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Cyflwyniad 

Mae’r polisi hwn yn cydymffurfio â dogfen ‘Polisïau a Gweithdrefnau Camarfer Tybiedig’ y Cyd-

gyngor Cymwysterau (JCQ).  

Mae modd darllen dogfen y Cyd-gyngor yma. 

Sylwch fod y Polisi hwn i'w ddarllen ar y cyd â pholisïau a gweithdrefnau/dogfennau canllaw y corff 

dyfarnu. Lle mae sefydliadau dyfarnu yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual, cyfeiriwch hefyd at 

ganllawiau Ofqual. 

Mae Polisïau a Gweithdrefnau Camarfer Tybiedig y Cyd-gyngor Cymwysterau yn datgan: 

“Mae ‘camarfer’ a ‘chamweinyddu’ yn gysyniadau cysylltiedig, a’r thema gyffredin yw eu bod yn 

ymwneud â methiant i ddilyn rheolau arholiad neu asesiad.” Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn 

defnyddio’r gair ‘camarfer’ i gwmpasu ‘camarfer’ a ‘chamweinyddu’ ac mae’n golygu unrhyw 

weithred, diffyg neu arfer sydd:  

• yn torri'r Rheoliadau; a/neu  

• yn torri gofynion y corff dyfarnu ynghylch sut y dylid cyflwyno cymhwyster; a/neu 

• yn fethiant i ddilyn gweithdrefnau sefydledig ar gyfer cymhwyster;  

sydd: 

• yn achosi rhagfarn i ymgeiswyr; a/neu 

• yn peryglu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau; a/neu 

• yn peryglu, yn ceisio peryglu neu a allai beryglu'r broses asesu, cywirdeb unrhyw gymhwyster 

neu ddilysrwydd canlyniad neu dystysgrif; a/neu  

• yn niweidio awdurdod, enw da neu hygrededd unrhyw gorff dyfarnu neu ganolfan neu unrhyw 

swyddog, cyflogai neu asiant i unrhyw gorff dyfarnu neu ganolfan. Gall camarfer ymwneud 

yn uniongyrchol â sefyll arholiad neu beidio. Mae cyrff dyfarnu yn ymwybodol o'r posibilrwydd 

y bydd mathau newydd neu annisgwyl o gamarfer yn dod i'r amlwg wrth i dechnolegau a 

natur a threfniadaeth canolfannau arholi newid. 

• yn fethiant i gadw at y rheoliadau ynghylch cynnal asesiadau a reolir, gwaith cwrs, arholiadau 

ac asesiadau nad ydynt yn arholiad, neu fethiant i gydymffurfio â rheoliadau’r Cyd-gyngor 

Cymwysterau wrth gynnal arholiadau/asesiadau a/neu wrth drin papurau cwestiynau 

arholiad, sgriptiau ymgeiswyr, taflenni marciau, cofnodion asesiadau cronnus, canlyniadau a 

ffurflenni hawlio tystysgrif. Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol.  

Rhaid i ganolfannau gymryd pob cam rhesymol i atal camarfer. 

Mae'r canlynol yn fathau o gamarfer: 

• Mynediad diawdurdod 

• Twyll 

• Darparu 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 am ddeunyddiau asesu byw (gan gynnwys defnyddio papurau byw fel 

papurau ymarfer))  

• Camarfer gan ymgeiswyr 
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• Camarfer gan staff 

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn datgan y gall camarfer ymwneud yn uniongyrchol â sefyll 

arholiad neu beidio. Mae cyrff dyfarnu yn ymwybodol o'r posibilrwydd y bydd mathau newydd neu 

annisgwyl o gamarfer yn dod i'r amlwg wrth i dechnolegau a natur a threfniadaeth canolfannau arholi 

newid. 

Nod y polisi hwn yw nodi a lleihau’r risg o gamarfer gan staff neu ddysgwyr/ymgeiswyr gan sicrhau 

yr ymchwilir i unrhyw achos o gamarfer honedig yn wrthrychol ar unwaith, gyda chosbau a/neu 

sancsiynau priodol i’w gosod ar ddysgwyr/ymgeiswyr neu staff lle mae digwyddiadau (neu 

ddigwyddiadau bwriedig) o gamarfer wedi'u profi. Fel nodwyd uchod, mae’r polisi hwn wedi’i lunio i 

gydymffurfio â dogfen ‘Polisïau a Gweithdrefnau Camarfer Tybiedig’ y Cyd-gyngor Cymwysterau 

sydd i’w gweld yma. 

Sylwch os oes gwrthdaro rhwng rheoliadau sefydliadau dyfarnu a gweithdrefnau'r Cyd-gyngor 

Cymwysterau, gweithdrefnau'r Cyd-gyngor sy’n cael blaenoriaeth. 

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn datgan bod methiant ar ran canolfan i hysbysu, ymchwilio ac 

adrodd i gorff dyfarnu am bob honiad o gamarfer honedig yn gyfystyr â chamarfer ynddo’i hun. 

Hefyd, mae methu â gweithredu fel sy’n ofynnol gan gorff dyfarnu, fel y manylir gan y Cyd-gyngor 

Cymwysterau, neu fethu â chydweithredu ag ymchwiliad corff dyfarnu, hefyd yn gyfystyr â 

chamarfer.  

1  Polisi ar Gamarfer Asesu  

 

• Dylai unigolion a thimau cwrs gymryd camau i osgoi camarfer. Dylai’r camau hyn gynnwys, 

ymhlith eraill: 

• Defnyddio’r cyfnod sefydlu a’r llawlyfr dysgwyr i hysbysu dysgwyr/ymgeiswyr am bolisi’r 

Coleg ar gamarfer a’r cosbau am gyflawni neu wneud ymgais i gyflawni achos o gamarfer; 

• Atgoffa staff a dysgwyr/ymgeiswyr o dro i dro am bolisi’r Coleg ar gamarfer a’r cosbau am 

gyflawni neu wneud ymgais i gyflawni achos o gamarfer; 

• Ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr/ymgeiswyr gwblhau datganiad dilysrwydd yn datgan mai 

nhw yw awdur eu gwaith; 

• Dangos y fformatau cyfeirio priodol i ddysgwyr/ymgeiswyr; 

• Esbonio i ddysgwyr/ymgeiswyr beth yw llên-ladrad ac egluro'r canlyniadau (yn unol â pholisi'r 

Coleg); 

• Nodi achosion o lên-ladrad. Trowch i dudalennau 10-12; 

• Datgan Gwrthdaro Buddiannau. Trowch i dudalennau 12-19. 

 

2 Diffiniad Camarfer gan Ddysgwr/Ymgeisydd 

Mae ‘camarfer gan Ddysgwr/Ymgeisydd’ yn golygu camarfer neu amheuaeth o gamarfer gan 

ddysgwr, ymgeisydd neu hyfforddai mewn cysylltiad ag arholiad neu asesiad, gan gynnwys paratoi 

a dilysu unrhyw asesiadau a reolir, gwaith cwrs neu asesiadau nad ydynt yn arholiad, cyflwyno 

unrhyw waith ymarferol, cwblhau portffolios o dystiolaeth asesu ac ysgrifennu unrhyw bapur 

arholiad. Mae enghreifftiau cynhwysfawr o gamarfer gan ddysgwyr/ymgeiswyr wedi’u hamlinellu ar 
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dudalennau 38 a 39 o ddogfen ‘Polisïau a Gweithdrefnau Camarfer Tybiedig’ y Cyd-gyngor 

Cymwysterau. Gellir ystyried achosion eraill yn ôl disgresiwn y Coleg. Dyma enghreifftiau: 

• Llên-ladrad; 

• Gwneud datganiad dilysrwydd ffug o ran cynnwys portffolio neu waith cwrs (Does dim angen 

rhoi gwybod i'r Corff Dyfarnu am achos o gamarfer os yw’n digwydd mewn gwaith cwrs neu 

fel rhan o gydran asesiad a reolir o’r fanyleb a’i fod yn cael ei ddarganfod cyn i'r ymgeisydd 

lofnodi'r Datganiad Dilysrwydd, ond rhaid delio â’r achos yn unol â gweithdrefnau mewnol y 

ganolfan); 

• Dynwared drwy esgus bod yn rhywun arall er mwyn cynhyrchu gwaith ar ran rhywun arall 

neu drefnu i rywun arall gymryd eu lle mewn unrhyw asesiad (gan gynnwys arholiadau); 

• Camddefnyddio deunydd asesu/gwneud defnydd anawdurdodedig o ddeunydd mewn 

unrhyw weithgaredd asesu (gan gynnwys arholiadau); 

• Twyllo yn ystod arholiadau neu asesiadau gwaith cwrs a osodir yn fewnol a/neu'n allanol; 

methu â chadw at yr amodau goruchwylio a luniwyd i gynnal diogelwch yr arholiadau neu'r 

asesiadau; 

• Ffugio canlyniadau neu dystiolaeth; 

• Dinistrio gwaith rhywun arall yn fwriadol. 

Mae gan y Coleg hawl i wrthod gwaith dysgwr/ymgeisydd ar sail camarfer os caiff unrhyw rai o’r 

rheoliadau uchod eu torri. Mae gan ddysgwr/ymgeisydd, rhiant neu warcheidwad (lle bo’n briodol) 

dysgwr/ymgeisydd hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau i wrthod gwaith ymgeisydd a 

aseswyd yn fewnol ar sail camarfer. 

 

3 Diffiniad Camarfer gan Staff 

Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn diffinio camarfer gan staff fel camarfer a gyflawnwyd gan: 

• aelod o staff, contractwr (boed wedi'i gyflogi o dan gontract cyflogaeth neu gontract am 

wasanaethau) neu wirfoddolwr mewn canolfan; neu 

• unigolyn a benodwyd mewn swydd arall gan ganolfan, er enghraifft goruchwyliwr, Gweithiwr 

Cyfathrebu Proffesiynol, Addasydd Iaith Lafar, cynorthwyydd ymarferol, anogwr, darllenydd 

neu ysgrifennydd. 

Mae achosion o gamarfer wedi’u hamlinellu ar dudalennau 36 i 38 o ddogfen ‘Polisïau a 

Gweithdrefnau Camarfer Tybiedig’ y Cyd-gyngor Cymwysterau. Gellir ystyried achosion eraill yn ôl 

disgresiwn y Coleg. Dyma enghreifftiau: 

• Methiant i gadw gwaith ymgeiswyr yn ddiogel (gan gynnwys taflenni olrhain 

dysgwyr/ymgeiswyr, gwaith cwrs, portffolios, ffeiliau cyfrifiadurol a gwaith wedi'i asesu) yn 

unol â gofynion y Corff Dyfarnu; 

• Ffugio cofnodion (gan gynnwys newid manylebau'r corff dyfarnu, meini prawf asesu/graddio 

a thystysgrifau, dyfeisio neu newid marciau ar gyfer gwaith a asesir yn fewnol (lle nad oes 

digon o dystiolaeth o gyflawniad yr ymgeisydd i gyfiawnhau'r marciau a roddwyd neu'r 

penderfyniadau asesu a wnaed) a chynhyrchu datganiadau ffug gan dystion); 

• Methiant i gadw at ganllawiau/gofynion ailgyflwyno ac ail-sefyll y Corff Dyfarnu; 

• Hawliadau twyllodrus am dystysgrif; 
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• Darparu cymorth amhriodol i ddysgwyr/ymgeiswyr - unrhyw weithred lle rhoddir cymorth y tu 

hwnt i'r hyn a ganiateir gan y fanyleb neu'r rheoliadau i ddysgwr/ymgeisydd neu grŵp o 

ddysgwyr/ymgeiswyr, sy'n arwain at fantais bosib neu wirioneddol mewn arholiad neu 

asesiad. Mae’r enghreifftiau a amlinellir gan y Cyd-gyngor Cymwysterau yn cynnwys: 

cynorthwyo dysgwyr/ymgeiswyr i gynhyrchu asesiadau a reolir neu waith cwrs, neu 

dystiolaeth o gyflawniad, y tu hwnt i'r hyn a ganiateir gan y rheoliadau; rhoi benthyg neu rannu 

asesiadau dan reolaeth neu waith cwrs ymgeiswyr gydag ymgeiswyr eraill mewn ffordd sy'n 

caniatáu i gamarfer ddigwydd; cynorthwyo neu annog dysgwyr/ymgeiswyr i gynhyrchu 

atebion; caniatáu i ddysgwyr/ymgeiswyr mewn arholiad gael mynediad at ddeunyddiau 

gwaharddedig (geiriaduron, cyfrifianellau ac ati); annog ymgeiswyr mewn arholiad/asesiad 

drwy wneud arwyddion, neu awgrymiadau llafar neu ysgrifenedig;  

• Caniatáu i dystiolaeth, y mae aelod o staff yn gwybod nad yw’n eiddo i’r dysgwr/ymgeisydd 

ei hunan, gael ei chynnwys yn aseiniad/tasg/portffolio/gwaith cwrs y dysgwr; 

• Hwyluso a chaniatáu dynwared; 

• Camddefnyddio’r amodau ar gyfer gofynion arbennig dysgwr/ymgeisydd, e.e. lle caniateir 

cymorth i ddysgwyr/ymgeiswyr, lle mae gan y cymorth botensial i ddylanwadu ar ganlyniad 

yr asesiad. 

 

4 Mynd i'r afael â Chamarfer/Camarfer Honedig 

Gall achosion o gamarfer honedig (gan gynnwys camweinyddu) gael eu nodi’n fewnol (e.e. gan staff 

a/neu ddysgwyr/ymgeiswyr) neu’n allanol (e.e. gan gorff dyfarnu neu gyflogwr). Dylid adrodd am 

achosion o gamarfer honedig i'r Pennaeth ar unwaith, ac eithrio achosion o lên-ladrad, y dylid 

adrodd amdanynt i'r Rheolwr Sicrhau Ansawdd. 

Mewn achosion lle gwneir honiadau yn erbyn pennaeth y ganolfan, neu reolwyr y ganolfan, y corff 

dyfarnu fydd yn penderfynu sut y cynhelir yr ymchwiliad. Gall y corff dyfarnu awdurdodi unigolyn 

arall i gasglu tystiolaeth ar ei ran (fel Cadeirydd Corff Llywodraethu'r ganolfan). 

Rhaid i'r Pennaeth adrodd i'r corff dyfarnu priodol ar unwaith am bob digwyddiad honedig, tybiedig 

neu wirioneddol o gamarfer/camweinyddu. Yr unig eithriad i hyn yw pan ddarganfyddir achos o 

gamarfer mewn gwaith cwrs neu asesiadau nad ydynt yn arholiad cyn i'r ffurflenni dilysu gael eu 

llofnodi gan yr ymgeisydd. Os canfyddir achos o gamarfer gan staff mewn gwaith cwrs neu 

asesiadau nad ydynt yn arholiad, rhaid i'r Pennaeth hysbysu'r corff dyfarnu ar unwaith p'un a yw'r 

ffurflenni dilysu wedi'u llofnodi gan y dysgwr/ymgeisydd ai peidio. Gellir dod o hyd i'r ffurflenni ar 

gyfer adrodd am gamarfer yma. 

Yn unol â gofynion y Cyd-gyngor Cymwysterau, lle mae ffurflenni dilysu wedi’u llofnodi, bydd y 
Pennaeth yn: 
 

• Hysbysu'r corff dyfarnu priodol ar unwaith am bob digwyddiad honedig, tybiedig neu 
wirioneddol o gamarfer/camweinyddu. Yr unig eithriad i hyn yw achos o gamarfer gan 
ymgeisydd a ddarganfuwyd mewn asesiadau a reolir, gwaith cwrs neu asesiadau nad ydynt 
yn arholiad cyn i'r ffurflenni dilysu gael eu llofnodi gan yr ymgeisydd (gweler adran 4.3);  

• Adrodd am achos o gamarfer gan ddefnyddio'r ffurflenni priodol (h.y. JCQ/M1 os amheuir 
ymgeiswyr o gamarfer, neu JCQ/M2a os amheuir staff y ganolfan o gamarfer/camweinyddu) 
i hysbysu corff dyfarnu am ddigwyddiad o gamarfer; 
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• Bod yn atebol am sicrhau bod y ganolfan a staff y ganolfan yn cydymffurfio bob amser â 
chyfarwyddiadau’r corff dyfarnu ynghylch ymchwiliad; 

• Goruchwylio'n bersonol, ac yn unol â chyfarwyddyd y corff dyfarnu, yr holl ymchwiliadau sy'n 
deillio o honiad o gamarfer 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 aelod 
hwnnw o staff yn annibynnol ac nad yw'n gysylltiedig â'r adran neu'r ymgeisydd sy'n destun 
y camarfer honedig. Bydd hyn yn osgoi gwrthdaro buddiannau a allai fel arall beryglu'r 
ymchwiliad;  

• Ymateb yn gyflym ac yn agored i bob cais am ymchwiliad i honiad o gamarfer. Bydd hyn er 
budd staff y ganolfan, ymgeiswyr ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â’r achos;  

• Sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn gyflym ac yn agored yn unol â chais gan y corff dyfarnu; 

• Cydweithredu a sicrhau bod eu staff yn cydweithredu gydag ymchwiliad i honiad o gamarfer, 
p'un a yw'r ganolfan yn ymwneud yn uniongyrchol â'r achos ai peidio;  

• Sicrhau bod aelodau o staff ac ymgeiswyr yn cael gwybod am eu cyfrifoldebau a'u hawliau 
unigol fel y nodir yn y canllawiau hyn;  

• Anfon unrhyw ohebiaeth a thystiolaeth gan y corff dyfarnu ymlaen at staff y ganolfan a/neu 
ddarparu gwybodaeth gyswllt staff i alluogi'r corff dyfarnu i wneud hynny; 

• Cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data bob amser; 

• Trosglwyddo i'r unigolion dan sylw unrhyw rybuddion neu hysbysiadau o gosbau, a sicrhau 
cydymffurfiaeth ag unrhyw geisiadau a wneir gan y corff dyfarnu o ganlyniad i achos o 
gamarfer.  

 

Lle bo'r corff dyfarnu wedi awdurdodi'r Pennaeth i gynnal ymchwiliad i honiadau o 

gamarfer/camweinyddu, bydd yr ymchwiliad yn cael ei gwblhau gan enwebai a benodir gan y 

Pennaeth. Lle gellir gweld bod gwrthdaro buddiannau, ni ddylid dirprwyo ymchwiliadau i gamarfer 

honedig i reolwr yr adran, y tîm na'r adran sy'n rhan o’r camarfer honedig. Os bydd unrhyw bryderon 

ynghylch gwrthdaro buddiannau neu addasrwydd yr ymchwilydd posib, rhaid i'r Pennaeth gysylltu 

â'r corff dyfarnu cyn gynted â phosib i drafod y mater.  

Bydd pob cam o'r ymchwiliad yn cael ei ddogfennu. Bydd y Pennaeth yn darparu’r gwaith papur 

priodol gan y Cyd-gyngor Cymwysterau/Ofqual/Corff Dyfarnu i'r enwebai. Fodd bynnag, y Pennaeth 

sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am yr ymchwiliad.  

Bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal, sy'n gymesur â natur yr honiad o gamarfer. Bydd ymchwiliad o'r 

fath yn cael ei gefnogi gan y Pennaeth a'r holl bersonél sy'n gysylltiedig â'r honiad. Gellir cynnal 

cyfarfodydd ymchwilio gyda staff a dysgwyr yn Gymraeg os mai dyma yw eu dewis iaith. 

Does dim angen rhoi gwybod i'r corff dyfarnu am achos o gamarfer gan ddysgwr/ymgeisydd os yw’n 

digwydd fel rhan o asesiad a reolir, gwaith cwrs neu asesiad nad ydynt yn arholiad a’i fod yn cael ei 

ddarganfod cyn i'r dysgwr/ymgeisydd lofnodi'r datganiad dilysrwydd, ond rhaid delio â’r achos yn 

unol â gweithdrefnau mewnol y ganolfan a/neu gofynion y corff dyfarnu. Yr unig eithriad i hyn yw 

pan fydd deunydd asesu cyfrinachol y corff dyfarnu wedi’i ddatgelu. Rhaid rhoi gwybod i'r corff 

dyfarnu am yr achos. 

Os nad yw dysgwr/ymgeisydd wedi'i gofrestru gyda chorff dyfarnu ar gyfer y gydran, uned neu 

gymhwyster, rhaid delio â’r achos o gamarfer a gafodd ei ddarganfod fel rhan o asesiad a reolir, 

gwaith cwrs neu asesiad nad ydynt yn arholiad yn unol â gweithdrefnau mewnol y ganolfan. 
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Lle darganfyddir achos o gamarfer gan ddysgwr mewn cymhwyster galwedigaethol cyn i'r gwaith 
gael ei gyflwyno i'w ardystio, dylai canolfannau gyfeirio at yr arweiniad a ddarperir gan y corff 
dyfarnu.  
 
(Sylwer: Yn ôl y Cyd-gyngor Cymwysterau, os caiff asesiad a reolir, gwaith cwrs, asesiad nad ydynt 

yn arholiad neu waith portffolio a gyflwynir i’w asesu’n fewnol ei wrthod gan y ganolfan ar sail 

camarfer, mae gan ymgeiswyr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn. Mae gwefan y Cyd-gyngor 

Cymwysterau yn cynnwys cyngor ar y gweithdrefnau a argymhellir ar gyfer apeliadau yn erbyn 

penderfyniadau asesu mewnol). 

Os oes amheuaeth bod achos o gamarfer gan staff, bydd y Pennaeth neu'r enwebai yn hysbysu’r 

adran Pobl a Diwylliant. Bydd Pobl a Diwylliant yn cefnogi'r enwebai a'r aelod o staff yn ystod yr 

ymchwiliad.  

Bydd Pobl a Diwylliant yn rhoi gwybod i’r aelod o staff (cyn gynted â phosib) beth yw natur y camarfer 

honedig, eu cyfrifoldebau a'u hawliau unigol a'r canlyniadau posib pe bai camarfer yn cael ei brofi. 

Bydd unigolion yn cael copi o Bolisi Camarfer y Coleg a dogfen gyfredol ‘Polisïau a Gweithdrefnau 

Camarfer Tybiedig’ y Cyd-gyngor Cymwysterau. 

Bydd unigolion yn cael cyfle i ymateb i'r honiadau a wneir a byddant yn cael gwybod am drefniannau 

ar gyfer apelio yn erbyn unrhyw ddyfarniadau a wneir. 

Lle profir camarfer bydd y Coleg yn gweithredu sancsiynau presennol yn unol â pholisïau a 

gweithdrefnau disgyblu presennol y Coleg.  

Canlyniad yr Ymchwiliad – Ymchwiliadau a gynhaliwyd gan Bennaeth y 

Ganolfan/Ymchwilydd a Benodwyd 

Bydd y Pennaeth yn hysbysu'r Is-Bennaeth (Academaidd) a'r Rheolwr Sicrhau Ansawdd am 

ganlyniad yr ymchwiliad (a bydd yn darparu copi o waith papur ymchwiliad y Cyd-gyngor 

Cymwysterau). Bydd yr Is-Bennaeth (Academaidd) neu’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn gyfrifol am 

gyfleu’r canlyniad i’r Corff Dyfarnu drwy adroddiad ymchwiliad (ynghyd â’r wybodaeth ofynnol fel yr 

amlinellir gan y Cyd-gyngor Cymwysterau yn nogfen gyfredol ‘Polisïau a Gweithdrefnau Camarfer 

Tybiedig’ y Cyd-gyngor Cymwysterau). 

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 camau gweithredu ychwanegol. Dylech 

gyfeirio at ddogfen gyfredol y Cyd-gyngor Cymwysterau, ‘Polisïau a Gweithdrefnau Camarfer 

Tybiedig’ i gael rhagor o wybodaeth: 
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5 Llên-ladrad 

Beth yw llên-ladrad? 

 

Llên-ladrad yw defnyddio gwaith neu syniadau pobl eraill heb gydnabod y ffynhonnell.  

Twyll yw llên-ladrad 

 

Sut rydyn ni’n dod o hyd i lên-ladrad 

 

Mae'r Coleg yn defnyddio meddalwedd canfod llên-ladrad ac yn archwilio asesiadau ac aseiniadau.  

 

Sut i gyfeirnodi gwaith yn gywir 

 

Dylai canllaw cyfeirio fod ar gael i bob dysgwr/ymgeisydd. 

 

Canlyniadau llên-ladrad 

 

• Bydd pob achos o lên-ladrad yn cael ei gofnodi a’i adrodd i’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd. 

• Bydd y Tiwtor a Phennaeth yr Ysgol (gyda chymorth y Rheolwr Sicrhau Ansawdd os oes angen) yn 

penderfynu p’un ai mater bach neu ddifrifol yw’r achos o lên-ladrad. Cyfeiriwch at y gweithdrefnau a 

amlinellir isod ar gyfer achosion bach a difrifol o lên-ladrad. 

• Pan fydd Datganiad Dilysrwydd wedi'i lofnodi, rhaid hysbysu'r Corff Dyfarnu drwy'r Rheolwr Sicrhau 

Ansawdd.  

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

• Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn cadw cofnod o bob achos o lên-ladrad yr adroddir amdano. 

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Academaidd a'r Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd. 

 

Dyfarniad 1 (Bach)  Dyfarniad 2 (Difrifol) 

• Y tiwtor/Pennaeth y Gwasanaeth yn 
hysbysu’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd am 
achos bach o lên-ladrad ac yn amlinellu’r 
camau gweithredu arfaethedig (e.e. 
ailgyflwyno gwaith) 

• Y tiwtor/Pennaeth y Gwasanaeth i gwrdd 
â’r dysgwr/ymgeisydd i drafod y camau 
gweithredu gofynnol a’r 
dysgwr/ymgeisydd yn cael cyfle i ymateb  

• Dilynir y broses ddisgyblu - rhoddir 
rhybudd llafar 

• Y tiwtor yn gweithio gyda'r 
dysgwr/ymgeisydd i sicrhau bod camau 
gweithredu y cytunwyd arnynt yn cael eu 
cwblhau 

 
 
 

• Y tiwtor/Pennaeth y Gwasanaeth yn 
hysbysu’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd am 
achos difrifol o lên-ladrad 

• Y tiwtor/Pennaeth y Gwasanaeth a’r 
Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn trafod ac 
yn cytuno ar y camau gweithredu 

• Y Rheolwr Sicrhau Ansawdd a’r 
tiwtor/Pennaeth y Gwasanaeth yn cael 
cyfarfod gyda’r dysgwr/ymgeisydd. Y 
dysgwr/ymgeisydd yn cael cyfle i ymateb. 
Hysbysir y dysgwr/ymgeisydd am y 
camau gweithredu y cytunwyd arnynt 
(e.e. ailgyflwyno dan amodau a reolir) 

• Dilynir y broses ddisgyblu - cyfeirir at 
Gyfarwyddwr y Campws 

• Y tiwtor yn gweithio gyda'r 
dysgwr/ymgeisydd i sicrhau bod camau 
gweithredu y cytunwyd arnynt yn cael eu 
cymryd 

 
 

 

• Mae'r Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn gyfrifol am hysbysu'r Corff Dyfarnu am bob achos o lên-ladrad yr 

adroddir amdano lle mae'r dysgwr/ymgeisydd wedi llofnodi'r Datganiad Dilysrwydd (yn unol â gofynion 

penodol y Corff Dyfarnu) 
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• Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd hefyd yn hysbysu'r Corff Dyfarnu am y camau y bwriedir eu cymryd 

• Bydd y dysgwr/ymgeisydd yn cael gwybod bod y Corff Dyfarnu wedi’i hysbysu am yr achos o lên-

ladrad  

• Bydd y wybodaeth yn cael ei chofnodi gan y Rheolwr Sicrhau Ansawdd 

Math o waith a gyflwynwyd 

 

Mae llên-ladrad yn berthnasol i bob math o waith, a rhestrir rhai ohonynt isod: 

I. Aseiniadau 

II. e-Bortffolios 

III. Asesiadau ymarferol 

IV. Prosiectau creadigol 

V. Gwaith sydd wedi'i gwblhau'n rhannol 

 

Canllaw yw'r rhestr hon ac nid yw'n derfynol. 

 

Enghreifftiau o lên-ladrad 

 

I. Copïo a gludo o ffynonellau eraill 

II. Defnyddio syniadau / gwaith rhywun arall heb ganiatâd 

III. Ffeithiau 

IV. Ystadegau 

V. Graffiau 

VI. Lluniau 

VII. Ffeiliau cyfryngau 

VIII. Darluniau 

IX. Dyfyniadau o destun neu areithiau heb gyfeirnod 

X. Defnyddio gwaith rhywun arall gyda mân newidiadau 

Canllaw yw’r rhestr hon ac nid yw’n rhestr gyflawn. 

 

Diffiniad ‘Llên-ladrad bach’ –  

• ychydig bach o aralleirio, dyfynnu neu ddefnyddio diagramau, siartiau ac ati heb 

ddyfynnu/cyfeirnodi digonol a phriodol 

Diffiniad ‘Llên-ladrad difrifol’ –  

• defnydd helaeth o aralleirio, dyfynnu neu ddefnyddio diagramau, siartiau ac ati heb 

ddyfynnu/cyfeirnodi digonol a phriodol    

• copïo gwaith pobl eraill   

• defnyddio traethodau (neu rannau o draethodau) o fanciau traethodau  

• Codi testun yn uniongyrchol o ffynhonnell arall heb gyfeirio ati 

• Achosion parhaus o ‘Lên-ladrad Bach’  

• Cyflwyno syniadau a gwaith pobl eraill fel eich gwaith chi 

• Cydgynllwynio   

Sylwer: Canllaw yw’r diffiniadau hyn, ac nid yw hon yn rhestr gyflawn. Bydd angen i chi arfer barn 

ofalus ynghylch pa gategori y mae'r enghraifft o lên-ladrad yn perthyn iddo. 
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Canllaw Cyflym i Gyfeirnodi 

 

Sut i osgoi llên-ladrad 

 

Achredu gwybodaeth i'r ffynhonnell wreiddiol yw cyfeirnodi. Bydd y dull o gyfeirnodi yn dibynnu ar y 

cwrs rydych yn ei ddilyn. Dylech wirio gyda’ch tiwtor bob amser. Isod, mae rhestr wirio o ffynonellau 

cynradd ac eilaidd y bydd angen i chi gyfeirio atynt bob amser yn eich gwaith. 

 

• Y rhyngrwyd 

• Llyfrau 

• Cerddoriaeth 

• Lluniau 

• Ffilmiau 

• Radio 

• Cylchgronau 

• Papurau newydd 

• Papurau / Cyfnodolion 

• Gwaith celf 

• Arddangosfa 

• Sgyrsiau / Cyflwyniadau 

• Fideo / DVD 

• Ffotograffau 

 

 

6 Gwrthdaro Buddiannau 

Mae ‘Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer Canolfannau Cymeradwy’ y Cydgyngor Cymwysterau i’w 

gweld yma.  

Rhaid i'r Coleg sicrhau ei fod yn rheoli gwrthdaro buddiannau drwy hysbysu'r cyrff dyfarnu, cyn y 
dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer cofrestriadau, am y canlynol: 
 

• unrhyw aelodau o staff y ganolfan sy'n cyflawni cymwysterau yn eu canolfan eu hunain 
sy'n cynnwys cydrannau/unedau a asesir yn fewnol;  

 

• unrhyw aelodau 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; a  

 

• cadw cofnodion clir o bob achos:  

o pan fydd gan aelodau o staff y swyddfa arholiadau aelodau teulu (sy’n cynnwys 
llys-deulu, teulu maeth a pherthnasoedd agos tebyg) neu ffrindiau agos a’u teulu 

https://www.jcq.org.uk/exams-office/general-regulations/
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agos (e.e. mab/merch) sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer arholiadau ac asesiadau naill 
ai yn y ganolfan ei hunan neu mewn canolfannau eraill; pan fydd staff y ganolfan 
yn cyflawni cymwysterau yn eu canolfan nad ydynt yn cynnwys cydrannau/unedau 
a asesir yn fewnol;  

o pan fydd staff y ganolfan yn cyflawni cymwysterau mewn canolfannau eraill. 

o pan fydd staff y ganolfan yn cyflawni cymwysterau yn eu canolfan eu hunain nad 
ydynt yn cynnwys cydrannau/unedau a asesir yn fewnol;  

 
 
 

 
 

Rhaid i Bennaeth y Ganolfan sicrhau bod y cofnodion yn cynnwys manylion y mesurau a gymerwyd 

i liniaru unrhyw risg bosib i uniondeb y cymwysterau yr effeithir arnynt. Gall y cofnodion gael eu 

harchwilio gan Arolygydd Canolfan y Cyd-gyngor Cymwysterau a/neu staff y corff dyfarnu. Mae’n 

bosib y gofynnir amdanynt os bydd pryderon yn cael eu codi i gorff dyfarnu. Rhaid cadw'r cofnodion 

hyd nes y bydd y dyddiad cau ar gyfer adolygu'r marciau wedi bod neu hyd nes y bydd unrhyw apêl, 

camarfer neu ymholiad arall am ganlyniadau wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd hwyraf. 

 

Dylai penaethiaid canolfannau nodi mai fel dewis olaf y dylid cofrestru aelodau o staff canolfannau 

ar gyfer cymwysterau yn eu canolfan eu hunain a hynny mewn achosion lle na all aelod o staff y 

ganolfan ddod o hyd i ganolfan arall. 

 

Pennaeth y ganolfan sy'n gyfrifol am sicrhau bod protocolau priodol ar waith i atal aelod o staff y 

ganolfan rhag cael mynediad at ddeunyddiau arholiad cyn yr arholiad a bod staff eraill y ganolfan 

yn cael eu briffio ar gynnal uniondeb a chyfrinachedd y deunyddiau arholiad. 

 

Rhaid i bennaeth y ganolfan sicrhau yn ystod y gyfres arholiadau bod yr aelod o staff o’r ganolfan 

yn cael ei drin yn yr un modd ag unrhyw ymgeisydd arall a gofrestrwyd ar gyfer yr arholiad hwnnw, 

ac nad yw'n gallu cael gafael ar ddeunyddiau arholiad nac yn cael unrhyw driniaeth ffafriol. 

 
Rheoli Gwrthdaro Buddiannau yng Ngholeg y Cymoedd 
 
Cyfrifoldeb staff yw adrodd am Wrthdaro Buddiannau. Mae’r tabl isod yn nodi’r dulliau i’w cymryd: 
 

Aelodau o staff 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 unedau a asesir yn fewnol 

o Rhaid i'r aelod o staff hysbysu ei 
Bennaeth Ysgol a'r Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd ar unwaith 

o Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn 
cofnodi'r wybodaeth mewn cofnod 
canolog 

o Cytunir ar gamau i liniaru’r gwrthdaro 
buddiannau (mae hyn yn debygol o 
gynnwys camau Sicrhau Ansawdd 
Mewnol 100% o waith y dysgwr. Os oes 
gwrthdaro o ran y Swyddog Sicrhau 
Ansawdd Mewnol, bydd camau Sicrhau 
Ansawdd Mewnol gwahanol yn cael eu 
defnyddio) 
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o Rhaid cyflwyno cofnodion Sicrhau 
Ansawdd Mewnol i'r Rheolwr Sicrhau 
Ansawdd 

o Bydd gwaith y dysgwyr a chofnodion 
Sicrhau Ansawdd Mewnol ar gael ar 
gyfer samplu Sicrhau Ansawdd Allanol 

o Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn 
hysbysu'r Corff Dyfarnu (oni bai bod 
gofyniad i'r aelodau o staff gwblhau 
datganiadau ar-lein y corff dyfarnu 
unigol) 

 

Pan fydd gan aelodau o staff y swyddfa 
arholiadau aelodau teulu (sy’n cynnwys llys-
deulu, teulu maeth a pherthnasoedd agos 
tebyg) neu ffrindiau agos a’u teulu agos (e.e. 
mab/merch) sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer 
arholiadau ac asesiadau naill ai yn y ganolfan 
ei hunan neu mewn canolfannau eraill 

o Y Rheolwr Arholiadau sy'n gyfrifol am 
gadw cofnodion o wrthdaro buddiannau 
yn yr achos hwn 

o Bydd y Rheolwr Arholiadau yn sicrhau 
bod protocolau priodol ar waith i atal 
aelod o staff y ganolfan rhag cael 
mynediad at ddeunyddiau arholiad cyn yr 
arholiad a bod staff eraill y ganolfan yn 
cael eu briffio ar gynnal uniondeb a 
chyfrinachedd y deunyddiau arholiad 

o Yn ystod y gyfres arholiadau bydd y 
dysgwr yn cael ei drin yn yr un modd ag 
unrhyw ddysgwr arall a gofrestrwyd ar 
gyfer yr arholiad hwnnw. Ni fydd yn gallu 
cael gafael ar ddeunyddiau arholiad ac ni 
fydd yn cael unrhyw driniaeth ffafriol 

o Bydd y papur arholiad yn cael ei agor yn 
yr Ystafell Arholiadau. Rhaid i ddau 
unigolyn wirio'r union ddiwrnod, dyddiad 
ac amser cyn agor pecyn papur 
cwestiynau. Fel arfer, aelod o'r tîm 
Arholiadau a Goruchwyliwr fydd y rhain  

o Bydd yr holl gofnodion ar gael i'w 
harchwilio gan y Cyd-gyngor 
Cymwysterau 

o Bydd y Rheolwr Arholiadau yn cwblhau 
datganiad (Gweler Atodiad 1) 

Unrhyw aelodau o staff y ganolfan sy'n 
cyflawni cymwysterau yn eu canolfan eu 
hunain sy'n cynnwys cydrannau/unedau a 
asesir yn fewnol  
 

Unrhyw aelodau o staff y ganolfan sy'n 
cyflawni cymwysterau yn eu canolfan nad 
ydynt yn cynnwys cydrannau/unedau a 
asesir yn fewnol 

o Cyfeiriwch at y siart llif yn Atodiad 2 
o Bydd yr aelod o staff sy'n gwneud cais 

am gyllid i fynychu cwrs yn llofnodi 
datganiad ar y ffurflen gais 

o Bydd Pobl a Diwylliant yn hysbysu'r 
Rheolwr Sicrhau Ansawdd a'r Rheolwr 
Arholiadau pan ddaw cais i law 

o Bydd protocolau priodol ar waith i atal yr 
aelod(au) o staff (y dysgwr/dysgwyr) rhag 
cael mynediad at ddeunydd asesu 
mewnol a deunyddiau arholiad cyn yr 
asesiad/arholiad mewnol.  

o Bydd uniondeb a chyfrinachedd y 
deunyddiau asesu/arholiad mewnol yn 



14 
 

cael eu cynnal. Bydd yr aelod(au) o staff 
(y dysgwr/dysgwyr) yn cael eu trin yn yr 
un modd ag unrhyw ymgeisydd arall a 
gofrestrwyd ar gyfer yr asesiad/arholiad 
mewnol hwnnw ac ni fyddant yn cael 
unrhyw driniaeth ffafriol.  

o Bydd gwaith a asesir yn fewnol yn 
amodol ar samplu Sicrhau Ansawdd 
Mewnol yn unol â pholisi Gwirio 
Mewnol/Sicrhau Ansawdd Mewnol y 
Coleg 

o Bydd gweithgaredd samplu Sicrhau 
Ansawdd Allanol yn unol â gofynion y 
corff dyfarnu 

o Bydd datganiad ar wahân yn cael ei 
anfon at diwtoriaid y cwrs (gweler 
Atodiad 3) 

o Bydd y Rheolwr Sicrhau Ansawdd yn 
hysbysu'r Corff Dyfarnu (oni bai bod 
gofyniad i'r aelodau o staff gwblhau 
datganiadau ar-lein y corff dyfarnu unigol) 

Staff y ganolfan sy’n cyflawni cymwysterau 
mewn canolfannau eraill.  

o Bydd Pobl a Diwylliant yn hysbysu'r 
Rheolwr Sicrhau Ansawdd a'r Rheolwr 
Arholiadau pan ddaw cais i law 

o Mae’r holl ddeunydd asesu yn benodol i'r 

ganolfan ac ni ddylid ei rannu â staff neu 

ddysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster 

mewn canolfan arall.  

o Lle datgelir i Adnoddau Dynol, bydd yr 

aelod o staff yn cwblhau datganiad 

(gweler Atodiad 4) 

 
Cysylltwch â'r Rheolwr Sicrhau Ansawdd (sharon.leach@cymoedd.ac.uk) gydag unrhyw ymholiadau am Wrthdaro 

Buddiannau. 

mailto:sharon.leach@cymoedd.ac.uk
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Atodiad 1: 

 

Gwrthdaro Buddiannau – Staff Arholiadau  

  
I’w gwblhau gan y Rheolwr Arholiadau. Mae hwn yn gofnod o bob achos pan fydd gan aelod o staff o’r swyddfa 
arholiadau aelod o’u teulu (sy’n cynnwys llys-deulu, teulu maeth a pherthnasoedd agos tebyg) neu ffrind agos a’u 
teulu agos (e.e. mab/merch) sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer arholiadau ac asesiadau naill ai yn y ganolfan ei hunan 
neu mewn canolfannau eraill   

Dyddiad 
Adrodd  

Enw’r Aelod o 
Staff Arholiadau  

Enw’r 
Dysgwr  

Cod a Theitl 
y Cwrs  

Manylion y Gwrthdaro Buddiannau  
  

  
  
  
  
  

        

Datganiad:  
  
Rwy’n datgan bod protocolau priodol ar waith i atal yr aelod o staff o’r ganolfan rhag cael mynediad at ddeunyddiau 
arholiad cyn yr arholiad a bod staff eraill y ganolfan wedi cael eu briffio ar gynnal uniondeb a chyfrinachedd y 
deunyddiau arholiad. Yn ystod y gyfres arholiadau bydd yr aelod o staff o’r ganolfan yn cael ei drin yn yr un modd ag 
unrhyw ymgeisydd arall a gofrestrwyd ar gyfer yr arholiad hwnnw, ni fydd yn gallu cael gafael ar ddeunyddiau 
arholiad ac ni fydd yn cael unrhyw driniaeth ffafriol.  

  
Bydd y papurau arholiad yn cael eu hagor yn yr Ystafell Arholiadau. Rhaid i ddau unigolyn wirio'r union ddiwrnod, 
dyddiad ac amser cyn agor pecyn papur cwestiynau. Fel arfer, aelod o'r tîm arholiadau a goruchwyliwr fydd y rhain. 
Mae angen y ddogfen Cyd-gyngor Cymwysterau hon at ddibenion arolygu (Ail Bâr o Lygaid).  
  

Enw’r Rheolwr Arholiadau:_____________________________________  
  
Llofnod:_______________________________________  
  
Dyddiad:___________________________________________  
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Atodiad 2: 

Nodi a Chofnodi Gwrthdaro Buddiannau   
Aelodau o staff sydd wedi cofrestru ar gwrs yng Ngholeg y Cymoedd (gydag unedau a asesir yn fewnol a/neu a 

asesir yn allanol) ac aelodau o staff sy’n cyflawni cwrs mewn canolfan arall  
Mae'n ofyniad gan y Cyd-gyngor Cymwysterau bod y Coleg yn cadw cofnodion clir o bob achos lle mae unrhyw aelod 
o staff yn cyflawni cymwysterau yn eu canolfan eu hunain (sy'n cynnwys cydrannau a asesir yn fewnol ac a asesir yn 
allanol) a lle mae aelodau o staff yn cyflawni cwrs mewn canolfan arall. Pan fo aelod o staff yn cyflawni cwrs yn y 
Coleg sy'n cynnwys unedau a asesir yn fewnol, rhaid hysbysu'r corff dyfarnu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelod o staff yn cwblhau cais am gyllid (sy’n cynnwys datganiad 

gwrthdaro buddiannau) ac yn ei gyflwyno i’r tîm Dysgu a Datblygu (AD) 

Y tîm Dysgu a Datblygu (AD) yn hysbysu’r Rheolwr Sicrhau Ansawdd a’r 

Rheolwr Arholiadau y bydd yr aelod o staff yn cymryd rhan mewn cwrs 

yn y Coleg neu mewn canolfan arall 

Bydd y templed datganiad priodol yn cael ei ddosbarthu i’r canlynol: 

Tiwtor(iaid) cwrs sy'n cyflwyno, yn asesu ac yn Sicrhau Ansawdd Mewnol ar y cwrs y mae'r 

aelod o staff yn ei ddilyn. Rhaid cael caniatâd a chymeradwyaeth gan y corff dyfarnu cyn 

cofrestru/dechrau drwy'r Swyddfa Arholiadau. 

Yr aelod o staff a fydd yn mynychu'r cwrs mewn canolfan arall 

Yr aelod o staff a fydd yn mynychu'r cwrs mewn 

canolfan arall 



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD 
 

_________________________________________________________ 
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Atodiad 3 

Gwrthdaro Buddiannau – Staff sy’n cyflawni cymhwyster yn 
y coleg  

Dyma gofnod o aelodau o staff y coleg sy'n cyflawni cymwysterau yn y coleg sy'n cynnwys 
cydrannau/unedau a asesir yn fewnol ac a asesir yn allanol;   

 

Dyddiad 
Adrodd:  

Aelod(au) o staff 
Coleg y Cymoedd (y 
dysgwr/dysgwyr):  
  
  
  
  
Tiwtor(iaid) Cwrs 
Coleg y Cymoedd:  
  
  
  
   

Cod a Theitl y 
Cwrs:  
  
  
  
  
  
  
Corff Dyfarnu:  
  

 
  

 
  

Dyddiad 
Dechrau’r 
Cwrs:  
  
  
  
  
Dyddiad 
Gorffen y 
Cwrs:  

Manylion yr asesiad 
(uwcholeuwch fel y bo’n briodol):  
  
Asesiad Mewnol a/neu  
Asesiad Allanol  
  
  
  
Unedau:   

Rwy’n cadarnhau:  
  
Bod protocolau priodol ar waith i atal yr aelod(au) o staff (y dysgwr/dysgwyr) rhag cael mynediad at 
ddeunydd asesu mewnol a deunyddiau arholiad cyn yr asesiad/arholiad mewnol. Bydd uniondeb a 
chyfrinachedd y deunyddiau asesu/arholiad mewnol yn cael eu cynnal. Bydd yr aelod(au) o staff (y 
dysgwr/dysgwyr) yn cael eu trin yn yr un modd ag unrhyw ymgeisydd arall a gofrestrwyd ar gyfer yr 
asesiad/arholiad mewnol hwnnw ac ni fyddant yn cael unrhyw driniaeth ffafriol.  
  
Bod gwaith a asesir yn fewnol yn destun samplu Sicrhau Ansawdd Mewnol yn unol â pholisi Gwirio 
Mewnol a gweithgarwch samplu Sicrhau Ansawdd Allanol yn unol â gofynion y corff dyfarnu.  

Llofnodwyd (Tiwtor(iaid) y Cwrs):  
  
  
Enw______________________________________________ 
Llofnod________________________________ Dyddiad__________________  
  
  
Enw______________________________________________ 
Llofnod________________________________ Dyddiad__________________  
  
  
Enw______________________________________________ 
Llofnod________________________________ Dyddiad__________________  
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Atodiad 4 

Gwrthdaro Buddiannau – Staff sy’n cyflawni cymhwyster 
mewn canolfannau eraill  

Dyma gofnod o aelodau o staff y coleg sy'n cyflawni cymwysterau mewn canolfannau eraill sy'n 
cynnwys cydrannau/unedau a asesir yn fewnol ac a asesir yn allanol;    

Dyddiad 
Adrodd:   

Aelod o staff 
Coleg y 
Cymoedd:   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ble mae’r cwrs 
yn cael ei 
ddarparu?:  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Teitl y Cwrs:  
  
  
  
  
Dyddiad 
Dechrau’r 
Cwrs:   
   
   
   
   
Dyddiad 
Gorffen y 
Cwrs:   

Manylion yr asesiad (uwcholeuwch 
fel y bo’n briodol):   
   
Asesiad Mewnol a/neu   
Asesiad Allanol   
   

Rwy’n cadarnhau y bydd uniondeb a chyfrinachedd y deunyddiau asesu/arholiad mewnol yn cael eu 
cynnal ac na fyddaf yn rhannu unrhyw adnoddau na deunydd asesu â neb.  
   

  

Llofnod:  
   
   
Enw______________________________________________ 
Llofnod________________________________ Dyddiad__________________   

  
   

  

 

 

 

 

 


