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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 diwylliannol 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  

Mae’r polisi hwn yn cydymffurfio â ‘Suspected Malpractice Policies and Procedures’ y 
Cyd-Gyngor Cymwysterau (JCQ): 

JCQ Suspected 
Malpractice Policies     

Sylwer, mae'r Polisi hwn i'w ddarllen ar y cyd â pholisïau a gweithdrefnau / dogfennau 
canllaw'r corff dyfarnu. Os yw sefydliadau dyfarnu yn cael eu rheoleiddio gan y 
Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual), cyfeiriwch at ganllaw 
Ofqual hefyd.  

Mae ‘Suspected Malpractice Policies and Procedures’ y Cyd-Gyngor Cymwysterau 
(JCQ) yn diffinio camymarfer (sy'n cynnwys camweinyddu a diffyg cydymffurfio â'r 
Rheoliadau) fel: 

• Unrhyw weithred, rhagosodiad neu ymarfer sy'n torri'r Rheoliadau neu sy'n: 
o arwain at ragfarn yn erbyn ymgeiswyr; a neu sy’n 
o cyfaddawdu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau; a neu sy’n 
o cyfaddawdu, yn ceisio cyfaddawdu neu'n gallu cyfaddawdu'r broses asesu, 

uniondeb canlyniad tystysgrif; a neu sy’n  
o niweidio awdurdod, enw da neu hygrededd unrhyw gorff dyfarnu neu 

ganolfan neu unrhyw swyddog, gweithiwr neu asiant unrhyw gorff dyfarnu 
neu ganolfan. 

Gall camymddwyn ymwneud yn uniongyrchol â sefyll arholiad. Mae cyrff dyfarnu yn 
ymwybodol o'r posibilrwydd y bydd mathau newydd neu annisgwyl o gamymddwyn yn 
dod i'r amlwg wrth i dechnolegau a natur a threfniadaeth canolfannau arholi newid. 

Mae camymddwyn hefyd yn cynnwys camweinyddu ac achosion o ddiffyg cydymffurfio 
â'r rheoliadau, ac mae'n cynnwys gweithgarwch megis: 

• Methu â chadw at y rheoliadau ynghylch cynnal asesiadau rheoledig, gwaith cwrs, 
arholiadau ac asesiadau heblaw arholiadau, neu fethiannau i gydymffurfio â 
rheoliadau JCQ wrth gynnal arholiadau / asesiadau a / neu drin papurau cwestiynau 
arholiad, sgriptiau ymgeisydd, taflenni marciau, cofnodion asesu cronnus, canlyniadau 
a ffurflenni hawlio tystysgrif. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr. 

Mae'r canlynol yn fathau o gamymddwyn: 
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• Torri diogelwch 
• Twyll 
• Cymorth amhriodol i ymgeiswyr 
• Methu â chydweithredu ag ymchwiliad 
• Camweinyddu (e.e. colli a / neu ddwyn asesiadau wedi'u cwblhau; colli a / neu ddwyn 
papurau asesu byw; torri cyfrinachedd deunyddiau asesu byw (gan gynnwys 
defnyddio papurau byw fel papurau ymarfer) 
• Camymddwyn ymgeisydd 
 
Nod y polisi hwn yw canfod a minimeiddio’r risg o gamymarfer gan staff neu ddysgwyr 
wrth sicrhau bod ymchwiliad yn cael ei gynnal yn syth ac yn wrthrychol os ceir unrhyw 
ymateb i unrhyw ddigwyddiad o gamymarfer honedig gyda chosbau priodol a/neu 
sancsiynau wedi’u sefydlu i’w gosod ar ddysgwyr neu staff lle profir bod camymarfer 
wedi digwydd (neu wedi’i fwriadu). Ysgrifennwyd y polisi i gydymffurfio â dogfen y Cyd-
Gyngor Cymwysterau (JCQ) ‘Suspected Malpractice Policies and Procedures’ a geir 
yma. 

Sylwer, os oes gwrthdaro rhwng rheoliadau sefydliad dyfarnu a gweithdrefnau JCQ, 
bod y gweithdrefnau JCQ yn cael blaenoriaeth. 

Mae'r JCQ yn datgan bod 'Canolfan yn methu â hysbysu, ymchwilio ac adrodd i gorff 
dyfarnu, pob honiad o gamymarfer neu gamymarfer a amheuir yn golygu camymarfer 
ynddo ‘i hun.' Yn ogystal, mae methu â gweithredu fel y mae corff dyfarnu’n ei ofyn, 
fel y manylir gan y JCQ, neu gydweithredu ag ymchwiliad y corff dyfarnu, hefyd yn 
gamymarfer. 

1. Polisi ar Gamymarfer wrth Asesu `  

Dylai unigolion a thimoedd cwrs gymryd camau i osgoi camymarfer. Dylai’r camau hyn 
gynnwys y canlynol ond nid ydynt wedi’u cyfyngu iddynt: 

• Defnyddio’r cyfnod sefydlu a llawlyfr y dysgwr i hysbysu’r dysgwyr/ymgeiswyr o 
bolisi’r Coleg ar gamymarfer a’r cosbau am gamymarfer neu am geisio gwneud 
hynny; 

• Yn achlysurol, atgoffa staff a dysgwyr/ymgeiswyr o bolisi’r Coleg ar gamymarfer 
a’r cosbau am gamymarfer neu am geisio gwneud hynny; 

• Gofyn i’r dysgwyr/ymgeiswyr gwblhau datganiad yn dilysu mai eu gwaith nhw 
eu hunain ydyw;  

• Dangos y fformatau cyfeirio priodol i’r dysgwyr/ymgeiswyr;  
• Egluro llên-ladrad i’r dysgwyr/ymgeiswyr a dangos y canlyniadau (yn unol â 

pholisi’r Coleg);  
• Canfod enghreifftiau o lên-ladrad. Gweler Atodiad 1. 
• Datgan Gwrthdaro Buddiannau. Gweler Tudalen 11 ac 12. 

https://colegycymoedd.sharepoint.com/sites/collegewide/quality/SitePages/Quality%20Handbook.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fcollegewide%2Fquality%2FQuality%20Handbook%2FS14%2E%20Assessment%20Malpractice%20%26%20Assessment%20and%20Appeals%2FAssessment%20Malpractice%20Policy&FolderCTID=0x0120003912BF81F5D62545803A7D1F26297525&View=%7BF00548B1%2DBF3F%2D4A57%2DA241%2D9A3947600498%7D#InplviewHash1b5a7c29-af9e-412b-a374-a6972663e01d=
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2. Diffinio Camymarfer Dysgwr/Ymgeisydd  

Mae ‘Camymarfer Dysgwr/Ymgeisydd’ yn golygu camymarfer neu amheuaeth o 
gamymarfer gan ddysgwr, ymgeisydd neu hyfforddai yn ystod unrhyw arholiad neu 
asesiad gan gynnwys paratoi a dilysu unrhyw asesiadau dan reolaeth, gwaith cwrs 
neu asesiadau nad ydynt yn arholiad, cyflwyno unrhyw waith ymarferol, cwblhau 
portffolios tystiolaeth asesu ac ysgrifennu unrhyw bapur arholiad. Amlinellir 
enghreifftiau cynhwysfawr o gamymarfer ar dudalennau 38 a 39 ‘Suspected 
Malpractice Policies and Procedures’ y Cydgyngor Cymwysterau (JCQ). Gellir ystyried 
enghreifftiau eraill o gamymarfer yn ôl disgresiwn y Coleg. Ceir rhai enghreifftiau isod: 

• Llên-ladrad; 
• Datganiad ffug o ddilysrwydd cynnwys portffolio neu waith cwrs (Nid oes angen 

hysbysu’r Corff Dyfarnu am unrhyw gamymarfer mewn gwaith cwrs neu mewn 
elfen asesu dan oruchwyliaeth o fanyleb a ddaw i’r amlwg cyn i’r ymgeisydd 
lofnodi’r Datganiad o Ddilysrwydd, ond rhaid delio â hyn yn unol â 
gweithdrefnau mewnol y ganolfan); 

• Personadu drwy gymryd arnoch fod yn rhywun arall er mwyn cynhyrchu’r 
gwaith ar ran rhywun arall neu drefnu i rywun arall gymryd eich lle mewn 
unrhyw ffurf o asesiad (gan gynnwys arholiadau); 

• Camddefnyddio deunydd asesu/defnydd anawdurdodedig o ddeunydd mewn 
unrhyw weithgaredd asesu (gan gynnwys arholiadau); 

• Twyllo yn ystod arholiadau mewnol a/neu allanol neu asesiadau gwaith cwrs; 
• Ffugio canlyniadau neu dystiolaeth; 
• Dinistrio gwaith rhywun arall ar bwrpas. 

Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod gwaith dysgwr ar sail camymarfer os torrwyd unrhyw 
un o’r rheoliadau uchod. Mae gan y dysgwr/ymgeisydd, rhiant neu warcheidwad 
dysgwr (lle bo’n briodol) yr hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad i wrthod gwaith 
ymgeisydd a aseswyd yn fewnol ar sail camymarfer.  

 

3. Diffinio Camymarfer Staff 

Mae'r JCQ yn diffinio camymarfer staff fel camymarfer gan: 

• aelod o staff, contractwr (boed wedi'i gyflogi o dan gontract cyflogaeth neu 
gontract gwasanaethau) neu wirfoddolwr mewn canolfan; neu 
• unigolyn a benodir mewn rôl arall gan ganolfan fel goruchwyliwr, Cyfathrebwr 
Proffesiynol, Addasydd Iaith Lafar, cynorthwyydd ymarferol, awdur, darllenydd 
neu ysgrifennydd. 
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Nid yw’r enghreifftiau’n gwbl gyflawn ac amlinellir enghreifftiau eraill o gamymarfer ar 
dudalennau 35 i 38 ‘Suspected Malpractice Policies and Procedures’ y Cyd-Gyngor 
Cymwysterau (JCQ). Gellir ystyried enghreifftiau eraill o gamymarfer yn ôl disgresiwn 
y Coleg. Ceir rhair enghreifftiau isod: 

• Methu â chadw gwaith ymgeisydd yn ddiogel (gan gynnwys taflenni tracio 
dysgwr/ymgeisydd, gwaith cwrs, portffolios, ffeiliau cyfrifiadurol a gwaith a 
aseswyd) yn unol â gofynion y Corff Dyfarnu; 

• Ffugio cofnodion (gan gynnwys newid manylebau, meini prawf asesu/graddio 
a thystysgrifau’r corff dyfarnu, dyfeisio neu newid marciau ar gyfer gwaith a 
aseswyd yn fewnol (pan na cheir digon o dystiolaeth o gyflawniad yr ymgeisydd 
i gyfiawnhau’r marciau a roddwyd neu’r penderfyniadau asesu a wnaed) a 
darparu datganiadau tystion wedi ei ffugio; 

• Methu â glynu at ganllawiau/gofynion y Corff Dyfarnu ar ail-gyflwyno gwaith ac 
ail-sefyll; 

• Hawlio tystysgrifau trwy dwyll;  
• Rhoi cymorth amhriodol i ymgeiswyr – unrhyw weithred lle roddir help i 

ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr y tu hwnt i’r hyn y mae’r fanyleb neu’r 
rheoliadau yn ei ganiatáu a fyddai’n golygu gwir fantais neu fantais posibl 
mewn arholiad neu asesiad. Ymhlith yr esiamplau a geir yn y JCQ mae: 
cynorthwyo ymgeiswyr i gynhyrchu asesiadau dan oruchwyliaeth neu waith 
cwrs, neu dystiolaeth o gyflawniad, tu hwnt i’r hyn y mae’r rheoliadau yn ei 
ganiatáu, rhannu na benthyg asesiadau dan oruchwyliaeth na gwaith cwrs 
ymgeiswyr eraill mewn modd sy’n caniatáu i gamymarfer ddigwydd; helpu neu 
‘bromptio’ ymgeiswyr gyda’r atebion; caniatáu i ymgeiswyr mewn arholiad i 
gael gweld deunydd a waherddir (geiriaduron, cyfrifiannell ayb.); ‘promptio’ 
ymgeiswyr drwy ddefnyddio arwyddion, awgrymiadau llafar neu ysgrifenedig;  

• Caniatáu i dystiolaeth, y mae aelod o’r staff yn gwybod nad eiddo’r 
dysgwr/ymgeisydd mo’r cyfryw dystiolaeth, gael ei chynnwys mewn 
aseiniad/tasg/portffolio/gwaith cwrs y dysgwr; 

• Hwyluso a chaniatáu personau; 
• Camddefnyddio’r amodau ar gyfer gofynion dysgwr arbennig e.e. pan ganiateir 

i ddysgwyr gael cymorth, ond lle mae potensial i’r cymorth ddylanwadu ar 
ganlyniad yr asesiad.  

 

4. Delio â Chamymarfer/ a Chamymarfer Honedig   

Gellir canfod enghreifftiau o gamymarfer a amheuir (gan gynnwys camweinyddu) yn 
fewnol (e.e. gan staff a/neu ddysgwyr) (e.e. gan gorff dyfarnu neu gan gyflogwr). Rhaid 
hysbysu’r pennaeth ar unwaith am unrhyw amheuaeth o gamymarfer ac eithrio 
enghreifftiau o lên-ladrad pan ddylid rhoi gwybod i’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd. 
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Mewn achosion lle gwneir honiadau yn erbyn pennaeth y ganolfan, neu reolwyr y 
ganolfan, bydd y corff dyfarnu yn penderfynu sut y bydd yr ymchwiliad yn cael ei 
gynnal. Gall y corff dyfarnu awdurdodi person arall i gasglu tystiolaeth ar ei ran (fel 
Cadeirydd Corff Llywodraethu’r ganolfan). 

Rhaid i'r Pennaeth roi gwybod i'r corff dyfarnu priodol ar unwaith am unrhyw 
gamymarfer/camweinyddu honedig, a amheuir neu wirioneddol. Yr unig eithriad i hyn 
yw pan ddarganfyddir camymarfer mewn gwaith cwrs neu asesiadau nad ydynt yn 
arholiadau cyn i'r ffurflenni dilysu gael eu llofnodi gan yr ymgeisydd. Os darganfyddir 
camymarfer staff mewn gwaith cwrs neu asesiadau nad ydynt yn arholiad, rhaid i'r 
Pennaeth hysbysu'r corff dyfarnu yn syth, waeth a yw'r ffurflenni dilysu wedi eu llofnodi 
gan y dysgwr / ymgeisydd ai peidio. 

Yn unol â gofynion y JCQ, os bydd Datganiad o Dilysrwydd wedi'i lofnodi, bydd y 
Pennaeth yn: 

• Hysbysu'r corff dyfarnu priodol ar unwaith am unrhyw 
gamymarfer/camweinyddu honedig, a amheuir neu wirioneddol. Yr unig 
eithriad i hyn yw camymarfer ymgeisydd a ddarganfyddir mewn asesiadau 
dan reolaeth, gwaith cwrs neu asesiadau nad ydynt yn arholiad cyn i'r 
ffurflenni dilysu gael eu llofnodi gan yr ymgeisydd (gweler adran 4.3); 

• Llenwi Ffurflen M1/JCQ (camymarfer tybiedig gan ymgeisydd) neu Ffurflen 
M2a/JCQ (amheuaeth o gamymarfer / camweinyddu sy'n ymwneud â staff 
canolfannau) i hysbysu corff dyfarnu am gamymarfer.  

• Bod yn atebol am sicrhau bod staff y ganolfan a'r ganolfan yn cydymffurfio 
bob amser â chyfarwyddiadau'r corff dyfarnu ynghylch ymchwiliad; 

• Goruchwylio yn bersonol, ac fel y cyfarwyddir gan y corff dyfarnu, pob 
ymchwiliad sy'n deillio o honiad o gamymarfer oni bai bod yr ymchwiliad yn 
cael ei arwain gan y corff dyfarnu neu barti arall; 

• Sicrhau, os oes angen dirprwyo ymchwiliad i uwch aelod o staff y ganolfan, 
bod yr uwch aelod o staff y ganolfan a ddewisir yn annibynnol ac nid yw'n 
gysylltiedig â'r adran neu'r ymgeisydd sydd ynghlwm â'r camymarfer a 
amheuir. Mae hyn er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau a all fel arall 
gyfaddawdu'r ymchwiliad; 

• Ymateb yn gyflym ac yn agored i bob cais am ymchwiliad i honiad o 
gamymarfer. Bydd hyn er lles gorau staff y ganolfan, ymgeiswyr ac unrhyw 
rai eraill sy'n gysylltiedig; 

• Sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn gyflym ac yn agored yn ôl y gofyn gan 
gorff dyfarnu; 

• Cydweithredu a sicrhau bod eu staff yn gwneud hynny gydag ymchwiliad i 
honiad o gamymarfer, boed y ganolfan yn ymwneud yn uniongyrchol â'r 
achos ai peidio; 

• Sicrhau bod aelodau staff ac ymgeiswyr yn cael gwybod am eu cyfrifoldebau 
a'u hawliau unigol fel y'u nodir yn y canllawiau hyn; 
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• Anfon unrhyw ohebiaeth gan y corff dyfarnu a thystiolaeth ymlaen i staff y 
ganolfan a / neu ddarparu gwybodaeth gyswllt staff i alluogi'r corff dyfarnu i 
wneud hynny; 

• Rhoi rhybuddion neu hysbysiadau am gosbau i'r unigolion dan sylw, a 
sicrhau cydymffurfiaeth ag unrhyw geisiadau a wneir gan y corff dyfarnu o 
ganlyniad i achos o gamymarfer. 
 

Pan fo'r corff dyfarnu wedi awdurdodi'r Pennaeth i gynnal yr ymchwiliad i honiadau o 
gamymarfer/camweinyddu, bydd yr ymchwiliad yn cael ei gwblhau gan enwebai a 
benodir gan y Pennaeth. Os gellir gweld gwrthdaro buddiannau, ni ddylid dirprwyo 
ymchwiliadau i gamymarfer a amheuir i reolwr yr adran, y tîm neu'r adran sy'n 
gysylltiedig â'r camymarfer a amheuir. Os oes unrhyw bryderon ynglŷn â gwrthdaro 
buddiannau neu addasrwydd yr ymchwilydd posibl, rhaid i'r Pennaeth gysylltu â’r corff 
dyfarnu cyn gynted ag y bo modd i drafod y mater. 

Bydd pob cam o'r ymchwiliad yn cael ei ddogfennu. Bydd y Pennaeth yn rhoi gwaith 
papur priodol y JCQ/Ofqual/Corff Dyfarnu i'r enwebai. Fodd bynnag, y Pennaeth sydd 
â chyfrifoldeb cyffredinol dros yr ymchwiliad. 

Cynhelir ymchwiliad sydd gymesur â natur yr honiad o gamymarfer. Cefnogir 
ymchwiliad o'r fath gan y Pennaeth a'r holl bersonél sy'n gysylltiedig â'r honiad. 

Mae’n bosibl nad oes angen rhoi gwybod i'r corff dyfarnu am gamymarfer gan ddysgwr 
/ ymgeisydd mewn asesiad dan reolaeth, gwaith cwrs neu gydran asesu a 
ddarganfyddir cyn i'r dysgwr / ymgeisydd lofnodi'r datganiad dilysrwydd, ond mae'n 
rhaid ymdrin af ef yn unol â gweithdrefnau mewnol y ganolfan a/neu gofynion y corff 
dyfarnu. Yr unig eithriad i hyn yw lle mae deunydd asesu cyfrinachol y corff dyfarnu 
wedi'i dorri. Rhaid hysbysu'r corff dyfarnu am y toriad. 

Os nad yw dysgwr / ymgeisydd wedi'i gofnodi gyda chorff dyfarnu ar gyfer yr elfen, yr 
uned neu'r cymhwyster, mae'n rhaid ymdrin â chamymarfer a ddarganfyddir mewn 
asesiad dan reolaeth, gwaith cwrs neu asesiad nad yw'n cael ei archwilio hefyd yn 
unol â gweithdrefnau mewnol y ganolfan. 

Pan ddarganfyddir camymarfer gan ddysgwr mewn cymhwyster galwedigaethol cyn 
i'r gwaith gael ei gyflwyno ar gyfer ei ardystio, dylai canolfannau gyfeirio at y 
cyfarwyddyd a ddarperir gan y corff dyfarnu. 

(Sylwer: Mae JCQ yn dweud: 'Cynghorir canolfannau os yw'r ganolfan yn gwrthod 
asesiad dan reolaeth, gwaith cwrs, asesiad nad yw'n cael ei archwilio neu waith 
portffolio a gyflwynir ar gyfer asesiad mewnol ar sail camymarfer, mae gan ymgeiswyr 
yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn. Mae gwefan y JCQ yn cynnwys cyngor 
ar y gweithdrefnau a argymhellir ar gyfer apeliadau yn erbyn penderfyniadau asesu 
mewnol. ') 
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Lle mae amheuaeth am gamymarfer staff, bydd y Pennaeth neu'r enwebai yn hysbysu 
Adnoddau Dynol. Bydd Adnoddau Dynol yn cefnogi'r enwebai a'r aelod o staff yn ystod 
yr ymchwiliad. 

Bydd Adnoddau Dynol yn rhoi gwybod i'r aelod staff (cyn gynted â phosibl), o natur y 
camymarfer honedig, eu cyfrifoldebau a'u hawliau unigol a'r canlyniadau posibl os 
bydd camymarfer yn cael ei brofi. Bydd unigolion yn cael copi o Bolisi Camymarfer y 
Coleg a ‘Suspected Malpractice Policies and Procedures’ cyfredol y JQC. 

Rhoddir cyfle i unigolion ymateb i'r honiadau a wneir a byddant yn cael gwybod am y 
ffyrdd o apelio yn erbyn unrhyw ddyfarniadau a wneir. 

Pan brofir camymarfer bydd y Coleg yn cymhwyso cosbau presennol sy'n cyd-fynd â 
pholisïau a gweithdrefnau disgyblu presennol y Coleg. 

Canlyniad Ymchwiliad - Ymchwiliadau a gynhaliwyd gan Bennaeth y Ganolfan / 
Ymchwilydd Penodedig 

Bydd y Pennaeth yn rhoi gwybod i’r Is-Bennaeth (Academaidd) a’r Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd am ganlyniad ymchwiliad (a bydd yn darparu copi o waith papur ymchwiliad 
y JQC wedi'i gwblhau). Bydd yr Is-Bennaeth (Academaidd) neu'r Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd yn gyfrifol am gyfathrebu'r canlyniad i'r Corff Dyfarnu trwy adroddiad yr 
ymchwiliad (ynghyd â'r wybodaeth ofynnol fel yr amlinellwyd gan y JQC yn ‘Suspected 
Malpractice Policies and Procedures’). 

Bydd yr Is-Bennaeth (Academaidd) neu'r Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn llunio 
adroddiad cryno i'w gyflwyno i'r Bwrdd Academaidd a'r Pwyllgor Cwricwlwm ac 
Ansawdd. 

Gall y Corff Dyfarnu ofyn am ragor o wybodaeth a / neu orfodi gweithredoedd 
ychwanegol. Cyfeiriwch at y ddogfen JQC cyfredol ‘Suspected Malpractice Policies 
and Procedures’ am ragor o wybodaeth: 

http://www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice 

 

 

 

5. Gwrthdaro Buddiannau 

Beth ydy Gwrthdaro Buddiannau? 

Gwrthdaro rhwng buddiannau preifat (a chyfrifoldebau swyddogol) unigolyn mewn 
swydd gyfrifol. 

http://www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice
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Bydd y Coleg yn: 

Cymryd pob cam rhesymol i rwystro unrhyw berson sydd â/neu wedi bod â 
diddordeb personol yng nghanlyniad yr asesiad ac IQA/IV rhag ymgymryd ag unrhyw  
ran o asesiad dysgwr (gan gynnwys Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA) / Dilysu 
Mewnol (IV) gwaith y dysgwr). Lle bo’n briodol, bydd y Coleg yn trefnu i’r asesiad a’r 
IQA/IV gael ei archwilio gan berson arall. Nodwch fod canllawiau'r Corff Dyfarnu yn 
amrywio ac mae'n bwysig cyfeirio at eu canllawiau hefyd. Mae rhai cyrff dyfarnu (e.e. 
BPEC) yn nodi'n benodol bod yn rhaid i Asesydd arall hwyluso'r asesiad. 

Bydd yr asesydd yn: 

Hysbysu Cyfarwyddwr y Gyfadran yn syth am wrthdaro buddiannau posibl. 

Ym mhle gallai gwrthdaro buddiannau ddigwydd? 

• Pan fyddai o fantais uniongyrchol i’r asesydd i gael asesiad llwyddiannus  
• Pan fo’r sawl sy’n cwblhau’r dilysu mewnol yn rhan uniongyrchol o asesu’r 

dysgwr.  
 

Enghreifftiau o Wrthdaro Buddiannau: 

• Mae’r dysgwr yn perthyn i’r Asesydd ac/neu i’r un sy’n Sicrhau Ansawdd 
Mewnol / sy'n Ddilysydd Mewnol 

• Gallai’r dysgwr fod yn gyflogedig mewn cwmni lle mae gan yr Asesydd/Yr 
Unigolyn sy’n Sicrhau Ansawdd/ y Dilysydd Mewnol ddiddordeb personol 
ynddo. 
 

Nodi Gwrthdaro Buddiannau: 

Cyfrifoldeb yr Asesydd yw hysbysu Pennaeth yr Ysgol am wir wrthdaro buddiannau 
neu’r posibilrwydd o wrthdaro buddiannau. Pennaeth yr Ysgol sydd yn penderfynu’n 
derfynol a oes gwrthdaro neu beidio ac sy’n gwneud trefniadau i unigolyn arall 
archwilio’r rhan berthnasol o’r asesiad. Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn cadw 
log o ddatganiad o wrthdaro buddiannau a bydd y timoedd cwrs yn darparu copïau’r 
o’r ddogfennaeth yn ymwneud â dilysu mewnol. 

 

Sylwer: Mae gofyn i Aseswyr a Dilyswyr Mewnol/Unigolion sy’n Sicrhau Ansawdd 
mewnol i ddatgan na nodwyd unrhyw wrthdaro buddiannau yn ystod Asesiad ac 
IQA/IV yn yr adran ar gyfer llofnodi o'r ddogfen Penderfyniadau Asesu Dilysiad 
Mewnol/Sicrhau Ansawdd. 

Bydd y Swyddfa Ansawdd yn atgoffa darlithwyr ac aseswyr bob tymor am ddatgan 
Gwrthdaro Buddiannau. 
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Atodiad 1: 

Beth ydy llên-ladrad? 
 
Llên–ladrad yw defnyddio gwaith neu syniadau pobl eraill heb gydnabod y ffynhonnell.   
Mae llên-ladrad yn dwyll.  
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Y modd yr ydyn yn canfod llên-ladrad  
 
Mae’r Coleg yn defnyddio meddalwedd datgelu llên-ladrad i ganfod llên-ladrad a hefyd drwy 
archwilio asesiadau ac aseiniadau. 
 
Sut i gyfeirio gwaith yn gywir 
 
Mae canllawiau cyfeirio ar gael ar gyfer pob dysgwr. 
 
Canlyniadau llên-ladrata  
 

• Cofnodir pob achos o lên-ladrad a’u adrodd i’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd 
(RhSA/QAM))  

• Bydd y Tiwtor a Phennaeth yr Ysgol (gyda chymorth y RhSA) yn barnu ai mân lên-
ladrad ydy e neu a ydy e’n achos difriol o lên-ladrata (ceir diffiniadau ar Dudalen 11).  
Isod, ceir amlinelliad o’r gweithdrefnau i ddelio ag achosion o fân lên-ladrad a llên-
ladrad difrifol. 

• Os ydy Datganiad o Ddilysrwydd (DoDd/SoA) wedi’i lofnodi, rhaid i’r Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd (RhSA/QAM) hysbysu’r Corff Dyfarnu. 

• Bydd pob dysgwr/ymgeisydd sy’n llên-ladrata gwaith yn derbyn rhybudd llafar (o 
leiaf). 

• Bydd y RhSA yn cadw log o bob achos o lên-ladrad a gaiff ei riportio. Cyflwynir 
adroddiad i’r Bwrdd Academaidd ac i’r Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd. 

 
Dyfarniad 1 (Mân)  Dyfarniad 2 (Difrifol) 

• Bydd y Tiwtor/Pennaeth Ysgol yn 
hysbysu’r RhSA bod mân lên-ladrad 
wedi’i ganfod ac yn amlinellu’r 
camau gweiithredu arfaethedig (e.e. 
ail-gyflwyno gwaith)  

• Y Tiwtor/Pennaeth Ysgol i gwrdd â’r 
dysgwr i drafod y gweithredu 
gofynnol a’r dysgwr yn cael cyfle i 
ymateb  

• Dilyn y broses ddisgyblu – rhoi 
rhybudd llafar 

• Y tiwtor yn gweithio gyda’r dysgwr i 
sicrhau bod y camau gweithredu 
cytûn wedi’u cwblhau 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Y Tiwtor/Pennaeth Ysgol yn 
hysbysu’r RhSA  bod llên-ladrad 
difrifol wedi’i ganfod  

• Y Tiwtor/Pennaeth Ysgol a’r RhSA yn 
trafod a chytuno ar y camau 
gweithredu. 

• Y RhSA a’r Tiwtor/Pennaeth Ysgol yn 
cwrdd â’r dysgwr. Mae’r dysgwr yn 
cael cyfle i ymateb. Hysbysir y 
dysgwr o’r camau gweithredu y 
cytunwyd arnyn nhw (e.e. ail-
gyflwyno yn ôl amodau dan reolaeth) 

• Y RhSA yn ysgrifennu at y dysgwr yn 
cadarnhau bod llên-ladrad difrifol 
wedi’i ganfod a chadarnhau’r camau 
gweithredu y cytunwyd arnyn nhw.  

• Dilyn y broses ddisgyblu – rhoi 
rhybudd llafar/ysgrifenedig  

• Y Tiwtor yn gweithio gyda’r dysgwr i 
sicrhau bod y camau gweithredu y 
cytunwyd arnyn nhw yn cael eu 
cwblhau  
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• Y Rheolwr Sicrhau Ansawdd sy’n gyfrifol am hysbysu’r Corff Dyfarnu am bob achos o 

lên-ladrad a nodwyd lle mae’r dysgwr wedi llofnodi’r Datganiad o Ddilysrwydd.  
• Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd hefyd yn hysbysu’r Corff Dyfarnu o’r camau 

gweithredu a fwriedir eu cymryd  
• Hysbysir y dysgwr/ymgeisydd bod y Corff Dyfarnu yn cael gwybod am yr achos o lên-

ladrad. 
• Bydd y RhSA yn cofnodi’r wybodaeth. 
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Math o waith a gyflwynir 
 
Mae llên-ladrad yn berthnasol i bob math o waith ac isod, rhestrir rhai o’r mathau o 
waith: 

I. Aseiniadau 
II. e-bortffolios 
III. Asesiadau o Waith Ymarferol  
IV. Prosiectau creadigol 
V. Gwaith rhannol orffenedig 

 
Canllaw yw’r rhestr hon - nid rhestr gyflawn. 
 
Enghreifftiau o lên-ladrad 
 

I. Copïo a phastio o ffynonellau eraill 
II. Defnyddio syniadau/gwaith heb ganiatâd  
III. Ffeithiau 
IV. Ystadegau 
V. Graffiau 

VI. Lluniau 
VII. Y Cyfryngau 

VIII. Lluniadau 
IX. Dyfyniadau o destun neu ddyfyniadau llafar heb eu cyfeirio  
X. Defnyddio gwaith rhywun arall gyda mân newidiadau  

Canllaw yw hwn - nid rhestr gyflawn.  
  

Diffiniad o ‘Fân Lên-ladrad’ –  

•  ychydig o aralleirio, dyfynnu neu’r defnydd o ddiagramau, siartiau ayb. heb 
ddyfynnu/cyfeirio digonol a phriodol  

Diffiniad o ‘Lên-ladrad Difrifol’ –  

• defnydd helaeth o aralleirio, dyfynnu neu ddiagramau, siartiau ayb heb gyfeirio 
yn ddigonol a phriodol 

• copïo gwaith eraill   
• defnyddio traethodau (neu rannau o draethawd) o fanc traethodau  
• Codi testun yn uniongyrchol o ffynhonnell arall heb gyfeirio  
• Achosion parhaus o ‘Fân Lên—ladrad’.  
• Cyflwyno syniadau a gwaith eraill fel eu gwaith eu hunain 
• Cyd-dwyllo   



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

_________________________________________________________ 
 

             
16 

 

Sylwer: Canllawiau yw’r diffiniadau hyn ac nid rhestr gyflawn. Bydd rhaid i chi farnu’n 
ofalus i ba gategori y mae’r llên-ladrad yn perthyn.   
 
Canllaw Cyflym ar gyfer Cyfeirio 
 
Sut i osgoi llên-ladrad 
 
Cyfeirio yw achredu gwybodaeth i’r ffynhonnell wreiddiol. Bydd y dull o gyfeirio yn 
dibynnu ar y cwrs yr ydych yn ei astudio. Dylech bob amser ofyn i’ch tiwtor. Isod, ceir 
rhestr wirio o ffynonellau sylfaenol ac eilaidd y bydd rhaid ichi bob amser eu nodi yn 
eich gwaith. 
 

• Y Rhyngrwyd  
• Llyfrau 
• Cerddoriaeth 
• Delweddau 
• Ffilm 
• Radio 
• Cylchgronau 
• Papurau Newydd 
• Papurau / Cyfnodolyn 
• Gwaith Celf 
• Arddangosfa 
• Sgyrsiau / Cyflwyniadau 
• Fideo / DVD 
• Lluniau 
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