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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 ail-sefydlu 
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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1. Rhagarweiniad 

Mae’r Coleg yn cydnabod gwerth dyfarniadau asesu deallus a chywir. Mae dwy ran i’r 
polisi ar Apeliadau: 

1. Polisi ar Asesiadau Mewnol ar gyfer Cymwysterau Allanol  
2. Polisi ar Asesiadau Allanol ar gyfer Cymwysterau Allanol (Ymholiadau am 

Ganlyniadau) 

 

2. Polisi ar Asesu Mewnol  

 
• Mae hawl gan bob dysgwr i raglen gytbwys o addysgu ac asesu drwy faes llafur 

cyhoeddedig, amserlen a siediwl asesu; 
• Dylai asesiadau gynnwys pwrpas penodol yr asesiad, meini prawf ar gyfer 

llwyddo a safonau a fynegir yn glir; 
• Cynhelir asesiadau mewnol gan aseswyr sy’n meddu ar y wybodaeth, y 

ddealltwriaeth a’r sgiliau priodol; 
• Mae gan ddysgwyr yr hawl i gyflwyno gwaith yn Gymraeg a derbyn tystysgrifau 

yn Gymraeg, yn amodol ar gymeradwyaeth corff dyfarnu'r cwrs, o dan 
Reoliadau Safonau'r Gymraeg Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

• Rhaid i dystiolaeth asesu y mae’r ymgeiswyr yn ei chyflwyno fod wedi’i dilysu 
yn unol â gofynion y Corff Dyfarnu; 

• Rhaid i holl ddyfarniadau asesu perthnasol i gwrs ddilyn systemau riportio a/neu 
systemau graddio’r Corff Dyfarnu; 

• Ar gyfer asesiadau TGAU dan reolaeth, gwaith cwrs TAG, asesiadau heb 
arholiad TGAU a TAG, rhaid i ddysgwyr gael marciau’r ganolfan fel y gallant 
ofyn am adolygiad o'r marcio cyn i'r marciau gael eu cyflwyno i'r corff dyfarnu. 
Cyfeiriwch at adran 4 y Polisi hwn - darparwyd arweiniad yn seiliedig ar 
ganllawiau'r CGC ar 'Adolygu marcio - marciau a asesir gan ganolfannau'; 

• Glynir at reolau’r Corff Dyfarnu o ran ail-gyflwyno ac ail wneud gwaith gyda 
chofnod clir o’r gwaith y mae dysgwr yn ei ail-gyflwyno neu ei ail-wneud;* 

• Bydd dysgwyr yn derbyn gwybodaeth ar eu cynnydd yn sgil asesiad. Dylid 
dychwelyd pob gwaith a aseswyd o fewn dwy wythnos o’i gyflwyno ynghyd â 
sylwadau beirniadol adeiladol ac eglurhad o’r meysydd i’w gwella; 

• Cynhelir cysondeb asesu mewnol drwy safoni mewnol. Ymgymerir â samplo 
gwaith dysgwr a aseswyd yn unol â’r polisi ar Ddilysu Mewnol yn lleoliad 
penodol yr astudiaeth (yma);  

• Mae dysgwyr yn gyfrifol am gyflwyno’u gwaith i’w asesu ar amser a’i gyflwyno 
i’r asesydd perthnasol. Bydd methu â chyflwyno gwaith mewn pryd yn golygu 
oedi cyn cael adborth gan yr asesydd. Bydd methu â chyflwyno gwaith ar amser 
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a hynny’n yn fynych yn golygu y gallai’r dysgwr wynebu Gweithdrefn Ddisgyblu 
Dysgwr. Ymhob achos, rhaid cydymffurfio â gofynion y Cyrff Allanol neu â 
threfniadau breiniol allanol o ran cyflwyno gwaith yn hwyr;  

• Delir â phob achos o lên-ladrad honedig a gwirioneddol gan Weithdrefn y Coleg 
ar Lên-ladrad (a amlinellir yn y Polisi ar Gamymddygiad Asesu yma). 

• Os bydd cymhwyster yn cael ei ddileu neu os bydd cytundeb y Coleg gyda'r 
Corff Dyfarnu'n dod i ben, bydd y Coleg yn cydweithio â'r Corff Dyfarnu i 
gynorthwyo dysgwyr i ddiogelu eu bod yn cael gorffen y rhaglen ddysgu er 
mwyn sicrhau bydd y dysgwyr yn cyflawni cyn i'r contract gyda'r Corff Dyfarnu 
ddod i ben. Bydd y Coleg yn sicrhau na chaiff cyflawniad y dysgwyr ei effeithio. 

Mae *Canllawiau Asesu BTEC (2015/16) yn datgan bod rhaid i ddysgwyr gwrdd â dedleins ffurfiol 
asesu er mwyn i Asesydd dderbyn tystiolaeth i’w asesu (neu i’w ail-gyflwyno neu ei ail wneud). 
Darllenwch ddogfen y Coleg ‘Cyflwyno Aseiniadau ar Gyrsiau BTEC’ am ganllawiau pellach. Os 
cytunwyd ar ail-gyflwyno gwaith gan y Dilysydd Mewnol Arweiniol, rhaid i’r dyddiad ail-gyflwyno fod o 
fewn 15 diwrnod gwaith (ac yn ystod y tymor) i’r dysgwr dderbyn canlyniad yr asesiad. Dim ond gradd 
‘pas’ a ddyfernir i waith sy’n cael ei ail-gyflwyno. Gall Dilyswyr Mewnol Arweiniol awdurdodi estyniad 
os oes rhesymau dilys dros fethu â chwrdd â dedlein (e.e. salwch). Bydd y tiwtor yn trafod a negydu 
estyniad gyda’r Dilysydd Mewnol Arweiniol a’u hystyried yn unigol. Cyfyngir estyniad i’r dedlein i 
uchafswm o ddeg diwrnod gwaith. Dylai tiwtoriaid drafod gyda’r Dirprwy Ddilysydd Arweiniol pan na 
fydd y Dilysydd Arweiniol yn y coleg.  

3. Datganiad ar gyfer Dysgwyr 
 

a. Os oes gennych unrhyw bryderon am asesiad eich gwaith a aseswyd yn fewnol 
ar gyfer arholiadau cyhoeddus (h.y. asesiadau dan oruchwyliaeth, gwaith cwrs, 
portffolios, prosiectau ayb) dylech drafod y mater gyda thîm rheoli’r ysgol 
berthnasol yn syth. Yn dilyn  hynny, os nad ydy’r broblem wedi’i datrys, gellir 
defnyddio’r weithdrefn apelio ysgrifenedig ffurfiol. 

b. Mae rheoliadau ar gyfer Cymhwyster Aseiniadau Gwaith Cwrs TGAU, TAG, 
Lefel Mynediad a Phrosiect ac Asesiadau TGAU dan Oruchwyliaeth yn datgan: 
• Mai eich gwaith chi eich hun ydy’r gwaith a gyflwynwch i’w asesu; 
• Rhaid i chi beidio â chopïo gwaith neb arall na chaniatáu i neb arall gopïo 

eich gwaith chi; 
• Os ydych yn copïo geiriau neu syniadau pobl eraill a heb ddatgelu’r 

ffynonellau yn eich cyferiadaeth neu yn eich llyfryddiaeth, ystyrir eich bod 
yn twyllo neu’n camymddwyn; 

Mae gan athrawon yr hawl i wrthod gwaith dysgwr ar sail camymddygiad os 
torrir unrhyw un o’r rheolau uchod. Mae gan y dysgwr, rhiant neu warchodwr 
(lle bo’n briodol) yr hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad i wrthod gwaith 
ymgeisydd a aseswyd yn fewnol ar sail camymddygiad.   
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3. Apeliadau Dysgwyr – Asesu Mewnol  

Gall dysgwyr apelio am y marciau/graddau a ddyfarnwyd ar gyfer gwaith a aseswyd 
sy’n: 

• Cyfrannu at radd derfynol y Dyfarniad, a/neu’n; 
• Ofyniad ar gyfer symud ymlaen. 

Gall dysgwyr drafod eu pryderon am asesiad o’u gwaith a aseswyd yn fewnol ar gyfer 
arholiadau cyhoeddus (h.y. asesiadau dan oruchwyliaeth, gwaith cwrs, portffolios, 
prosiectau ayb) gyda thîm rheoli’r ysgol. 

Bydd rheolwyr y Gyfadran / y Maes Cwricwlwm yn trefnu i Ddilysydd Mewnol a enwir 
ail-farcio’r gwaith a aseswyd. Hysbysir y dysgwr, y rhiant neu’r gwarchodwr (lle bo’n 
briodol) yn ysgrifenedig am y canlyniadau o fewn 10 diwrnod gwaith i’r cais 
cychwynnol.  

Os bydd yr ail-asesu yn ategu bod y dysgwr wedi methu, caiff y dysgwr gynnig cyngor 
ac, o fewn amodau rheoliadau’r corff dyfarnu priodol, caiff gyfle i ail-gyflwyno neu i ail 
wneud y gwaith.  

Os na chafodd y mater ei ddatrys gellir defnyddio’r weithdrefn apelio ysgrifenedig 
ffurfiol (gweler adran 5). 

Sylwer – lle mae angen ail farcio’r gwaith, bydd y Coleg yn sicrhau nad oes unrhyw 
Wrthdaro Buddiannau, yn unol â pholisi’r coleg (cyfeiriwch at y Polisi Camymddwyn 
wrth Asesu am ragor o wybodaeth am Wrthdaro Buddiannau - yma). 

 

4. Adolygu Marcio - marciau a asesir gan ganolfannau (asesiadau TGAU dan 
reolaeth, gwaith cwrs TAG, asesiadau heb arholiad TAG a TGAU a 
chymwysterau Prosiect) 

Bydd y Coleg yn: 

• sicrhau bod ymgeiswyr yn cael gwybod am eu marciau a asesir gan y ganolfan fel y 
gallant ofyn am adolygiad o farcio'r ganolfan cyn i'r marciau gael eu cyflwyno i'r corff 
dyfarnu. Mae rhieni / gwarcheidwaid yn gymwys i ofyn am adolygiad o farciau a asesir 
gan ganolfannau yn ysgrifenedig a rhaid dilysu'r ceisiadau hyn cyn i'r adolygiad 
ddechrau;  

• hysbysu'r ymgeiswyr y gallent ofyn am gopïau o ddeunyddiau i'w cynorthwyo wrth 
ystyried a ddylid gofyn am adolygiad o farcio'r ganolfan ar gyfer yr asesiad;  
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• ar ôl derbyn cais am gopïau o ddeunyddiau, eu rhoi ar unwaith i'r ymgeisydd i'w 
hadolygu ar adeiladau'r coleg dan oruchwyliaeth;  

• rhoi digon o amser i ymgeiswyr er mwyn caniatáu iddynt adolygu copïau o 
ddeunyddiau a dod i benderfyniad; darparu terfyn amser clir i ymgeiswyr gyflwyno cais 
am adolygiad o farcio'r ganolfan. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad cau hwn. 
Rhaid gwneud ceisiadau yn ysgrifenedig:  

o Darpariaeth TGAU - bydd Pennaeth yr Ysgol (Sgiliau) a thiwtoriaid cwrs yn 
cytuno ac yn cyhoeddi dyddiadau allweddol i ymgeiswyr erbyn 30 Medi. Bydd 
y dyddiadau allweddol yn unol â'r cynlluniau asesu;  

o Darpariaeth TAG - bydd Pennaeth yr Ysgol (Canolfan Safon Uwch) a thiwtoriaid 
pwnc yn cytuno ac yn cyhoeddi dyddiadau allweddol i ymgeiswyr erbyn 30 
Medi. Bydd y dyddiadau allweddol yn unol â'r cynlluniau asesu;  

• caniatáu digon o amser i'r adolygiad gael ei gynnal, i wneud unrhyw newidiadau 
angenrheidiol i farciau ac i hysbysu'r ymgeisydd o'r canlyniad, i gyd cyn dyddiad cau'r 
corff dyfarnu;  

• sicrhau bod yr adolygiad o farcio'n cael ei wneud gan aseswr sydd â chymhwysedd 
priodol, nad oedd wedi cymryd rhan flaenorol yn yr asesiad o'r ymgeisydd hwnnw ac 
nad oes ganddynt fudd personol yn yr adolygiad;  

• cyfarwyddo'r adolygydd i sicrhau bod marc yr ymgeisydd yn gyson â'r safon a osodir 
gan y ganolfan;  

• hysbysu'r ymgeisydd yn ysgrifenedig am ganlyniad yr adolygiad o farcio'r ganolfan; 

Rhoddir gwybod i Bennaeth y Ganolfan (Pennaeth) am ganlyniad yr adolygiad o 
farcio'r ganolfan. Cedwir cofnod ysgrifenedig o'r adolygiad gan Bennaeth yr Ysgol a 
rhoddir i’r corff dyfarnu ar gais. 

Lle mae anghysonderau sylweddol yn y marciau, gwneir adolygiad ehangach o'r 
gwaith. 

Gall y broses safoni a gyflawnir gan y cyrff dyfarnu arwain at newid marciau, naill ai i 
fyny neu i lawr, hyd yn oed ar ôl adolygiad mewnol. Mae'r broses adolygu fewnol ar 
waith i sicrhau cysondeb marcio o fewn y ganolfan, tra bod cymedroli gan y corff 
dyfarnu yn sicrhau bod marcio'r ganolfan yn unol â safonau cenedlaethol. Mae'r marc 
a gyflwynir i'r corff dyfarnu yn destun newid ac felly dylid ei ystyried yn dros dro. 

 

Sylwer,  bydd cyrff dyfarnu yn darparu cyngor ac arweiniad ychwanegol yn ymwneud â'r weithdrefn 
Apelio os bydd tarfu cenedlaethol ar asesu (e.e. o ganlyniad i'r effaith ar asesu oherwydd Pandemig(. 
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5. Gweithdrefn Apeliadau Ysgrifenedig – Cam 1 
 
Rhaid dilyn y weithdrefn hon os na chafodd y mater ei ddatrys ar ôl trafod 
gyda thîm rheoli’r Ysgol. Rhaid derbyn apeliadau ysgrifenedig o leiaf ddwy 
wythnos cyn dyddiad yr arholiad allanol olaf yn y pwnc. Ystyrir apeliadau 
mewnol a’u datrys erbyn dyddiad papur olaf y gyfres a asesir yn allanol. 

 

 

 

 
 

 

  

Sylwer:  Os na fydd y dysgwr yn fodlon derbyn casgliadau’r apêl, ewch i Gam 2 

Dysgwr yn cyflwyno apêl ysgrifenedig 
i’r Coleg. 

Bydd aelod o enwir o’r TRhS yn ymchwilio i’r mater ac yn 
llunio adroddiad ar gyfer trafodaeth gyda’r Panel 
Apeliadau. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried a wnaeth 
gweithdrefnau a ddefnyddiwyd yn yr asesiad mewnol 
cychwynnol gydymffurfio â gofynion cyhoeddedig y Corff 
Dyfarnu a Chod Ymarfer ACCAC. 

Bydd yr Uwch Reolwr yn galw cyfarfod o Banel Apeliadau 
staff na fu’n rhan o’r dyfarniad asesu mewnol. Bydd y Panel 
Apeliadau’n cynnwys (o leiaf): 

Yr Uwch Reolwr Ymchwilio 

Dilysydd Mewnol priodol a enwyd 

Pennaeth Ysgol a enwyd 

 

Hysbysir y dysgwr, y rhiant neu’r gwarchodwr (lle bo’n 
briodol) am ganlyniadau’r apêl cyn pen 10 diwrnod gwaith 
i’r cais cychwynnol. 

Os bydd yr ail-asesu’n ategu bod y dysgwr wedi methu, 
caiff y dysgwr gynnig cyngor, ac, o fewn amodau 
rheoliadau’r corff dyfarnu priodol, caiff gyfle i ail-gyflwyno 
neu ail-wneud y gwaith. 
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6. Gweithdrefn Apeliadau Ysgrifenedig – Cam 2 

  

Os na fydd y dysgwr yn fodlon derbyn casgliadau’r ymchwiliad, bydd yr 
aelod o’r UDRh sy’n ymchwilio yn anfon yr adroddiad (gyda chanlyniadau’r 

apêl) at y Pennaeth (y cymrodeddwr terfynol) o fewn un wythnos   

Bydd y Pennaeth yn ystyried yr adroddiad ac unrhyw dystiolaeth arall er 
mwyn penderfynu a ddeliwyd yn deg â gwaith y dysgwr. Bydd y Pennaeth 

yn dod i benderfyniad. 

Bydd y Pennaeth yn hysbysu’r dysgwr yn uniongyrchol (a gall y dysgwr gael 
cwmni un person arall gydag/gyda hi) o ddyfarniad yr Apêl o fewn wythnos i 

gyfarfod y Pwyllgor Apêl. 

Os bydd yr ail-asesu yn ategu bod y dysgwr wedi methu, caiff y dysgwr gynnig 
cyngor ac, o fewn amodau rheoliadau’r corff dyfarnu priodol, caiff gyfle i ail-
gyflwyno neu i ail wneud y gwaith.  
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7. Polisi ar Asesiadau Allanol ar gyfer Cymwysterau Allanol (Ymholiadau am 
Ganlyniadau – EARs)   

Dylai unrhyw ddysgwr sydd am gwestiynu marc/gradd a ddyfarnwyd gan Gorff 
Dyfarnu ddilyn y weithdrefn ganlynol:    

• Cysylltu â Swyddog Arholiadau (y campws perthnasol) ac athro’r pwnc cyn 
gynted â phosibl, neu o fewn 20 diwrnod i ddyddiad y canlyniad i drafod y 
marc/y radd. Bydd y Swyddog Arholiadau’n cynghori ar yr opsiynau sydd ar 
gael i ymholi am y marc/y radd a’r costau ynghlwm wrth hynny.  

• Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol y gallai ymholiadau EAR olygu bod 
marciau/graddau yn cael eu codi, eu cadarnhau neu eu gostwng. Rhaid i 
ddysgwyr arwyddo ffurflen ganiatâd i gadarnhau eu bod yn deall canlyniadau 
EAR. Y Swyddog Arholiadau sy’n rhoi’r ffurflenni caniatâd. 

• Dylid anfon ffurflen gais EAR fewnol y dysgwr (wedi'i llofnodi gan y tiwtor) i'r 
Swyddog Arholiadau cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer EAR. Bydd yr holl 
gostau dan sylw yn cael eu talu gan y dysgwr ar yr adeg y gwneir yr EAR. Ni 
wneir unrhyw EAR hyd nes y telir ffioedd. Rhaid gwneud ceisiadau yn bersonol 
i'r Swyddog Arholiadau cyn y dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer EAR. Os yw'r 
EAR yn llwyddiannus, ad-delir y ffi. 

• Bydd y Swyddog Arholiadau yn cyflwyno cais EAR ar-lein i'r corff dyfarnu. 
• Bydd canlyniadau yn dilyn EAR yn cael eu hanfon ymlaen gan y Swyddog 

Arholiadau at y dysgwr cyn gynted ag y byddant wedi dod i law gan y Cyrff 
Dyfarnu. 
 

8. Ystyriaethau Arbennig 

Cyfeiriwch at ‘Canllaw i’r broses ystyriaeth arbennig’ y Cyd-Gyngor Cymwysterau 
yma. “Ystyriaeth arbennig yw addasiad ar ôl arholiad i farc neu radd ymgeisydd 
er mwyn adlewyrchu salwch dros dro, anaf dros dro neu ryw ddigwyddiad arall y 
tu allan i reolaeth yr ymgeisydd ar adeg yr asesiad, sydd wedi cael effaith 
sylweddol, neu sy'n debygol o fod wedi cael effaith sylweddol ar allu ymgeisydd i 
gymryd asesiad neu i ddangos ei lefel arferol o gyrhaeddiad mewn asesiad”. 

Sylwer, rhaid i geisiadau ystyriaeth arbennig ESOL fod yn unol â Pholisi 
Addasiadau Rhesymol Ascentis a'r Polisi Ystyriaeth Arbennig. 

Ar ôl ymgynghori â'r ddogfen berthnasol, sy'n amlinellu'r penderfyniad mewn 
perthynas â'r trefniant/trefniadau mynediad, addasiad(au) rhesymol neu 
ystyriaeth arbennig sy'n berthnasol i ymgeisydd neu ymgeiswyr, os yw pennaeth 
y ganolfan sy'n destun y penderfyniad perthnasol ('yr apelydd'), yn anghytuno â'r 
penderfyniad a wnaed ac yn credu'n rhesymol nad yw'r corff dyfarnu wedi dilyn 
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gweithdrefnau dyladwy, dylid anfon cais ysgrifenedig yn nodi'r sail dros Apêl 
Ragarweiniol at y corff dyfarnu perthnasol. 

 
9. Camau i’w cymryd os bydd papur neu bortffolio ar-lein yn mynd ar 

goll/cael ei ddinistrio 

Os credir bod gwaith cwrs (gan gynnwys portffolio – papur neu ar-lein) ar goll/ 
wedi cael ei ddinistrio heb unrhyw fai ar y dysgwr, cysylltwch â'r Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd ar unwaith.  

Os collwyd/dinistriwyd y gwaith yn y Coleg, bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn 
hysbysu'r Corff Dyfarnu trwy lenwi ffurflen 'Hysbysu Gwaith a gollwyd' (Ffurflen 
15) a leolir yma, ac eithrio AQA ac OCR, lle mae'r hysbysiad i'w gyflwyno gan 
ddefnyddio e-AQA neu OCR Interchange. Bydd Cyrff Dyfarnu yn ymateb gyda 
chyngor ac arweiniad. 

Os collwyd / dinistriwyd y gwaith yn allanol oherwydd argyfwng neu ddigwyddiad 
arall y tu hwnt i reolaeth y dysgwr, cysylltwch â'r Rheolwr Sicrhau Ansawdd a 
fydd yn cysylltu â'r Corff Dyfarnu yn y lle cyntaf. Yna bydd y Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad o ran paratoi datganiad cryno gyda 
gwybodaeth asesu / SAM a thystiolaeth i'w hystyried gan y Corff Dyfarnu. 

Pan fo gwaith cwrs a gollwyd/ddinistriwyd (gan gynnwys portffolio) wedi'i 
lanlwytho i Moodle, bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn y lle cyntaf yn cysylltu 
â'r Rheolwr TGD Strategol a fydd yn ceisio dod o hyd i’r gwaith cwrs yn 
electronig. Gwneir copi wrth gefn o gynnwys Moodle bob dydd. 

Os yw portffolios a gollwyd yn cynnwys gwybodaeth bersonol, mae hyn yn 
enghraifft adroddadwy o dorri rheoliadau Diogelu Data a bydd y Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd yn adrodd y mater i'r uwch aelod o staff sy'n gyfrifol am GDPR yn y 
Coleg. 

 

10. Casgliad 

Adolygir y polisi ar Asesu ac Apelio yn flynyddol oherwydd y mesurau cyfredol i 
ddiwygio’r  cwricwlwm.   


