein 

 
• Bydd y Swyddfa Arholiadau yn cynnal archwiliadau ar hap ar drefniadau ac ymarfer 

arholiadau ysgrifenedig ac ar-sgrîn. Caiff canlyniadau Archwiliadau Arholiadau eu 
hadrodd yn flynyddol i Gyfarwyddwr ASGRH. 
 

• Rhaid i gyfadrannau ddarparu amserlenni arholiadau neu asesiadau ar gais i hwyluso 
Staff Arholiadau wrth gynnal archwiliadau 

 

16.  Camymddwyn 

Archwilir i asesiad o gamymddygiad yn unol â pholisi’r CGC(JCQ) sef “Amheuon o 
Gamymddwyn mewn arholiadau ac Asesiad/Suspected Malpractice in Examinations and 
Assessment” a Pholisi’r Coleg ar Asesu Camymddygiad. 

17.  Diwrnod yr Arholiad 

Y Tîm Ystadau sy’n gyfrifol am osod yr ystafelloedd dynodedig a sicrhau bod yr ystafelloedd 
wedi’u gwresogi a’u hawyru’n ddigonol. 
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Bydd y Swyddog Arholiadau yn sicrhau bod pob ystafell ar gyfer arholiad yn barod ac wedi’u 
gosod yn unol â rheolau a rheoliadau’r CGC a sicrhau bod y papurau arholiad, unrhyw 
ddeunydd ysgrifennu arholiad ac unrhyw ddeunydd arall ar gael i’r goruchwyliwr eu casglu o’r 
Swyddfa Arholiadau. 

Y goruchwyliwr fydd yn cychwyn pob arholiad yn unol â chanllawiau’r Cyd-Gyngor 
Cymwysterau (JCQ) – bydd y canllawiau hyn ar gael ymhob ystafell  arholiad.  

Gall staff y pwnc fod yn bresennol ar gychwyn yr arholiad i gynorthwyo gydag enwau’r 
ymgeiswyr ond ni allant gynghori ar ba gwestiynau neu adrannau y dylid eu hateb. 

Mewn arholiadau ymarferol gall athrawon pwnc fod wrth law rhag ofn i unrhyw anhawster 
technegol godi. 

Ni ddylai athrawon pwnc ddarllen na symud papurau arholiad o’r ystafell arholiad cyn diwedd 
sesiwn. Caniateir i athrawon pwnc gael copïau o'r papur arholiad 24 awr ar ôl yr amser gorffen 
a gyhoeddwyd. 

Rhaid i’r Coleg gadw cofnodion wedi’u llofnodi o drefniadau goruchwylio a threfn seddau ar 
gyfer pob sesiwn arholiad. Efallai bydd angen y rhain ar y cyrff dyfarnu ar unrhyw adeg hyd at 
gyhoeddi’r canlyniadau a dylai’r goruchwyliwr eu llofnodi. 

Ar ddiwedd pob arholiad rhaid mynd â phob deunydd arholiad yn ôl i’r swyddfa Arholiadau. 
Mae angen llofnod i gadarnhau bod yr holl ddeunyddiau  wedi cael eu dychwelyd. 

 

18. Ymgeiswyr 

Mae rheolau’r Cyd-Gyngor Cymwysterau (JCQ) ar ddefnydd yr ymgeiswyr o ffonau symudo, 
ipods, chwaraewyr MP3/4, oriawr clyfar ac oriawr arddwrn sydd â dyfais storio data neu 
unrhyw ddyfeisiau electronig eraill yn berthnasol ar bob adeg. 

Bydd rheolau arferol y ganolfan ar wisg ac ymddygiad mewn grym. 

Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr eu hunain ydy eu heiddo personol a fydd y ganolfan ddim yn derbyn 
unrhyw gyfrifoldeb am eiddo personol sydd wedi mynd ar goll neu sydd wedi’i ddifrodi. 

Delir â disgyblion sy’n aflonyddu yn unol â chanllawiau‘r Cyd-Gyngor Cymwysterau. 

Ar gyfer arholiadau sy’n para dros awr, ni chaniateir i ymgeiswyr adael yr ystafell ddosbarth 
am o leiaf un awr ar ôl yr amser cychwyn dynodedig.  

Dim ond am reswm dilys fydd ymgeiswyr yn cael gadael yr ystafell arholiad ac mae gofyn iddyn 
nhw ddychwelyd yn syth i’r ystafell arholiad. Rhaid bod aelod o staff gyda nhw ar bob adeg. 

Ar gyfer ymgeiswyr sydd â gwrthdaro yn eu hamserlen, bydd y Swyddog Arholiadau’n 
ymgynghori â’r gyfadran i drefnu hebryngwyr gorchwylio, nodi lleoliad diogel a threfnu 
goruchwyliaeth dros nos. Cyfrifoldeb y Gyfadran yw darparu goruchwylydd addas. 

Gall ymgeisydd sydd yn cyrraedd yr arholiad yn hwyr sefyll yr arholiad yn ôl disgresiwn y 
Swyddog Arholiadau a rheoliadau’r CGC  
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Dim ond am reswm dilys fydd ymgeiswyr yn cael gadael yr ystafell arholiad ac mae gofyn iddyn 
nhw ddychwelyd yn syth, rhaid bod goruchwyliwr gyda nhw drwy’r amser. 
 

19. Ystyriaeth Arbennig 
 
Cyfrifoldeb yr Ymgeisydd yw hysbysu'r Ganolfan, y Swyddog Arholiadau neu'r Goruchwylwyr 
mewn achos o'u salwch cyn arholiad, i adrodd am brofedigaeth neu drawma arall, os byddant 
yn sâl yn ystod arholiad neu fel arall dan anfantais neu wedi’u haflonyddu yn ystod arholiad. 
 
Pan fydd ymgeisydd yn gofyn am ystyriaeth arbennig, rhaid iddo ddarparu tystiolaeth briodol 
o fewn tri diwrnod wedi’r arholiad. Er enghraifft, trwy ddarparu llythyr gan feddyg. Yna bydd 
y Swyddog Arholiadau yn anfon cais am ystyriaeth arbennig i'r corff dyfarnu perthnasol o fewn 
saith diwrnod wedi’r arholiad. 
 

20. Asesu Mewnol  
 
Mae’n ddyletswydd ar staff addysgu i sicrhau bod pob asesiad mewnol yn barod i’w hanfon 
ar yr adeg cywir. Bydd y Swyddog Arholiadau yn cynorthwyo drwy gadw cofnod o bopeth sy’n 
cael ei anfon, gan gynnwys manylion am bob derbynnydd a’r dyddiad a’r amser y cawson nhw 
eu hanfon. Ceir y rheolau a’r gweithdrefnau yn y Polisi ar Asesu Mewnol/Apeliadau  
 
 

21. Marciau ac Apeliadau  
 
Staff Addysgu sy'n gyfrifol am gyflwyno marciau ar gyfer gwaith a asesir yn fewnol a graddau 
amcangyfrifedig i'r Corff Dyfarnu. Rhaid rhoi cadarnhad o'r cyflwyniad i'r Swyddfa Arholiadau. 
 
Rhaid rhoi gwybod i'r Swyddog Arholiadau am apeliadau yn erbyn asesiadau mewnol. 
 
Bydd Cyfadrannau a Staff Addysgu yn sicrhau bod ymgeiswyr yn cael gwybod am eu marciau 
wedi'u hasesu yn y ganolfan fel bod ganddynt gyfle i ofyn am adolygiad cyn cyflwyno'r marciau 
i'r corff dyfarnu. Bydd cyfadrannau yn caniatáu digon o amser i gynnal adolygiad o farcio a 
bydd unrhyw newidiadau canlyniadol i farciau yn cael eu gwneud yn hysbys i ymgeiswyr o'r 
blaen i'r dyddiad cau ar gyfer Cyrff Dyfarnu. 
 

22. Apeliadau yn erbyn Asesiadau Mewnol  

Mae’r broses ar gyfer rheoli apeliadau yn erbyn asesiadau mewnol yn rhan o’r Ddogfen Bolisi 
ar Asesu ac Apelio sydd ar gael o’r swyddfa Arholiadau. 

 
 

23. Prosesu Canlyniadau 
 

Bydd canlyniadau a dderbynnir mewn fformat cyfnewid data electronig (EDI) yn cael eu 
llwytho i fyny i'r System SGRh a'u prosesu gan Staff ASGRh. 
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Bydd canlyniadau nad ydynt ar ffurf EDI yn cael eu cofnodi gan y Swyddfa Arholiadau a'u 
hanfon at Weinyddwyr y Gyfadran i'w prosesu a'u hadrodd i ymgeiswyr. 

Ar ôl ei brosesu, caiff y canlyniadau eu gwirio a'u coladu at y dibenion canlynol: 

• Defnydd gan Reolwyr y Coleg a Staff at ddibenion sicrhau ansawdd 
• Cyflwyniad i'r Bwrdd Corfforaethol, yr Uwch Dîm Arwain, Tîm Rheoli'r Coleg a'r Bwrdd 
Academaidd;  
• Trosglwyddo i AAS at ddibenion ariannu a dibenion ansawdd. 
 

24.  Rhoi Canlyniadau a Thystysgrifau Arholiad 
 
Bydd trefniadau i'r ganolfan fod ar agor ar ddiwrnodau canlyniadau yn cael eu gwneud gan y 
Swyddog Arholiadau mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwyr Campws. 
 
Cyfrifoldeb Cyfarwyddwr ASGRH a'r Rheolwr Arholiadau yw gofynion staffio ar ddiwrnod y 
canlyniadau. 
 
Fel arfer, bydd cymwysterau Lefel 3 (Safon Uwch, CBC, Cynghori) ar gael i ymgeiswyr ar ddydd 
Iau ail wythnos mis Awst. Fel arfer bydd canlyniadau ar gyfer cymwysterau Lefel 2 (TGAU, 
IAW) ar gael i ymgeiswyr ar ddydd Iau trydedd wythnos mis Awst. Bydd y canlyniadau ar y 
dyddiau hyn ar gael i ddysgwyr o 0830. 
 
Bydd llythyrau sy'n cynnwys Datganiadau o Ganlyniadau TAG / TGAU / Cyrff Dyfarnu CBC a 
Datganiad o Ganlyniadau'r Ganolfan ar gael i'w casglu o'r swyddfa arholiadau neu'r Swyddfa 
Gampws ar ddiwrnod y canlyniadau. Mae llythyrau nas cesglir yn cael eu postio i ymgeiswyr 
ar yr un diwrnod. 
 
Mae staff maes cwricwlwm yn gyfrifol am ddosbarthu canlyniadau'n brydlon (heb eu rhestru 
uchod) i ymgeiswyr. 
 
Bydd cymwysterau Cyntaf BTEC Lefel 2 ar gael o Swyddfa berthnasol y Gyfadran neu'r 
Campws. Cyflwynir tystysgrifau yn bersonol i ymgeiswyr neu eu casglu o Swyddfa'r Campws. 
Bydd staff Swyddfa'r Campws yn cofnodi'r dyddiad casglu ar y System MIS. 
 
Bydd y ganolfan yn cadw tystysgrifau am flwyddyn. Ar ôl yr amser hwn, gellir dinistrio 
tystysgrifau yn unol â rheoliadau CGC. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd angen i ymgeiswyr 
gysylltu â'r cyrff dyfarnu perthnasol i gael rhai newydd. Mae cyrff dyfarnu fel arfer yn codi tâl 
am y gwasanaeth hwn. 
 
Gellir casglu Tystysgrifau a Chanlyniadau gan drydydd parti ar yr amod y derbynnir caniatâd 
gan yr ymgeisydd. 

 
         
 

25.        Hawl Cael Gweld Sgriptiau (ATS) 
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Ar ôl i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi, gall ymgeiswyr ofyn i’r Swyddog Arholiadau i ofyn am 
ddychwelyd eu papurau erbyn dyddiad dedlein y corff dyfarnu. Codir tâl ar yr ymgeiswyr am 
hyn. Rhaid llenwi ffurflen dâl sydd ar gael o’r Swyddfa Arholiad. Rhaid mynd i Swyddfa’r 
Campws i wneud y taliad.  
 
Gall y staff addysgu hefyd ofyn am sgriptiau i’w harchwilio neu at ddibenion addysgu. Ar gyfer 
addysgu rhaid cael caniatâd yr ymgeiswyr. 
 
Ni ellir gwneud cais am ail-farcio ar ôl i ymgeisydd/canolfan ofyn am ddychwelyd sgript 
wreiddiol a’i derbyn.  
 

 
 

26. Ymholiadau am Ganlyniadau (EAR) 
 
Gall staff canolfan neu ymgeiswyr ofyn am 'ymholiad am ganlyniadau' (EAR) os oes sail 
resymol dros gredu bod camgymeriad wedi digwydd yn y marcio. Mae gofyn cael caniatâd yr 
ymgeisydd cyn gofyn am unrhyw Ymholiad am Ganlyniadau (EAR). 

Os ymholir am ganlyniad, bydd y Swyddog Arholiadau, y staff addysgu a’r Rheolwr Arholiadau 
yn ymchwilio i ddichonoldeb gofyn am ail-farcio ar gost y ganolfan.  
 
Os na fydd y ganolfan yn cefnogi cais ymgeisydd neu rieni am EAR, gall ymgeisydd wneud cais 
i gynnal ymchwiliad. Os bydd ymgeisydd yn gofyn am hyn yn erbyn cyngor y staff, codir tâl am 
bob EAR. Rhaid i’r ymgeisydd lenwi ffurflen talu EAR. Rhaid talu hyn yn Swyddfa’r Campws a 
dychwelyd y ffurflen wedi’i llenwi at y swyddfa Arholiadau i’w phrosesu. Rhad i ymgeiswyr 
hefyd lofnodi ffurflen ganiatâd sy’n sicrhau eu bod yn sylweddoli petai canlyniad EAR yn 
penderfynu y dylai’r marc fod yn is yna ni allan nhw apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.  
 
Os bydd canlyniad EAR yn golygu bod marc ymgeisydd yn codi, yna bydd yr ymgeisydd yn 
gymwys ar gyfer ad-daliad.   
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