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Rhagarweiniad 
 
Cynhyrchwyd y ddogfen hon i sicrhau bod yr holl staff sy'n ymwneud â gweinyddu arholiadau 
yn cydymffurfio â pholisïau'r Coleg a'r cyrff dyfarnu. 
 
Bydd y ddogfen hefyd yn darparu datganiad polisi clir ar gyfer dysgwyr sy'n ymgymryd ag 
arholiadau ac asesiadau yn y Coleg. 
 
 

1. Diben y Polisi 
 

Diben y polisi arholi hwn ydy bodloni gofynion y corff dyfarnu o ran y canlynol: 
 

• cynllunio a rheoli arholiadau er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cynnal yn effeithlon ac 
er budd gorau'r ymgeiswyr 

• gweithredu system arholiadau effeithlon gyda chanllawiau clir ar gyfer yr holl staff 
perthnasol. 

 
Cyfrifoldeb pawb sy'n ymwneud â phrosesau arholiadau'r ganolfan ydy darllen, deall a 
gweithredu'r polisi hwn. 
 
 
Dylid darllen y polisi hwn hefyd ar y cyd â’r canlynol: 
 

• Cyfarwyddiadau y Cyd-gyngor Cymwysterau (CGC/JCQ) ar gynnal arholiadau (‘ICE’) 

• Polisi’r CGC ar amheuon o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau 

• Cyfarwyddiadau’r CGC ar gyfer cynnal gwaith cwrs 

• Cyfarwyddiadau’r CGC ar gyfer cynnal asesiadau di-arholiad ar gyfer (manylebau TAG 
a TGAU) 

• Rheoliadau a Chanllawiau'r CGC ar Drefniadau Mynediad, Addasiadau Rhesymol ac 
Ystyriaethau Arbennig ar gyfer Cynnal Arholiadau 

 

Mae'r gweithdrefnau uchod yn ychwanegol at unrhyw ganllawiau neu reoliadau y gall corff 
dyfarnu eu cyhoeddi. Os oes gwrthdaro rhwng canllawiau neu reoliadau'r corff dyfarnu a'r 
gweithdrefnau hyn, cyfarwyddiadau'r CGC fydd drechaf. 

Y CGC ydy'r llais unigol ar ran y cyrff dyfarnu sy'n aelodau sef AQA, City & Guilds, CCEA, OCR, 
Pearson, NCFE, SQA a CBAC. 
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2. Cyfrifoldebau mewn Arholiadau 
 

Rheolwr Arholiadau 
 

Y Rheolwr Arholiadau o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr EMIS sydd: 
 

• â chyfrifoldeb gweithredol am y swyddogaeth arholiadau ar draws y coleg 

• yn helpu i ddatblygu systemau a phrosesau sy'n hwyluso prosesu data'n effeithlon 
gyda gwiriadau a thrywyddau awdit (archwilio) priodol 

• yn sicrhau bod proses effeithiol ar waith i archwilio gweithgaredd arholiadau ac asesu 

• yn cynghori pob aelod o staff ar apeliadau ac adolygiadau o’r marcio 

• yn gweithio gyda’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd i ymchwilio i ac adrodd am achosion o 
gamymddygiad yn unol â Pholisi Camymddygiad y Coleg 

• yn sefydlu amserlen flynyddol i arholiadau ac asesu, ar y cyd â Phenaethiaid Ysgolion 
a rhanddeiliaid eraill 

• yn cynghori'r holl randdeiliaid ar reoliadau a gweithdrefnau'r CGC/Ofqual a’r cyrff 
dyfarnu 

• yn trefnu rhaglen flynyddol o hyfforddiant datblygiad staff ac ar sut i oruchwylio 

• yn cadw cofnodion o wrthdaro buddiannau ar gyfer staff arholiadau, gan gynnwys 
goruchwylwyr penodedig arholiadau ar-lein, sydd ag aelodau o’u teulu (yn cynnwys 
llys-deulu, teulu maeth a pherthnasau agos tebyg i hynny) neu ffrindiau agos a’u teulu 
agos (e.e. mab/merch) yn cael eu cofrestru ar gyfer arholiadau ac asesiadau naill ai yn 
y ganolfan ei hun neu mewn canolfannau eraill. Gellir cael rhestr o oruchwylwyr 
hyfforddedig gan y swyddogion arholiadau.  

• yn gwneud cais i'r corff dyfarnu ar gyfer unrhyw Ystyriaethau Arbennig 
 
 

Yr Uwch Swyddog Arholiadau sydd yn: 
 

•  dirprwyo ar ran ac yn cynorthwyo’r Rheolwr Arholiadau pan fo angen 

•  gyfrifol am weithrediad arholiadau mewn perthynas â'r Ganolfan Safon Uwch (Lefel 
A) 

•  cynghori staff ar apeliadau ac adolygiadau o’r marcio 

•  cynorthwyo'r Rheolwr Arholiadau i ddarparu hyfforddiant goruchwylio i staff 

•  creu amserlenni arholi ac asesu ar gyfer y cyfresi arholiadau wedi'u hamserlennu ar y 
cyd â’r Swyddogion Arholiadau 

 
 

Y Swyddogion Arholiadau sy’n gyfrifol am y canlynol: 
 

• gweinyddu arholiadau cyhoeddus a mewnol, gan gynnwys cofrestriadau, ymgeiswyr 
arholiadau, cadw cofnodion yr arholiadau, cysylltu â chyrff dyfarnu a staff y Ganolfan 

• monitro ac archwilio gweithrediad arholiadau ac asesiadau eraill 

• rhoi gwybod i’r tiwtoriaid pwnc a staff cymorth am amserlen flynyddol yr arholiadau 
a’r gweithdrefnau gweinyddu, gan gynnwys dedleins a bennir gan gyrff dyfarnu 

• sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael gwybod am yr agweddau hynny ar yr amserlen 
arholiadau a fydd yn effeithio arnyn nhw, a’u bod yn eu deall 
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• ymgynghori a rhoi gwybod i staff i sicrhau bod gwaith cwrs, asesiadau dan reolaeth ac 
asesiadau di-arholiad yn cael eu cwblhau mewn modd amserol ac yn unol â 
rheoliadau’r CGC / corff dyfarnu, cyflenwi data i’r cyrff dyfarnu ar yr amcangyfrif o 
ymgeiswyr 

• derbyn, gwirio a storio’n ddiogel y papurau a deunyddiau arholiad, y sgriptiau wedi'u 
cwblhau, y cofrestri presenoldeb, cynlluniau eistedd a dogfennaeth trefniadau 
mynediad 

• gweithio gyda Chydlynwyr Cymorth Dysgu ac Asesu Arbenigol i sicrhau bod y 
trefniadau mynediad ar gyfer ystyriaeth arbennig ar waith yn unol â rheoliadau’r CGC 
/ corff dyfarnu 

• cadw cofrestr i gofnodi dosbarthu a dychwelyd papurau arholiad / sgriptiau 

• canfod a rheoli gwrthdaro yn yr amserlen arholiadau 

• awdurdodi talu anfonebau arholiad 

• cynorthwyo i drefnu hyfforddiant goruchwylio i staff 

• llunio pecynnau goruchwylio i'w gosod ym mhob ystafell arholiad 

• olrhain canlyniadau gwaith cwrs yr ymgeiswyr, yr asesiadau dan reolaeth a marciau 
asesiadau di-arholiad i'w cyflwyno i’r cyrff dyfarnu 

• derbyn deunydd asesu a ddychwelwyd a'i anfon ymlaen i'r ysgol berthnasol i'w 
storio'n ddiogel ac yn unol â rheoliadau'r CGC / corff dyfarnu 

• trefnu i ganlyniadau arholiadau gael eu dosbarthu i Weinyddwr y Gyfadran berthnasol 

• trefnu i dystysgrifau gael eu cofnodi ar y System MIS a'u storio ar gyfer eu casglu gan 
y dysgwyr 

• prosesu ceisiadau ailsefyll, apeliadau ac adolygu marcio 
 
 

Mae Penaethiaid yr Ysgolion yn gyfrifol am y canlynol: 
 

• sicrhau bod y trefniadau priodol yn eu lle fel bod staff yn ymwybodol o’r Polisi a’r 
Gweithdrefnau Arholiadau a bod trefniadau gweinyddol priodol ar waith i hwyluso 
gweithrediad arholiadau ac asesiadau o fewn eu hysgolion. 

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

• sicrhau bod y staff addysgu yn cwblhau dogfennau arholi ac asesu ar amser ac yn unol 
â rheoliadau'r corff dyfarnu 

• sicrhau bod y staff addysgu yn cyflwyno cofrestriadau, ymgeiswyr ar gyfer yr 
arholiadau, newidiadau, rhai’n tynnu’n ôl, ceisiadau am arholiadau ar-lein a 
throsglwyddiadau ar amser i’r Swyddfa Arholiadau neu i Gynorthwyydd Arholiadau Ar-
lein y Campws lle bo angen 

• cydlynu’r ystafelloedd, y goruchwylio ac amserlennu arholiadau ac asesiadau yn eu 
hysgolion a sicrhau bod goruchwylwyr ac ystafelloedd priodol yn cael eu trefnu ar 
gyfer y profion ysgrifenedig ac ar-lein lle nad ydy’r ystafell arholiadau ar-lein bwrpasol 
ar gael. 

• sicrhau bod unrhyw Wrthdaro Buddiannau yn cael ei ddynodi, ei gofnodi a'i gyfeirio at 
y Rheolwr Sicrhau Ansawdd a'r Rheolwr Arholiadau a fydd yn ei anfon ymlaen at y 
corff dyfarnu perthnasol.  

• sicrhau bod y goruchwylwyr a benodwyd gan yr Ysgol wedi cwblhau Hyfforddiant 
Goruchwylio a hyfforddiant atodol drwy'r Hwb DPP(CPD). 

 

Mae’r Staff Addysgu’n gyfrifol am y canlynol:  
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• cadw at y terfynau amser a osodwyd gan y Swyddog Arholiadau 

• cwblhau ceisiadau am gofrestriadau, yr ymgeiswyr yn yr arholiadau, yr arholiadau ar-
lein a’r hawliadau ardystio yn gywir 

• hysbysu’r Cynorthwywyr Dysgu am ofynion mynediad posibl cyn gynted â phosibl ar 
ôl dechrau’r cwrs ac wedi hynny hysbysu’r Swyddogion Arholiadau o’r trefniadau hyn 
bob tro y gofynnir am gael ymgeisio mewn arholiad/prawf 

• cwblhau’n gywir y taflenni marciau gwaith cwrs, taflenni marciau asesiad dan reolaeth 
a thaflenni marciau asesiad di-arholiad 

• cwblhau taflenni datganiad erbyn y dyddiadau cau allanol 

• cofnodi marciau’n gywir ar systemau ar-lein y cyrff dyfarnu, erbyn y dedleins a 
bennwyd gan y Swyddog Arholiadau (mewnol neu allanol) 

• cyflwyno marciau (yn electronig neu ar bapur) i’r cyrff dyfarnu 

• anfon samplau i'w safoni, 

• cyflwyno manylion ymgeiswyr ac arholiadau i'r Swyddog Arholiadau (neu 
Gynorthwyydd Arholiadau Ar-lein y Campws lle bo angen) erbyn y dyddiad cau 
mewnol y gofynnir amdano a sicrhau bod ystafelloedd a threfniadau goruchwylio yn 
eu lle cyn gwneud cais am gynnig ymgeiswyr i’r arholiad 

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

 
 

Mae’r Cydlynydd Trefniadau Mynediad yn gyfrifol am y canlynol: 
 

• dynodi a phrofi gofynion ymgeiswyr ar gyfer trefniadau mynediad a sicrhau mai dyma 
eu ffordd arferol o weithio, fel arall ni fydd trefniadau mynediad yn cael eu caniatáu 

• sicrhau bod ffurflen Ffordd Arferol o Weithio (NWOW) yn cael ei chwblhau ar 
ddechrau pob blwyddyn academaidd ar gyfer dysgwyr sydd angen trefniadau 
mynediad 

• hysbysu’r Swyddfa Arholiadau am yr holl drefniadau mynediad sydd wedi eu 
cymeradwyo 

• darparu cymorth ychwanegol – gyda sillafu, darllen, mathemateg, dyslecsia neu sgiliau 
hanfodol, nam ar y clyw, Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill, offer TG – i helpu 
ymgeiswyr i gyflawni nodau eu cwrs 

• gofyn am drefniadau mynediad trwy wefannau cyrff dyfarnu (neu ar y cyd â 
Gweinyddwyr y Gyfadran) a darparu tystiolaeth berthnasol ar gyfer ffeil y swyddog 
arholiadau 

• darparu darllenwyr/sgrifellwyr i gynorthwyo dysgwyr y rhoddwyd trefniadau 
mynediad iddyn nhw yn ystod arholiadau 

• sicrhau bod ceisiadau am lety ar wahân yn bodloni'r canllawiau a osodwyd gan 
Cymwysterau Cymru 
 
 

Mae Goruchwylwyr a Chynorthwywyr Arholiadau Ar-lein yn gyfrifol am y canlynol: 
 

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

• sicrhau bod yr holl arholiadau a oruchwylir yn cydymffurfio â rheoliadau 
CGC/Cyfarwyddiadau Ofqual ar gynnal arholiadau (ICE) a/neu reoliadau’r cyrff dyfarnu 
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• sicrhau eu bod yn mynychu sesiynau hyfforddi goruchwylio yn flynyddol trwy Hwb DPP 
y Staff 

• casglu deunyddiau arholiad oddi wrth / a dychwelyd sgriptiau at y Swyddog Arholiadau 

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

• sicrhau bod yr holl ymgeiswyr sy'n sefyll arholiadau yn cael eu hadnabod drwy eu 
cardiau adnabod (I.D.) ac yn cael eu cadarnhau cyn rhoi unrhyw gyfarwyddyd arholiad 

• cwblhau a llofnodi'r gofrestr presenoldeb arholiad ar ddiwedd yr arholiad 

• gwirio bod dysgwyr yn eistedd yn unol â’r cynllun seddau (a llofnodi’r cynllun) 

• casglu papurau arholiad yn y drefn gywir (yn unol â chofrestr presenoldeb y corff 
dyfarnu) a dychwelyd y sgriptiau i'r Swyddog Arholiadau yn syth ar ôl yr arholiad. 
 
 

Mae’r Cynorthwywyr Arholiadau Ar-lein yn gyfrifol am y canlynol: 
 

• amserlennu arholiadau trwy ‘EBS Shape’ 

• cynnal a chadw'r ystafell a'r offer ar y cyd â'r Gwasanaethau Ystadau a TG 

• darparu canlyniadau lle mae gan staff fynediad at y porth canlyniadau 

• Goruchwylio arholiadau ar-lein ac arholiadau ysgrifenedig pan fyddan nhw ar gael 
 

 

Yr ymgeiswyr sy’n gyfrifol am y canlynol: 
 

• Cadarnhau rhai sydd wedi cofrestru i ailsefyll arholiadau pan fo angen talu 

• deall y gwaith cwrs, asesiad dan reolaeth a rheoliadau asesu di-arholiad a llofnodi 
datganiad sy'n dilysu bod eu gwaith yn waith eu hunain 

• ymddwyn yn unol â rheolau a rheoliadau’r arholiadau 
 
 

Y Gyfadran Addysg Gyffredinol  
 

Bydd y canlynol yn berthnasol mewn perthynas ag Arholiadau Safon Uwch/Lefel A a TGAU: 
 

Mae’r Swyddog Arholiadau yn gyfrifol am y canlynol:  
 

• Cydlynu gyda Phennaeth yr Ysgol a thiwtoriaid cwrs/pwnc i sicrhau bod yr ymgeiswyr 
ar gyfer arholiadau’n cael eu prosesu’n effeithlon 

• cofrestru dysgwyr fel ymgeiswyr ar gyfer arholiadau 

• rhoi gwybod i Swyddfa'r Campws am ofynion ystafelloedd 

• cysylltu â HOS i sefydlu gofynion goruchwylio ac amserlenni ystafelloedd 

• cyfarfod â'r Tîm Cefnogi Dysgu i gadarnhau trefniadau mynediad a gofynion arbennig 
eraill 

 

Y Swyddfa Campws fydd yn gyfrifol am y canlynol: 
 

• Cydgysylltu â'r Swyddog Arholiadau i drefnu lleoliad addas ar gyfer arholiadau gan 
gynnwys unrhyw ystafelloedd ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer Trefniadau 
Mynediad. 
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Pennaeth yr Ysgol fydd yn gyfrifol am y canlynol: 
 

• Cydgysylltu â'r Swyddog Arholiadau a’r staff addysgu i lunio amserlen ar gyfer 
goruchwylio arholiadau Lefel A a TGAU. 

 
 

3. Arholiadau / Asesiadau Ar-lein 
 

Er mwyn cynnal Arholiadau/Asesiadau Ar-lein, rhaid i'r Coleg ddynodi ystafelloedd addas ym 
mhob canolfan ar gyfer cynnal yr asesiadau hyn. Y Penaethiaid Ysgolion fydd yn gyfrifol am 
ddyrannu goruchwylwyr ac ystafelloedd ar gampysau lle nad oes ystafell arholi/goruchwyliwr 
penodedig wedi'i nodi. 
 
Bydd y Swyddog Arholiadau yn trefnu’r archeb ar gyfer yr asesiad os ydy’r ystafell, 
goruchwylwyr, y Gefnogaeth TG ac unrhyw Drefniadau Mynediad yn eu lle. 
 
Unwaith y bydd wedi archebu, bydd y Swyddog Arholiadau yn cadarnhau'r manylion gyda 
thiwtor y cwrs/pwnc a/neu'r ‘FA’. Bydd y Swyddog Arholiadau yn anfon yr holl waith papur 
angenrheidiol ar gyfer yr arholiad at y Goruchwyliwr a/neu ‘FA’. 
 

 

4. Cyfresi o Arholiadau 
 

Bydd yr Uwch Swyddog Arholiadau yn gofyn i Benaethiaid Ysgolion am fanylion gofynion yr 
arholiadau ar ddechrau pob blwyddyn academaidd. 
 
Mae Arholiadau Mewnol ac Allanol, asesiadau a phrofion ar-lein yn cael eu hamserlennu trwy 
gydol y flwyddyn academaidd, yn amodol ar amserlennu yr gan y corff dyfarnu, a cheisiadau 
a wneir gan yr ysgolion. 
 
Cynhelir arholiadau ac asesiadau mewnol o dan amodau arholiadau allanol y CGC. 
 
Dim ond mewn ‘ffenestri’ y cytunwyd arnyn nhw rhwng y Swyddog Arholiadau a'r staff 
addysgu y gellir amserlennu asesiadau ar-alw. 
 
Dydy’r Coleg ddim yn gweithredu fel canolfan arholi ar gyfer sefydliadau eraill nac ar gyfer 
ymgeiswyr preifat. 
 
 

5. Amserlen 
 

Unwaith y bydd cofrestriadau wedi'u cadarnhau, bydd y Swyddog Arholiadau yn cylchredeg 
yr Amserlen Arholiadau Ysgrifenedig Cenedlaethol ar gyfer arholiadau allanol. Bydd y 
Penaethiaid Ysgol yn trefnu ystafelloedd priodol ac yn dyrannu goruchwylwyr o blith staff o 
fewn eu maes cwricwlwm eu hunain ac eithrio arholiadau ar-lein a gynhelir mewn 
ystafelloedd arholi ar-lein pwrpasol. 
 

Bydd y Penaethiaid Ysgol yn hysbysu'r Gwasanaethau Campws a Dysgwyr am ystafelloedd 
sy'n cael eu defnyddio at ddibenion arholiadau ac eithrio rhai TAG/TGAU, lle bydd y Swyddog 
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Arholiadau yn cysylltu â'r Gwasanaethau Campws a Dysgwyr a Gweinyddydd y Gyfadran i 
lunio amserlen.  
 

Bydd y Tîm Cymorth Dysgu yn trefnu dyrannu darllenwyr, sgrifellwyr (scribes) a darparu 
gliniaduron ar gyfer y dysgwyr hynny sydd â threfniadau mynediad wedi eu cymeradwyo ar y 
cyd â staff maes cwricwlwm ar gyfer profion ar-lein ac arholiadau ysgrifenedig. 
 
 

6. Ymgeiswyr, Manylion yr Ymgeiswyr, Ymgeiswyr Hwyr ac Ail-sefyll  
 

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer eu harholiadau gan eu tiwtor pwnc. Mae'n rhaid i Bennaeth yr 
Ysgol awdurdodi pob newid, tynnu'n ôl neu newid manylion mynediad y pwnc. 
 

Ni fydd y coleg yn derbyn unrhyw gofrestriadau gan ymgeiswyr allanol. Dim ond ar gyfer 
arholiadau ar y pynciau y mae ganddyn nhw gofrestriad cyfredol arnyn nhw y bydd ymgeiswyr 
yn cael eu cofrestru. 
 

Dosberthir dyddiadau cau rhoi enwau ymgeiswyr mewnol ac allanol i staff y maes Cwricwlwm 
trwy e-bost. Mae angen cadw at ddyddiadau cau mewnol er mwyn caniatáu digon o amser i’r 
Swyddogion Arholiadau fynd i'r afael ag unrhyw ymholiadau cyn y dyddiad cau allanol. 
 

Os oes angen i'r dysgwr dalu am ailsefyll yna rhaid anfon derbynneb taliad gyda'r ffurflen gais. 
Mae'n rhaid i'r dysgwr lenwi ffurflen ailsefyll sydd ar gael gan y Swyddfa Arholiadau neu staff 
y maes Cwricwlwm a gwneud y taliad i Swyddfa'r Campws. 
 

Caiff cofrestriadau hwyr eu hawdurdodi gan Bennaeth yr Ysgol a’u prosesu gan y Swyddog 
Arholiadau unwaith y derbynnir y cais e-bost. Rhaid i gost cais ymgeiswyr hwyr gael ei 
awdurdodi gan Bennaeth yr Ysgol neu ei dalu gan ddysgwr unigol. 
 

Os bydd Pennaeth yr Ysgol yn penderfynu cynnig ailsefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd 
rhaid i ddysgwyr fodloni gofynion ailsefyll y coleg: dim ond dysgwyr a safodd eu harholiadau 
o fewn Cyfres yr Haf ac a gafodd radd D neu uwch ar gyfer Saesneg/Mathemateg neu radd E 
neu uchod mewn Rhifedd fydd yn gymwys. Bydd penderfyniadau ailsefyll yn cael eu gwneud 
mewn ymgynghoriad â’r ymgeiswyr, yr athrawon pwnc, a Phennaeth yr Ysgol. 
 

Bydd datganiad cofrestriad ymgeisydd unigol, gwybodaeth am wrthdaro, a threfniadau 
mynediad yn cael eu postio at ymgeiswyr yn dilyn y cofrestriad fel ymgeisydd ac yn gofyn i'r 
dysgwr hysbysu'r Swyddogion Arholiadau am unrhyw ymholiadau. Bydd y datganiadau hyn 
yn cael eu hanfon ar ôl dyddiad cau terfynol rhoi enwau i’r corff dyfarnu allanol. 
 

Bydd gwybodaeth ar gyfer dogfennau ymgeiswyr ac amserlenni arholiadau yn cael eu postio 
ar y dudalen Arholiadau ar wefan y coleg. 
 

Bydd y Swyddog Arholiadau yn derbyn tynnu'n ôl, newidiadau a chais i newid haen, hyd at y 
dyddiad a bennir gan y corff dyfarnu, ar ôl i Bennaeth yr Ysgol gymeradwyo hynny. Rhaid i 
newidiadau haen ddod oddi wrth staff pwnc a chael eu hawdurdodi gan Bennaeth yr Ysgol. 
 

Bydd dysgwyr sy'n sefyll arholiadau ar-lein yn cael rhifau ‘pin’ i ddatgloi'r arholiad ar adeg y 
prawf. Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll arholiadau ar-lein gydymffurfio â rheoliadau 
arholiadau ar-lein y CGC neu’r corff dyfarnu perthnasol. 
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Mae papurau arholiad TGAU/TAG CBAC, gan gynnwys Papurau Arholiad Mathemateg a 
llyfrynnau fformiwla Mathemateg ar gael yn Gymraeg os bydd staff yn gofyn amdanyn nhw 
ar y pwynt rhoi enwau ymgeiswyr (os ydyn nhw ar gael gan y corff dyfarnu). Bydd ymgeisydd 
sy'n gofyn am bapur arholiad yn Gymraeg hefyd yn cael fersiwn Saesneg o'r papur arholiad. 
 

7. Cofrestru ac Ardystio  
 

Bydd y Coleg yn hawlio tystysgrifau dysgwr dilys o fewn graddfeydd amser y cytunwyd arnyn 
nhw. 
 

Bydd y Coleg yn sicrhau bod llwybr archwilio diogel, cywir a hygyrch ar waith fel y gellir olrhain 
ceisiadau cofrestru ac ardystio dysgwyr unigol i'r dystysgrif a gyhoeddir ar gyfer pob dysgwr. 
 

Er mwyn gwneud hyn, bydd y ganolfan yn gwneud y canlynol: 
 

• cofrestru pob dysgwr o fewn graddfeydd amser y corff dyfarnu 

• darparu mecanwaith i staff maes Cwricwlwm wirio cywirdeb cofrestriadau dysgwyr 

• gwneud pob dysgwr yn ymwybodol o'u statws cofrestru 

• hysbysu cyrff dyfarnu am newidiadau i fanylion ymgeiswyr 

• sicrhau bod ceisiadau am dystysgrif yn cael eu gwneud mewn modd amserol ac yn 
seiliedig ar gofnodion asesu a ddilyswyd yn fewnol 

• gwirio tystysgrifau a dderbyniwyd gan y corff dyfarnu i sicrhau cywirdeb a’u bod yn 
gyflawn 

• cadw’r holl gofnodion ESF yn ddiogel yn unol â’r polisïau cadw data 

 
 

8. Ffioedd arholiadau 

 
Bydd dysgwyr yn cael gwybod y bydd y ffioedd y byddan nhw’n eu talu wrth gofrestru yn 
cynnwys ffioedd dysgu, cofrestru ac arholiadau lle bo'n briodol. Bydd dadansoddiad o'r 
ffioedd hyn ar gael wrth gofrestru a hefyd ar wefan y Coleg. 
 

Bydd hawl gan ddysgwyr sydd â hawl i gael eu heithrio rhag ffioedd dysgu adeg ymrestru 
hefyd i gofrestru am ddim / i gofrestru fel ymgeiswyr arholiad, ar yr amod nad ydy eu 
hamgylchiadau personol wedi newid ers ymrestru. Fodd bynnag, codir tâl am ailsefyll 
arholiadau penodol ar adeg cofnodi fel ymgeiswyr, waeth beth fo'i statws. 
 

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy’n cael rhyddhad rhag talu ffioedd cofrestru / arholiad, ac sydd 
wedyn yn methu â sefyll arholiad neu fodloni gofynion gwaith cwrs, asesiad dan reolaeth ac 
asesiad di-arholiad angenrheidiol, heb dystiolaeth feddygol ategol neu dystiolaeth o 
amgylchiadau lliniarol eraill, ad-dalu’r Coleg. 
 

Telir ffioedd cofnodi fel ymgeiswyr hwyr neu ffioedd am ddiwygio gan gyfadran neu 
ymgeisydd, yn dibynnu ar bwy sydd wedi gwneud y cais am y newid. 
 

Telir ffioedd ailsefyll arholiadau TGAU a TAG gan yr ymgeiswyr. Rhaid i'r dysgwr lenwi ffurflen 
ailsefyll sydd ar gael o'r Swyddfa Arholiadau neu Swyddfa'r Gyfadran. Rhaid gwneud y taliadau 
i Swyddfa'r Campws. 
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Ceidw’r staff yr hawl i wrthod llofnodi unrhyw ymgais i gofrestru ar gyfer arholiad os ydyn 
nhw’n credu nad oes gan y dysgwr siawns realistig o basio'r arholiad. 
 
Gall dysgwyr roi eu henwau eu hunain fel ymgeiswyr ar gyfer arholiadau ailsefyll gyda 
chymeradwyaeth Pennaeth yr Ysgol yn amodol ar eu bod yn gwneud eu taliad eu hunain. 

 
 
9.   Trefniadau Mynediad 
 
Dynodir ymgeiswyr y gallai fod angen trefniadau mynediad arnyn nhw yn ystod y broses 
dderbyn neu gan eu Tiwtoriaid Cwrs ar ôl ymrestru. Dylai'r Tiwtor Cwrs sy'n dynodi dysgwyr 
ar ôl cofrestru lenwi'r ffurflen gais ar-lein trwy Ontrack. 
 
Mae Tiwtoriaid Cwrs yn gyfrifol am lenwi ffurflen Ffordd Arferol o Weithio (trwy Ontrack), ar 
gyfer dysgwyr sydd â’r gofynion ychwanegol hyn ac hefyd am gysylltu â’r Tîm Cymorth Dysgu 
i sicrhau bod y trefniadau’n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl ar ôl dechrau’r cwrs. 
 
Yn dilyn y cyfeirio, caiff ymgeiswyr eu hasesu gan y tîm Cymorth Dysgu a Chydlynwyr Asesu 
Arbenigol. Lle bo'n briodol, fe fyddan nhw’n anfon y Cais Consesiwn Arholiad at Bennaeth yr 
Ysgol i'w gwblhau. 
 
Mae'r Tîm Cymorth Dysgu a Chydlynwyr Asesu Arbenigol, a hwylusir gan Weinyddwyr y 
Gyfadran, yn gyfrifol am ofyn am drefniadau mynediad trwy wefannau'r cyrff dyfarnu ac am 
hysbysu'r Swyddfa Arholiadau o'r gofynion hyn trwy ddarparu dogfennau cymeradwyo. 
 
Mae Gweinyddwyr Cyfadran yn gyfrifol am ddiweddaru'r System MIS ac Ontrack (Addysgu a 
Dysgu) gyda manylion Trefniadau Mynediad sydd wedi eu cymeradwyo. 
 
Bydd ystafelloedd ar gyfer ymgeiswyr y trefniant mynediad yn cael eu trefnu gan y staff maes 
cwricwlwm mewn ymgynghoriad â Swyddfa'r Campws. 
 
Bydd ymgeiswyr Goruchwylio / Cymorth i Drefniadau Mynediad yn cael eu trefnu gan y Staff 
Cymorth Dysgu a staff y maes Cwricwlwm. 
 
Bydd y Swyddfa Arholiadau yn rhoi gwybod am y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau 
am Drefniadau Mynediad a phapurau wedi'u haddasu ar gyfer cymwysterau TAG/TGAU i'r 
Staff. Rhaid i Staff Addysgu hysbysu’r staff Cymorth Dysgu a'r Swyddfa Arholiadau am gais 
Trefniadau Mynediad, wrth archebu neu roi enwau’r ymgeiswyr am arholiadau. 
 
Ym mhob achos, dim ond Trefniadau Mynediad ar gyfer arholiadau sy'n cyfateb i'w ffordd 
arferol o weithio y bydd ymgeiswyr yn eu derbyn. Dylid cyfeirio at Bennod 8 o lyfryn 
Trefniadau Mynediad y CGC i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddefnyddio Trefniadau 
Mynediad ar-lein. 
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10.  Cynlluniau wrth Gefn 
 
Cyfrifoldeb y Swyddog Arholiadau a'r Rheolwr Arholiadau o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr 
EMIS ydy’r cynllunio wrth gefn ar gyfer gweinyddu arholiadau. Mae dogfen Cynllunio Wrth 
Gefn ar wahân ar gael yma. 
 
 

11.  Rheoli Goruchwylwyr 
 

Defnyddir staff maes cwricwlwm hyfforddedig a/neu oruchwylwyr penodedig i oruchwylio 
arholiadau. 
 

Darperir hyfforddiant goruchwylio trwy Hwb DPP y Staff a chaiff ei reoli gan y Rheolwr 
Arholiadau. 
 

Cyfrifoldeb y Rheolwr Arholiadau a'r Uwch Swyddog Arholiadau ydy recriwtio goruchwylwyr 
allanol ar gyfer Arholiadau TAG/TGAU. 
 

Cyfrifoldeb y Rheolwr Arholiadau a'r Uwch Swyddog Arholiadau ar y cyd â'r Adran Pobl a 
Diwylliant ydy sicrhau'r gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) angenrheidiol ar gyfer 
goruchwylwyr newydd. 
 

Mae goruchwylwyr yn cael eu hamserlennu yn ôl meysydd cwricwlaidd a fydd yn cyfathrebu'r 
trefniadau y maen nhw wedi'u gwneud gyda'r Swyddog Arholiadau ac eithrio ystafelloedd 
arholiad ar-lein pwrpasol lle bydd y goruchwyliwr sgrin Cynorthwyol Arholiadau Ar-lein yn 
cyfathrebu â'r Swyddog Arholiadau. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, bydd y Cynorthwyydd 
Arholiadau Ar-lein yn goruchwylio pan fydd ar gael. Os nad ydy'r Cynorthwyydd Arholiadau 
Ar-lein ar gael, yna'r Ysgol sy'n gyfrifol am ddyrannu goruchwyliwr. 
 
Trefniadau Goruchwylio  
 

▪ Rhaid i’r Rheolwr Arholiadau sicrhau bod staff sydd â’r cymwysterau a’r profiad 
priodol yn goruchwylio drwy ddarparu hyfforddiant drwy ganolfan DPP y coleg. 

▪ Ni fydd unrhyw berthynas i ymgeisydd yn yr ystafell arholiad yn gymwys i wasanaethu 
fel yr unig oruchwylydd. 

▪ Pennir nifer y goruchwylwyr sydd eu hangen yn ystod arholiad yn unol â rheoliadau'r 
CGC neu’r cyrff dyfarnu unigol lle mae rheolau llymach na rheoliadau'r CGC. 

▪ Ni ddylai tiwtor sydd wedi paratoi neu addysgu’r ymgeiswyr ar gyfer pwnc yr arholiad 
yn ystod y flwyddyn academaidd fod yn oruchwyliwr ar unrhyw adeg yn ystod arholiad 
ysgrifenedig neu ar-lein yn y pwnc hwnnw, ac ni all ychwaith unrhyw uwch aelod o’r 
staff addysgu sydd â chyfrifoldeb cyffredinol ar gyfer paratoi'r ymgeiswyr ar gyfer yr 
arholiad/asesiad. 

▪ Ar gyfer profion ymarferol, fel arfer rhaid cael un goruchwyliwr ar gyfer pob 20 
ymgeisydd neu gyfran o hynny. Mae’n hanfodol bod tiwtor pwnc yn bresennol ar 
ddechrau’r prawf ac ar gael yn ôl yr angen wedi hynny i ymdrin ag unrhyw anawsterau 
technegol sy’n codi. Bydd goruchwylio aseiniadau yn cael eu cynnal o dan amodau 
rheoledig e.e. gall tiwtor y pwnc yn unig ymgymryd â chelf. 

https://colegycymoedd.sharepoint.com/sites/DocCentre/College%20Policies/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FDocCentre%2FCollege%20Policies%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FDocCentre%2FCollege%20Policies%2FTeaching%20%26%20Learning%20Policies&viewid=5d1b2ac6%2D1045%2D40da%2Da8dd%2D0c01b2ceb954


 

13 
 

▪ Os oes angen darllen cwestiynau neu ddarnau i'r ymgeiswyr sydd â threfniadau 
mynediad ar waith, yna mae angen cael goruchwylydd yn ogystal â'r darllenydd. Fodd 
bynnag, os ydy’r dysgwr mewn ystafell ar wahân, yna gall y darllenydd weithredu fel 
goruchwylydd. 

▪ Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd angen sgrifellwr (scribe) yn cael eu rhoi mewn ystafell 
ar wahân, ac yn yr achosion hyn gall y goruchwylydd hefyd weithredu fel sgrifellwr ar 
sail un-i-un yn unig. 

▪ Dylid trefnu ymgeiswyr yn yr ystafell arholiad fel bod goruchwyliwr yn gallu eu gweld 
drwy’r amser. 

▪ Rhaid sicrhau bod cyfarwyddiadau ar gael i bob goruchwyliwr yn yr ystafell arholiad a 
rhaid i oruchwylwyr fod yn gyfarwydd â nhw gan gynnwys yr Hysbysiad i Ymgeiswyr, y 
Rhybudd i Ymgeiswyr ac unrhyw reoliadau penodol sy'n ymwneud â'r pwnc sy'n cael 
ei arholi. 

▪ Rhaid i ganolfannau gadw cofnodion wedi'u llofnodi o'r trefniadau eistedd a’r 
goruchwylio ar gyfer pob sesiwn arholiad nes bod y dyddiad cau ar gyfer ymholi am 
ganlyniadau wedi mynd heibio. 

▪ Gallai bydd angen y cofnodion o’r drefn eistedd a’r goruchwylio ar y corff dyfarnu ar 
unrhyw adeg cyn cyhoeddi'r canlyniadau. Dylai'r rhain gael eu llofnodi gan y 
goruchwyliwr. 

▪ Y goruchwyliwr ydy'r person yn yr ystafell arholiad sy'n gyfrifol am gynnal sesiwn yr 
arholiad arbennig hwnnw ym mhresenoldeb yr ymgeiswyr. Rhaid i oruchwylwyr roi eu 
holl sylw i gynnal yr arholiad yn briodol. Ni ddylai goruchwylwyr gyflawni unrhyw 
dasgau ychwanegol yn yr ystafell arholiad. 

▪ Gosodir pecyn goruchwylio sy'n rhoi manylion rheolau a rheoliadau’r arholiad ym 
mhob ystafell arholiad, a dylai goruchwylwyr ymgyfarwyddo â'r pecyn hwn. 

 

12.   Archwiliadau Asesu Arholiadau 
 

▪ Bydd y Swyddfa Arholiadau yn cynnal archwiliadau-ar-hap o drefniadau a’r modd y 
cynhelir yr arholiadau ysgrifenedig ac ar-lein. Bydd canlyniadau Archwiliadau 
Arholiadau yn cael eu hadrodd i'r Pennaeth Ysgol a Chyfarwyddwr EMIS a'u cofnodi 
hyd at adeg dadlennu canlyniadau’r arholiadau. 

▪ Rhaid i’r Ysgolion ddarparu amserlenni’r arholiadau neu asesiadau i fod ar gael i 
hwyluso'r Staff Arholiadau i gynnal archwiliadau. 

 

 

13.  Camymddygiad 
 

Caiff camymddygiad yn ystod asesiad ei ymchwilio gan y Rheolwr Sicrwydd Ansawdd ar y cyd 
â'r Rheolwr Arholiadau ac yn unol â “Pholisi Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac 
Asesiadau” y CGC(JCQ) a Pholisi Camymddwyn Asesiadau'r Coleg - dolen gyswllt i’r polisi.  
 

 

14.  Ar Ddyddiau’r Arholiadau  
 

Tîm yr Ystadau sy’n gyfrifol am osod yr ystafelloedd arholi a sicrhau bod y gwres, yr awyru a’r 
goleuo yn addas. 
 

https://colegycymoedd.sharepoint.com/sites/DocCentre/College%20Policies/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FDocCentre%2FCollege%20Policies%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FDocCentre%2FCollege%20Policies%2FTeaching%20%26%20Learning%20Policies&viewid=5d1b2ac6%2D1045%2D40da%2Da8dd%2D0c01b2ceb954
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Bydd y Swyddog Arholiadau yn sicrhau bod yr ystafelloedd sydd wedi'u hamserlennu ar gyfer 
arholiadau wedi'u gosod yn unol â Rheoliadau’r CGC a bod y papurau arholiad, papur 
ysgrifennu a deunyddiau eraill ar gyfer yr arholiad ar gael i'r goruchwyliwr eu casglu o'r 
Swyddfa Arholiadau. Rhaid cynnal gwiriad ‘dau bâr o lygaid’ y CGC cyn i’r papurau arholiad 
adael y storfa ddiogel. 
 

Bydd y goruchwylydd yn cychwyn pob arholiad yn unol â Chanllawiau'r CGC – bydd y 
canllawiau hyn yn bresennol ym mhob ystafell arholiad. 
 

Gall staff pwnc fod yn bresennol ar ddechrau'r arholiad, ond dim ond y tu allan i'r ystafell 
arholiad i helpu i adnabod yr ymgeiswyr. 
 

Mewn arholiadau ymarferol rhaid i diwtor pwnc fod wrth law rhag ofn y bydd unrhyw 
anawsterau technegol. 
 

Ni ddylai athrawon pwnc ddarllen papurau arholiad na'u symud o'r ystafell arholiadau cyn 
diwedd y sesiwn. Os caniateir hynny gan y corff dyfarnu perthnasol, gellir rhoi copïau o'r 
papurau arholiad i athrawon pwnc pan fyddan nhw ar gael ar ôl yr amser gorffen cyhoeddedig. 
 

Rhaid i'r Coleg gadw cofnodion wedi'u llofnodi o'r trefniadau eistedd a’r goruchwylio ar gyfer 
pob sesiwn arholiad. Gall y bydd angen y rhain ar y corff dyfarnu unrhyw bryd hyd at y dyddiad 
cau Ymholiadau am Ganlyniadau a dylai'r goruchwylydd eu llofnodi. 
 

Ar ddiwedd pob arholiad, rhaid dychwelyd yr holl ddeunydd i'r Swyddfa Arholiadau yn ddi-
oed. Mae angen llofnod i gadarnhau bod y deunyddiau wedi cael eu dychwelyd. 
 
 

15.  Ymgeiswyr 
 

Cedwir, drwy’r holl amser, at reolau JCQ/Ofqual ynglŷn â defnydd ymgeiswyr o ffonau 
symudol, i-Pods, Chwaraewyr MP3/4, ‘Smartwatches’ a wats garddwrn sydd â dyfais storio 
data, neu unrhyw ddyfeisiau electronig eraill. Rhaid tynnu pob oriawr arddwrn a’r holl 
ddyfeisiau eraill a restrir uchod a’u rhoi y tu fewn i fag/ysgrepan y dysgwr. 
 

Bydd rheolau arferol y ganolfan ar wisg ac ymddygiad yn parhau’n berthnasol. 
 

Bydd eiddo personol yr ymgeiswyr yn parhau i fod yn gyfrifoldeb iddyn nhw eu hunain ac ni 
fydd y ganolfan yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod. 
 

Caiff unrhyw ymgeiswyr aflonyddgar eu trin yn unol â chanllawiau'r CGC. 
 

Ar gyfer arholiadau mwy nag awr o hyd, ni chaniateir i ymgeiswyr adael yr ystafell arholiadau 
tan o leiaf awr ar ôl yr amser dechrau cyhoeddedig. 
 

Dim ond i ddibenion cwbl ddilys y caiff ymgeiswyr adael yr ystafell arholiad ac mae'n ofynnol 
iddyn nhw ddod yn ôl ar unwaith i'r ystafell arholiad. Rhaid iddyn nhw fod yng nghwmni aelod 
o staff bob amser. 
 

Os oes gwrthdaro yn amserlen arholiadau ymgeisydd, bydd y Swyddog Arholiadau yn 
ymgynghori â'r ysgol i drefnu hebryngwyr goruchwylio, dynodi lleoliad diogel a threfnu 
goruchwyliaeth dros nos. Cyfrifoldeb yr ysgol ydy darparu goruchwyliwr priodol. 
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Gall ymgeiswyr sy’n cyrraedd yn hwyr ar ddiwrnod yr arholiad sefyll yr arholiad yn ôl 
disgresiwn y Swyddog Arholiadau ac o dan reoliadau'r CGC. 
 
Rhaid i ymgeiswyr y CGC fod ar gael hyd at, a chan gynnwys, y dyddiad wrth gefn. 
 
 

16.  Ystyriaeth Arbennig 
 

Cyfrifoldeb yr Ymgeisydd ydy hysbysu’r Ganolfan, y Swyddog Arholiadau neu’r Goruchwyliwr 
Arholiadau os bydd ef neu hi’n sâl cyn arholiad, neu roi gwybod am brofedigaeth neu drawma 
arall, neu os byddan nhw’n yn mynd yn sâl yn ystod arholiad neu o dan unrhyw anfantais neu 
aflonyddwch o fath arall yn ystod arholiad. 
 

Pan fydd ymgeisydd yn gofyn am ystyriaeth arbennig, rhaid iddo/iddi ddarparu tystiolaeth 
briodol o fewn tri diwrnod i'r arholiad. Er enghraifft, trwy ddarparu llythyr gan feddyg. 
 

Yna bydd y Swyddog Arholiadau’n anfon cais am ystyriaeth arbennig wedi'i gwblhau at y corff 
dyfarnu perthnasol o fewn saith diwrnod i'r arholiad. Bydd y Swyddog Arholiadau’n hysbysu'r 
dysgwr o'r canlyniad unwaith y bydd y corff dyfarnu yn ei hysbysu. 

 

 

17.  Asesiad Mewnol 
 
Y Staff Addysgu sy’n gyfrifol am sicrhau bod deunydd asesu mewnol yn barod i'w anfon ar yr 
amser priodol. Mae'r rheolau a'r rheoliadau ar gyfer anfon deunydd asesu i'w gweld yn y Polisi 
Asesiad Mewnol/Polisi Apeliadau - dyma’r ddolen i’r polisi 
 
 

18.  Marciau ac Apeliadau 
 
Y Staff Addysgu sy’n gyfrifol am gyflwyno marciau am waith a asesir yn fewnol i'r corff dyfarnu. 
Rhaid rhoi cadarnhad i'r Swyddfa Arholiadau eu bod eu cyflwyno. 
 
Rhaid rhoi gwybod i'r Swyddog Arholiadau am apeliadau yn erbyn asesiadau mewnol. 
 
Bydd Staff y Cyfadrannau a'r Staff Addysgu yn sicrhau bod ymgeiswyr yn cael gwybod am eu 
marciau a asesir yn y ganolfan fel bod ganddyn nhw gyfle i ofyn am adolygiad cyn i'r marciau 
gael eu cyflwyno i'r corff dyfarnu. 
 
Bydd y cyfadrannau'n caniatáu digon o amser i gynnal adolygiad o'r marcio ac er mwyn i 
unrhyw newidiadau i'r marciau a ddilyn hynny gael eu rhoi i’r ymgeiswyr cyn dedlein y cyrff 
dyfarnu. 
 
 

19.  Apeliadau yn erbyn Asesiadau Mewnol 
 

https://colegycymoedd.sharepoint.com/sites/DocCentre/College%20Policies/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FDocCentre%2FCollege%20Policies%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FDocCentre%2FCollege%20Policies%2FTeaching%20%26%20Learning%20Policies&viewid=5d1b2ac6%2D1045%2D40da%2Da8dd%2D0c01b2ceb954
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Caiff y broses ar gyfer rheoli apeliadau yn erbyn asesiadau mewnol ei chynnwys yn y ddogfen 
Polisi Asesu ac Apeliadau, y mae copïau ohoni ar gael gan y Swyddfa Arholiadau. 
 
 

20.  Prosesu Canlyniadau 
 
Bydd canlyniadau a dderbynnir mewn fformat electronig cyfnewid data (EDI) a fformatau 
taenlen addas yn cael eu lanlwytho i'r System MIS a'u prosesu gan Staff EMIS. 
 
Bydd canlyniadau nad ydyn nhw mewn fformat EDI yn cael eu cofnodi gan y Swyddfa 
Arholiadau a'u hanfon at Weinyddwyr y Gyfadran i'w prosesu ac i’w trosglwyddo’n ôl i’r 
ymgeiswyr. 
 
Unwaith y byddan nhw wedi'u prosesu, bydd y canlyniadau'n cael eu gwirio, eu cadarnhau 
a'u coladu at y dibenion canlynol: 
 

• Eu defnyddio gan Reolwyr a Staff y Coleg at ddibenion sicrhau ansawdd 

• Ar gyfer cyflwyniadau i Fwrdd y Gorfforaeth, yr Uwch Dîm Arweiniol, Tîm Rheoli'r 
Coleg a'r Bwrdd Academaidd; ac hefyd 

• Eu trosglwyddo i’r Adran Addysg a Sgiliau (DfES) at ddibenion ariannu ac ansawdd. 
 

 

21.  Cyhoeddi Canlyniadau a Darparu Tystysgrifau Arholiadau 
 
Gwneir trefniadau gan y Swyddog Arholiadau i'r ganolfan fod ar agor ar ddyddiau’r 
canlyniadau, mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwyr y Campws. 
 
Cyfrifoldeb Cyfarwyddwr EMIS a'r Rheolwr Arholiadau fydd gofynion staffio EMIS ar ddydd y 
canlyniadau. Dynodir y staff eraill gan eu Pennaeth Ysgol a Chyfarwyddwyr y Gwasanaethau 
Dysgwyr a Champws. 
 
Bydd canlyniadau cymwysterau Lefel 3 fel arfer ar gael i ymgeiswyr ar ddydd Iau ail wythnos 
mis Awst. Bydd canlyniadau cymwysterau Lefel 2 fel arfer ar gael i ymgeiswyr ar ddydd Iau 
trydedd wythnos Awst. Bydd y canlyniadau ar y dyddiau hynny ar gael i ddysgwyr am 08.30 y 
bore. Bydd unrhyw ddatganiad i'r wasg yn cael ei roi dan embargo yn unol â Rheoliadau'r CGC. 
 
Bydd llythyrau sy’n cynnwys Datganiadau o Ganlyniadau’r Cyrff Dyfarnu 
TAG/TGAU/Bagloriaeth Cymru a/neu Ddatganiad o Ganlyniadau’r Ganolfan ar gael i’w casglu 
o’r swyddfa arholiadau neu Swyddfa’r Campws ar ddiwrnod y canlyniadau. Bydd llythyrau 
fydd heb eu casglu’n cael eu postio at ymgeiswyr ar yr un diwrnod. 
 
Bydd staff y maes cwricwlwm yn gyfrifol am ddosbarthu canlyniadau (sydd heb eu rhestru 
uchod) yn brydlon i ymgeiswyr. 
 
Cyflwynir tystysgrifau naill ai’n bersonol i ymgeiswyr neu drwy gael eu casglu o Swyddfa'r 
Campws neu'r Swyddfa Arholiadau, yn dibynnu ar y campws. Bydd staff Swyddfa'r 
Campws/Arholiadau yn cofnodi'r dyddiad casglu ar y System MIS. 
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Bydd y ganolfan yn cadw tystysgrifau am flwyddyn. Ar ôl yr amser hynny, bydd y tystysgrifau’n 
cael eu dinistrio yn unol â rheoliadau'r CGC, ond rhaid cadw cofnod o'r dyddiad dinistrio. 
Mewn achosion fel hyn, bydd angen i ymgeiswyr gysylltu â'r cyrff dyfarnu perthnasol i gael 
rhai yn eu lle. Mae cyrff dyfarnu fel arfer yn codi tâl am y gwasanaeth hwn. 
 
Gall trefnu i drydydd parti gasglu’r tystysgrifau a chanlyniadau cyn belled â bod yr ymgeisydd 
wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig a bod gan y sawl sy'n casglu'r dystysgrif ddogfennaeth i 
gadarnhau pwy ydyn nhw. 
 
 

22.  Mynediad i’r Sgriptiau (ATS)  
 
Ar ôl rhyddhau'r canlyniadau, gall ymgeiswyr ofyn i'r Swyddog Arholiadau wneud cais i 
ddychwelyd y papurau. Rhaid gwneud hyn cyn dyddiad cau cyhoeddedig y corff dyfarnu. Codir 
tâl ar ymgeiswyr am hyn. Rhaid llenwi ffurflen taliad a chaniatâd, sydd ar gael o'r Swyddfa 
Arholiadau. Gwneir y taliadau i Swyddfa'r Campws. 
 
Gall staff addysgu hefyd ofyn am sgriptiau at ddibenion ymchwilio neu addysgu, lle caniateir 
hynny. Ar gyfer yr ochr addysgu, rhaid cael caniatâd yr ymgeiswyr wedi'i lofnodi. (Sylwer – 
dydy rhai cyrff dyfarnu, fel Ascentis, ddim yn cynnig y cyfleuster ‘Mynediad at Sgriptiau’). 
 
Ni ellir gwneud cais am adolygiadau marcio unwaith y bydd yr ymgeisydd/y ganolfan wedi 
gofyn am y sgript wreiddiol ac wedi'i derbyn. 
 
 

23.  Ymholiadau am Ganlyniadau (EAR) 
 

Gall staff maes cwricwlwm neu ymgeiswyr ofyn am Ymholiadau am Ganlyniadau os oes sail 
resymol dros gredu bod gwall wrth farcio wedi digwydd. Mae angen caniatâd yr ymgeisydd 
cyn gofyn am unrhyw YAG/EAR. 
 

Os cwestiynir canlyniad, bydd y Swyddog Arholiadau, Y Staff Addysgu a’r Rheolwr Arholiadau 
yn ymchwilio i ddichonoldeb gofyn am adolygiad o'r marcio. 
 

Lle nad ydy'r ganolfan yn cefnogi cais ymgeisydd neu riant am YAG, gall yr ymgeisydd wneud 
cais i gynnal ymholiad. Rhaid i'r ymgeisydd lenwi Ffurflen YAG/EAR a thalu i Swyddfa'r 
Campws. Rhaid i'r ymgeisydd hefyd lofnodi ffurflen gydsynio, sy'n eu gwneud yn ymwybodol 
os mai canlyniad yr YAG ydy y dylid gostwng y marc, yna ni fydd yn gallu apelio yn erbyn y 
penderfyniad. 
 

Os ydy canlyniad yr YAG yn golygu cynnydd yng ngradd yr ymgeisydd yna mae gan yr 
ymgeisydd hawl i gael ad-daliad. 
 

24.    Gwrthdaro Buddiannau 

 
Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau’r CGC, mae’n ofynnol i’r Coleg ddynodi, cofnodi a rheoli 
unrhyw wrthdaro mewn buddiannau a hysbysu’r corff/cyrff dyfarnu perthnasol am unrhyw 
rai o’u cymwysterau, sy’n cynnwys y canlynol: 
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• Unrhyw aelod o staff y ganolfan sy'n ceisio am gymwysterau yn eu canolfan eu hunain 

sy'n cynnwys cydrannau/unedau a asesir yn fewnol; 

• Y dylid cofnodi unrhyw aelod o staff y ganolfan sy’n goruchwylio aelodau o’u teulu 

(gan gynnwys llys-deulu, teulu maeth a pherthnasoedd agos tebyg) neu ffrindiau agos 

a’u teulu agos (e.e. mab/merch). 

• Unrhyw aelod o staff y ganolfan sy’n addysgu ac yn paratoi aelodau o’u teulu (sy’n 

cynnwys llys-deulu, teulu maeth a pherthnasoedd agos tebyg) neu ffrindiau agos a’u 

teulu agos (e.e. mab/merch) ar gyfer cymwysterau sy’n cynnwys cydrannau/unedau a 

asesir yn fewnol; ac yn cadw cofnodion clir o bob achos lle mae’r canlynol yn 

berthnasol: 

a. bod gan staff y ganolfan aelodau o'u teulu (sy'n cynnwys llys-deulu, teulu maeth a 

pherthnasoedd agos tebyg) neu ffrindiau agos a'u teulu agos (e.e. mab/merch) yn 

cael eu cofrestru ar gyfer arholiadau ac asesiadau naill ai yn y ganolfan ei hun neu 

mewn canolfannau eraill; 

b. bod staff y ganolfan yn dilyn cymwysterau yn eu canolfan nad ydyn nhw’n cynnwys 

cydrannau/unedau a asesir yn fewnol; 

c. bod staff y ganolfan yn dilyn cwrs ar gyfer cymwysterau mewn canolfannau eraill. 

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, rhaid i staff ddatgan unrhyw rai o'r datganiadau sy'n 
berthnasol iddyn nhw ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol a chwblhau'r Cofnod 
Gwrthdaro Buddiannau gofynnol a hysbysu'r Rheolwr Ansawdd a fydd yn cysylltu â'r corff 
dyfarnu perthnasol cyn y dyddiad cau cyhoeddedig (dedlein) ar gyfer ceisiadau. 
 
 

25.  Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 
 

Rhaid i holl staff y ganolfan arholiadau sicrhau eu bod yn cwrdd â’r darpariaethau anabledd o 
dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (DDA), a estynnwyd yn 2005, a'r 
Ddyletswydd Cydraddoldeb i Bobl Anabl (DED), a gyflwynwyd yn 2006. 
 
Cyflwynodd y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd fesurau gyda'r nod o ddileu'r 
gwahaniaethu a wynebir gan bobl anabl. Mae'r Ddeddf yn diogelu pobl anabl ym meysydd 
cyflogaeth ac addysg. 
 
I ddibenion y Ddeddf, mae gan unigolyn anabledd os oes ganddo/ganddi nam corfforol neu 
feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar ei (g)allu i gyflawni 
gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. 
 
Bydd y Coleg yn bodloni gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd trwy sicrhau bod 
pob canolfan arholiadau yn hygyrch ac yn gwella profiad yr ymgeisydd. Cyfrifoldeb Pennaeth 
y Ganolfan a'r holl staff addysgu a chymorth eraill ydy hyn. 
 
 

26. Yr Iaith Gymraeg 
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Mae Safonau 90 a 90A o Reoliadau Safonau’r Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
yn ei gwneud yn ofynnol i’r canlynol fod yn digwydd: 
“Rhaid ichi hysbysu’ch myfyrwyr y caniateir i unrhyw waith ysgrifenedig a gyflwynir ichi fel 
rhan o asesiad neu arholiad gael ei gyflwyno yn Gymraeg, ac na fydd gwaith a gyflwynir ichi 
yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na gwaith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Saesneg fel 
rhan o’r asesiad neu’r arholiad hwnnw”. 
 
“Rhaid ichi beidio â thrin unrhyw waith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Gymraeg fel rhan o 
asesiad neu arholiad yn llai ffafriol na gwaith ysgrifenedig a gyflwynir ichi yn Saesneg fel rhan 
o’r asesiad neu’r arholiad hwnnw”. 
 
Hysbysir dysgwyr o hyn yn ystod y sesiwn sefydlu a thrwy'r llyfryn canllaw “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 y dudalen ‘Bywyd Myfyriwr’. 
 
Os bydd dysgwr yn mynegi dymuniad i gyflwyno gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg, dylid 
hysbysu Rheolwr y Gymraeg. Bydd Rheolwr y Gymraeg yn gofyn am gymeradwyaeth y corff 
dyfarnu perthnasol. Gyda chymeradwyaeth y corff dyfarnu bydd Rheolwr y Gymraeg yn 
gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer cyflwyno gwaith yn Gymraeg h.y. cyfieithu gwaith 
y dysgwyr, cael arholwr/Dilysydd Mewnol(IV) sy’n siarad Cymraeg ayb. 
 
 
 
 


