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Rhagair
Fel rheoleiddwyr cymwysterau, rydym yn ymrwymedig i ddiogelu buddiannau dysgwyr, cynnal
safonau cymwysterau a hybu hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau. Rydym yn cydweithio’n
agos â’n gilydd, ac mae llawer o’r sefydliadau dyfarnu a reoleiddir gennym yn gyffredin i ni i gyd.
Yr Amodau Cydnabod yw’r rheolau rydym yn eu pennu i’r sefydliadau dyfarnu a reoleiddir gennym.
Mae’n rhaid i bob sefydliad dyfarnu cydnabyddedig sicrhau ei bod nhw,a’i holl gymwysterau
rheoleiddiedig yn bodloni’r Amodau. Yn Lloegr, Cymrua Gogledd Iwerddon, mae’r Amodau yn debyg
iawn ond ceir rhai gwahaniaethau sy’n adlewyrchu ein cyd-destunau polisi a deddfwriaethol.
Mae ein priod Amodau yn sefydledig ac mae sefydliadau dyfarnu ar y cyfan yn ein hysbysu bob
blwyddyn eu bod yn cydymffurfio â nhw. Yn ystod 2018, cynhaliodd Cymwysterau Cymru adolygiad
o’i Amodau, gan siarad â sefydliadau dyfarnu a chanolfannau. Cyhoeddodd Ofqual gais am
dystiolaeth ar dryloywder gwybodaeth am ffioedd cymwysterau. Rydym yn ymrwymedig i weithio
gyda’n gilydd i ystyried y dystiolaeth a gasglwyd, a hefyd ddwyn ynghyd ein barn, ein gwaith
dadansoddi a’n safbwyntiau ehangach ynglŷn â ble y gellir newid yr Amodau yn briodol.
Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnig nifer o newidiadau i’n Hamodau, gan gynnwys yn benodol
newidiadau gyda’r nod o wella tryloywder ac eglurder ffioedd cymwysterau, yn ogystal â
newidiadau gyda’r nod o wella strwythur ac eglurder y geiriad. Rydym wedi ceisio cysoni ein
cynigion â’i gilydd hyd y gellir – ac adlewyrchir hyn yn y ffaith mai dim ond mewn nifer fach iawn o
achosion yn yr ymgynghoriad hwn rydym yn cynnig gofynion gwahanol.
Hoffem ddiolch i’r rhanddeiliaid sydd wedi cyfrannu at yr adolygiad hwn ar y cyd ac edrychwn ymlaen
at gael ymatebion i’n hymgynghoriad.

Philip Blaker
Prif Weithredwr
Cymwysterau Cymru
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Sally Collier
Prif Reoleiddiwr
Ofqual

Justin Edwards
Prif Weithredwr
CCEA

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod

Pennod 1: Cyflwyniad
1.1

Mae Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual yn ymgynghori ar ddiwygiadau
arfaethedig i’n priod Amodau Cydnabod, sydd wedi bod ar waith ers rhai blynyddoedd. Er
na chredwn fod angen i ni newid yr Amodau’n sylweddol, rydym o’r farn bod lle i’w gwella
mewn mannau. Rydym yn cydnabod y byddai’n well gan sefydliadau dyfarnu pe bai ein
priod Amodau mor debyg â phosibl. Felly, rydym yn ymgynghori ar y cyd ar gyfres o
newidiadau rydym yn bwriadu eu gwneud.

1.2

Mater datganoledig yw polisi addysg. O ganlyniad, mae rheoleiddwyr cymwysterau
gwahanol yng Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon:
• Ofqual yn Lloegr;
• CCEA Regulation yng Ngogledd Iwerddon; a
• Cymwysterau Cymru yng Nghymru.

1.3

Mae pob un ohonom yn rheoleiddio mewn cyd-destunau gwahanol ac mae gennym nodau,
amcanion, pwerau a dyletswyddau gwahanol, sy’n deillio o ddeddfwriaeth wahanol.

1.4

Drwy gydol yr ymgynghoriad hwn, rydym yn defnyddio’r termau “ni” ac “ein” i gyfeirio at
Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual ar y cyd. Lle rydym yn golygu rheoleiddiwr
unigol (ac nid pob un o’r tri), cyfeiriwn at bob un yn ôl ei enw.

CCEA Regulation
1.5

Fel y nodwyd yng Ngorchymyn Addysg (Gogledd Iwerddon) 1998, mae CCEA Regulation yn
rheoleiddio cymwysterau a gynigir i ddysgwyr yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n gwneud
hynny ar ran yr Adran Addysg (Gogledd Iwerddon) ac Adran yr Economi (Gogledd
Iwerddon).

1.6

Mae’r Gorchymyn yn nodi’r pwerau rheoleiddio canlynol:
i.
ii.

iii.
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datblygu a chyhoeddi meini prawf ar gyfer achredu cymwysterau allanol perthnasol;
ceisio sicrhau bod safonau arholiadau ac asesiadau yng Ngogledd Iwerddon yn cael
eu cydnabod fel rhai sy’n cyfateb i’r hyn a geir yng ngwledydd eraill y Deyrnas
Unedig;
wrth gyflawni ei swyddogaethau, ystyried gofynion diwydiant a masnach a’r
proffesiynau a phobl ag anghenion dysgu arbennig.

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod

Ofqual
1.7

Ofqual yw rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau ac asesiadau’r cwricwlwm cenedlaethol yn
Lloegr, a sefydlwyd drwy Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009. Mae’r Ddeddf
honno yn nodi dyletswyddau a phwerau Ofqual, yn ogystal â’i phum amcan statudol. Yn
gryno, y pum amcan yw:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

sicrhau safonau cymwysterau;
hyrwyddo safonau Asesu Cenedlaethol;
hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau rheoleiddiedig a threfniadau Asesu
Cenedlaethol;
hyrwyddo ymwybyddiaeth o fuddion cydnabyddiaeth ac ystod a buddion
cymwysterau rheoleiddiedig;
sicrhau bod cymwysterau rheoleiddiedig yn cael eu darparu’n effeithlon.

Cymwysterau Cymru
1.8

Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol yng Nghymru, a sefydlwyd
drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Mae’r Ddeddf yn nodi dyletswyddau a phwerau
Cymwysterau Cymru, a’i brif nodau, sef:
i.
ii.

sicrhau bod cymwysterau, a’r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er
mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Amodau Cydnabod
1.9

Mae Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual yn cyhoeddi eu ‘Hamodau Cydnabod’
eu hunain ar gyfer y cymwysterau a’r sefydliadau y maent yn eu rheoleiddio. Gelwir y rhain
yn Amodau Cydnabod Safonol yng Nghymru a General Conditions of Recognition yn Lloegr a
Gogledd Iwerddon.

1.10

Mae’r Amodau Cydnabod Safonol/Cyffredinol (yr ‘Amodau’) yn debyg ar y cyfan yng Lloegr,
Gogledd Iwerddon a Chymru. Ceir rhai gwahaniaethau, sy’n adlewyrchu gwahaniaethau o
ran deddfwriaeth, prosesau a chyd-destunau cenedlaethol. Er enghraifft:
•
•
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mae Amodau pob un o’r tri rheoleiddiwr yn pennu rheolau gwahanol ynghylch
iaith asesiadau;
mae’r Amodau yn cyfeirio at y systemau TG gwahanol a ddefnyddir gan y tri
rheoleiddiwr;

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod
•

•

•

1.11

mae Amodau Cymwysterau Cymru yn cyfeirio at endid rheoleiddiedig fel ‘corff
dyfarnu’, ond mae Amodau Ofqual a CCEA Regulation yn defnyddio’r term
‘awarding organisation’ (‘sefydliad dyfarnu’);
mae Amodau Cymwysterau Cymru yn cynnwys rheolau sy’n ymwneud â
chymwysterau ‘Cymeradwy’ a ‘Dynodedig’, sef mathau o gymhwyster
rheoleiddiedig a ddiffinnir yn Neddf Cymwysterau Cymru 2015 yn unig; ac
mae Ofqual yn cyhoeddi canllawiau statudol ochr yn ochr â’i Hamodau y mae’n
rhaid i sefydliadau dyfarnu eu hystyried.

Yn yr un modd, mae Amodau yn wahanol rhwng rheoleiddwyr o ganlyniad i benderfyniadau
polisi pob rheoleiddiwr.

Diffiniadau
Drwy gydol y ddogfen hon, rydym yn defnyddio:
Sefydliad dyfarnu i olygu darparwr cymwysterau reoleiddiedig sy’n gweithredu mewn
unrhyw le yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a/neu yng Nghymru.
Amodau i olygu’r fersiynau o’r General Conditions of Recognition a ddefnyddir yn Lloegr a
Gogledd Iwerddon (yn ôl eu trefn), a’r Amodau Cydnabod Safonol a ddefnyddir yng
Nghymru.

Cydweithio rhwng y tri rheoleiddiwr
1.12

Gall sefydliadau dyfarnu ddewis cael eu cydnabod yn Lloegr, Cymru neu Ogledd Iwerddon,
neu unrhyw gyfuniad o’r rhain. Mae hyn yn golygu bod angen iddynt ddilyn mwy nag un
gyfres o Amodau.

1.13

Fel y nodir uchod, mae rhesymau dilys pam y gallai ein Hamodau fod yn wahanol mewn
mannau ac, yn wir, maent yn wahanol mewn mannau; mae sefydliadau dyfarnu eisoes yn
ymwybodol o’r rhain ac yn gyfarwydd â nhw.

1.14

Rydym wedi cytuno i gydweithio, lle y bo modd, er mwyn cysoni ein Hamodau, gyda’r nod
o:
•
sicrhau safonau cymwysterau;
•
hyrwyddo buddiannau dysgwyr a hyder y cyhoedd mewn cymwysterau
rheoleiddiedig;
•
hyrwyddo ymwybyddiaeth o fuddiannau cymwysterau rheoleiddiedig;
•
sicrhau’r gwerth gorau am arian i brynwyr; a
•
lleihau’r baich ar sefydliadau dyfarnu hyd y gellir.
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1.15

Mae ein hymgynghoriad wedi’i lywio gan dystiolaeth o’r canlynol:
•
•
•

adolygiad Cymwysterau Cymru o’i Amodau Cydnabod Safonol1,
cais Ofqual am dystiolaeth ynglŷn ag argaeledd gwybodaeth am ffioedd2; a
chyfarfodydd tri rheoleiddiwr i drafod diwygiadau arfaethedig.

Adolygiad Cymwysterau Cymru o’r Amodau Cydnabod Safonol
1.16

Fel rheoleiddiwr newydd ei sefydlu yn 2015, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru adolygiad o’i
Fframwaith a’i Ddull Rheoleiddio. Fel rhan o’r adolygiad hwn, dywedodd rhai sefydliadau
dyfarnu wrth Cymwysterau Cymru y dylid adolygu’r Amodau am eu bod yn rhy ragnodol,
hirfaith ac anhryloyw, a’u bod yn cyfyngu ar arloesedd yn hytrach na’i alluogi.

1.17

O ganlyniad i’r adborth hwn, lansiodd Cymwysterau Cymru adolygiad o’i Amodau ar 30
Awst 2017. Cwmpas yr adolygiad hwn oedd:
•
nodi’r heriau y mae sefydliadau dyfarnu yn eu hwynebu er mwyn dangos eu bod
yn cydymffurfio ag Amodau a mynd i’r afael â nhw, lle y bo’n briodol;
•
adolygu’r Amodau o ran priodoldeb a pherthnasedd;
•
ystyried datblygiadau polisi cyfredol, datblygiadau sy’n dod i’r amlwg a
datblygiadau yn y dyfodol, a nodi newidiadau y gellir eu gweithredu fel rhan o’r
adolygiad hwn, a newidiadau y gallai fod angen eu gweithredu yn y tymor hwy o
bosibl;
•
ystyried cyfleoedd i symleiddio’r Amodau, gan ganolbwyntio ar feysydd megis
eglurder, lefelau rhagnodi, dyblygu, strwythur a gwerth; a
•
nodi unrhyw enghreifftiau o arfer da gan sefydliadau dyfarnu.

1.18

Cyhoeddodd Cymwysterau Cymru adroddiad a oedd yn crynhoi ei ganfyddiadau3 ym mis
Hydref 2018. Daeth yr adolygiad i’r casgliad:
•
•
•

1.19

bod sefydliadau dyfarnu am weld diwygiadau i’r Amodau’n gyffredinol;
byddai’n well gan sefydliadau dyfarnu pe bai’r diwygiadau hyn yn cael eu cysoni
rhwng y tri rheoleiddiwr hyd y gellid yn rhesymol; ac
er i ddiwygiadau i’r Amodau yn gyffredinol gael eu hawgrymu, roedd yr adolygiad
hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai mathau eraill o eglurder neu arweiniad a
chymorth yn ddefnyddiol mewn rhai achosion.

Yn sgil cyhoeddi adolygiad Cymwysterau Cymru, ymrwymodd Ofqual a CCEA Regulation i
weithio gyda Cymwysterau Cymru i ystyried y canfyddiadau, a chynnig eu barn, eu

Adolygiad Cymwysterau Cymru o’u Hamodau Cydnabod Safonol
Ymatebion i gais Ofqual am dystiolaeth
3 Adolygiad Cymwysterau Cymru o’u Hamodau Cydnabod Safonol
1
2
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dadansoddiad a’u safbwyntiau eu hunain ar yr un pryd lle y byddai’n briodol cynnig
newidiadau i’n priod Amodau.

Cais Ofqual am dystiolaeth ynglŷn â ffioedd cymwysterau, prynu a gwerth am
arian
1.20

Rhwng 20 Gorffennaf a 30 Medi 2018, estynnodd Ofqual wahoddiad i randdeiliaid roi
tystiolaeth ynglŷn ag argaeledd gwybodaeth am ffioedd4, penderfyniadau prynu a sicrhau
gwerth am arian yn y farchnad cymwysterau rheoleiddiedig.

1.21

Cyhoeddir crynodeb Ofqual o’r ymatebion5 ochr yn ochr â’r ymgynghoriad hwn.

Newidiadau a gynigir yn yr ymgynghoriad hwn
1.22

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi newidiadau arfaethedig i’r Amodau. Ar y cyfan, rydym yn
cynnig gwneud yr un newidiadau (neu eu cysoni’n agos). Yn yr un modd, mae rhai
newidiadau y mae pob un ohonom am eu gwneud i’n priod Amodau er mwyn adlewyrchu
newidiadau yn ein polisïau, ein prosesau a’n systemau. Amlinellir y rhain ym mhennod 3,
pennod 4, pennod 5 a pennod 6.

1.23

Fodd bynnag, mae rhai cynigion y mae ond un neu ddau o’r rheoleiddwyr yn unig yn
ymgynghori yn eu cylch a byddai rhai o’r rhain yn arwain at ddulliau gweithredu gwahanol
pe baent yn cael eu mabwysiadu. Rydym yn esbonio p’un a yw pob cynnig yn cael ei wneud
gan un, dau neu bob un o’r rheoleiddwyr a pham.

4
5

Galwad am Dystiolaeth: ffioedd cymwysterau, prynu a gwerth am arian
Ymatebion i gais Ofqual am dystiolaeth
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Pennod 2: Cipolwg ar y cynigion
Cyflwyniad
2.1

Mae’r bennod hon yn rhoi crynodeb o’n cynigion a amlinellir yn llawn ym Mhenodau 3-7.

2.2

Mae'r penodau hyn yn rhoi esboniad manwl o'r prif newidiadau yr ydym yn eu cynnig drwy
gydol yr Amodau ac mae'r rhain i gyd yn cael eu holrhain fel newidiadau yn Amodau pob
rheoleiddiwr sydd ynghlwm yn Atodiadau 1-3.

2.3

Yn ogystal, mae newidiadau llai hefyd wedi'u holrhain yn yr atodiadau. Oherwydd natur y
newidiadau hyn, nid yw'r rhain wedi'u rhestru yn y penodau. Fodd bynnag, gellir gweld yr
holl newidiadau yn y fersiwn newid wedi'i olrhain o'r Amodau yn Atodiadau 1-3 a
chroesewir eich adborth chi i gyd.

Tabl 1: Diwygiadau a gynigir yn ôl thema ac yn ôl rheoleiddiwr
Thema
Tryloywder
ffioedd
cymwysterau
(Amod F1)
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Cynigion allweddol
Ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad
dyfarnu gyhoeddi gwybodaeth am
ffioedd mewn fformat safonol, y mae’n
rhaid iddi gynnwys:
• pris am gymhwyster sy’n
cwmpasu’r holl gostau gorfodol
ar gyfer un dysgwr ychwanegol
i sefyll y cymhwyster, o
gofrestru i dderbyn tystysgrif os
bydd yn llwyddo;
• unrhyw ffioedd am gynhyrchion
a gwasanaethau eraill y mae’n
rhaid eu prynu gyda’r
cymhwyster;
• unrhyw ffioedd am
wasanaethau dewisol sy’n
ymwneud yn uniongyrchol â
chyflwyno a dyfarnu
cymhwyster i ddysgwr;
• unrhyw ffioedd gorfodol ar lefel
carfan neu ganolfan.
Mae’n rhaid i’r holl wybodaeth am
ffioedd fod ar gael yn hawdd i unrhyw

Yn gymwys i:
Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod
Thema

Cynigion allweddol

Anfonebu am
ffioedd
cymwysterau
(Amod F3)
Newid Rheolaeth
(Amod A3)

ddarpar brynwr, heb iddo orfod gofyn
amdani gan y sefydliad dyfarnu.
Egluro bod disgwyl i sefydliadau
dyfarnu gyflwyno anfonebau yn unol â
gofynion CThEM a darparu
dadansoddiad manylach ar gais.
Cyflwyno diffiniad o ‘caffael’ yn Adran
J a rhannu A3.1 (a) yn ddwy ran er
mwyn gwneud natur benodol y
rhwymedigaethau yn fwy eglur.

Gwrthdaro
buddiannau a
buddiant
personol

Rheoli
Digwyddiadau
(Amod A7)

Rôl y Swyddog
Cyfrifol
Defnyddio
unedau a
ddatblygwyd gan
drydydd partïon
(Amod D6)

Cydnabod Dysgu
Blaenorol (Amod
E10)
11

Yn gymwys i:

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔
Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Egluro’r gwahaniaeth rhwng achos o
wrthdaro buddiannau a buddiant
personol:
• canllawiau newydd (CCEA
Regulation)
• canllawiau statudol newydd
(Ofqual)
• canllawiau newydd
(Cymwysterau Cymru)
Cynnig y dylid datblygu canllawiau
penodol ar reoli digwyddiadau er
mwyn helpu sefydliadau dyfarnu i
ddeall sut i gydymffurfio â’r Amod
hwn.
Egluro rhwymedigaeth sefydliadau
dyfarnu i sicrhau bod ei Swyddog
Cyfrifol yn effeithiol yn y rôl honno.

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Dileu’r Amod D6 presennol. Mae hyn
yn golygu mai sefydliadau dyfarnu
fyddai’n gyfrifol am gydymffurfiaeth
unedau y maent yn eu defnyddio yn
eu cymwysterau – p’un ai nhw (neu
drydydd parti) a ddatblygodd yr uned
ai peidio.
Ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad
dyfarnu gyhoeddi polisi sy’n egluro

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod
Thema

Cynigion allweddol

Yn gymwys i:

p’un a fydd yn cydnabod dysgu
blaenorol ai peidio.
Ystyriaeth
Arbennig (Amod
G7)

Cyhoeddi
canlyniadau
(Amod H6)

Cadarnhau y gall Ystyriaeth Arbennig
gynnwys addasiadau rhagweithiol a
wneir cyn asesiadau yn ogystal ag
addasiadau adweithiol i farciau.
Symud y diffiniad o Amod G7.1 i Adran
J.
Ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau
dyfarnu beidio â chyhoeddi
canlyniadau pan fydd rheoleiddiwr yn
cyfarwyddo hynny.

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Defnyddio
Egluro bod yn rhaid i’r penderfyniad
adolygwyr
terfynol mewn perthynas ag apêl
annibynnol mewn gynnwys parti annibynnol.
apeliadau (Amod
I1.2)

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Gwella
dealltwriaeth o’r
Amodau

Aralleirio “At y dibenion hyn” a
chyfeiriadau at “yr Amod hwn”.

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Aralleirio “Yn unol â’i Amodau
Cydnabod”

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Diwygio strwythur B2, B4, B8 a D5 er
mwyn rhoi mwy o eglurder ond peidio
â newid y gofynion

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Diwygio’r defnydd o dermau
diffiniedig
• symud y termau diffiniedig
presennol i Adran J
• diweddaru’r termau diffiniedig
presennol

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔
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Thema

Cynigion allweddol
•

Sicrhau bod yr
Amodau bob
amser yn
gyfredol

Yn gymwys i:

cyflwyno termau diffiniedig
newydd

Diweddaru diffiniadau, gan gynnwys
Cyfraith Diogelu Data, er mwyn bod yn
gyson â chyfraith sylwedd, gan
gynnwys adlewyrchu’r Rheoliad
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a
gyflwynwyd.

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Yn lle’r cyfeiriadau presennol at system Lloegr: ✔
TG etifeddol RITS, cyfeirio at y Porth
Gogledd Iwerddon: ✔
newydd i sefydliadau dyfarnu.
Cymru: dd/g
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Aildrefnu Amod A1 er mwyn sicrhau ei
fod yn unol â’r cyd-Reoleiddwyr a
diwygio’r geiriad er mwyn
adlewyrchu’r gofyniad achredu ar
gyfer cymwysterau galwedigaethol
yng Ngogledd Iwerddon yn well.

Lloegr: dd/g
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: dd/g

Diweddaru cyfeiriadau at gyfraith treth
gorfforaeth sylwedd yn y diffiniad o
Newid Rheolaeth.

Lloegr: dd/g
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: dd/g

Diwygio Amod A1.3 i’w gwneud yn fwy
eglur bod yn rhaid i sefydliadau
dyfarnu gyflwyno cymhwyster o fewn
dwy flynedd ar ôl iddo gael ei
gydnabod ac wedyn mae’n rhaid
iddynt gymryd pob cam rhesymol i
sicrhau eu bod yn dyfarnu cymhwyster
o leiaf unwaith bob dwy flynedd.
Dileu darpariaethau trosiannol o dan
Amodau E3 ac E7

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Lloegr: dd/g
Gogledd Iwerddon: dd/g
Cymru: ✔
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Thema

Ansolfedd

Newid Rheolaeth

Defnyddio
‘diwygio o bryd
i'w gilydd’
(Cymwysterau
Cymru yn unig)
14

Cynigion allweddol

Yn gymwys i:

Defnyddio QiW (E6 ac A1.3) – ei
gwneud yn ofynnol i sefydliadau
dyfarnu gyflwyno pob cymhwyster a
reoleiddir gan Cymwysterau Cymru i
QiW.
Mae hyn yn ymestyn y gofyniad
presennol i gyflwyno cymwysterau
Cymeradwy a Dynodedig.
Cyflwyno diffiniadau newydd i
adlewyrchu polisi yng Nghymru.

Lloegr: dd/g
Gogledd Iwerddon: dd/g
Cymru: ✔

Ailrifo’r Amodau er mwyn atal y
newidiadau arfaethedig rhag gadael
bylchau dryslyd yn yr Amodau.

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Diwygio Amod J1.7 (c) i gael gwared ar
y geiriau “os yw ar gael” sy'n ymwneud
â chyhoeddi gwybodaeth ar wefan
sefydliad dyfarnu.
Diffiniad newydd o ‘Ddigwyddiad
Ansolfedd’ er mwyn disgrifio’r trothwy
pan fydd yn ofynnol i sefydliadau
dyfarnu hysbysu’r rheoleiddiwr am
achos o ansolfedd.
Diwygio’r diffiniad o ‘Newid Rheolaeth’
er mwyn nodi’r amgylchiadau yn fwy
eglur i sefydliadau dyfarnu lle mae
newid rheolaeth yn debygol o fod
wedi digwydd, a phryd y dylid ein
hysbysu os yw rheolaeth dros sefydliad
dyfarnu yn newid, neu os yw’n credu
bod hynny’n debygol o ddigwydd.
Dileu pob cyfeiriad at 'ddiwygio o bryd
i'w gilydd' o'r Amodau (B5.3, E6.2 (a),
E9.3, I2.1 a I3.1), a rhoi un ddarpariaeth
ddehongli yn eu lle yn adran J o'r
Amodau.

Lloegr: ✔
Gogledd Iwerddon: ✔
Cymru: ✔

Lloegr: dd/g
Gogledd Iwerddon: dd/g
Cymru: ✔

Lloegr: ✘
Gogledd Iwerddon: ✘
Cymru: ✔

Lloegr: ✘
Gogledd Iwerddon: ✘
Cymru: ✔

Lloegr: ✘
Gogledd Iwerddon: ✘
Cymru: ✔
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Pennod 3: Diwygiadau i Adran F – a gynigir gan bob un o’r tri
rheoleiddiwr
Cyflwyniad
3.1.

Yn yr adran hon, rydym yn amlinellu ein cynigion i ddiwygio Amod F1, ynglŷn â rhoi
gwybodaeth am ffioedd i brynwyr. Fel egwyddor gyffredinol, dylai prisiau a godir am
gymwysterau gynnig gwerth am arian a dylent fod yn glir ac yn hygyrch i’r rhai sy’n
defnyddio ac yn prynu cymwysterau.

Amod F1 – Gwybodaeth am ffioedd a nodweddion cymhwyster
3.2. Mae’r tri rheoleiddiwr yn ymrwymedig i sicrhau bod y system gymwysterau yn rhoi gwerth
am arian6 7 8.
3.3. Mae Adran F o’r Amodau yn ymdrin â’r rhwymedigaethau mewn perthynas â rhoi
gwybodaeth am ffi cymhwyster (Amod F1), pecynnu cymwysterau gyda chynhyrchion neu
wasanaethau eraill (Amod F2), ac Anfonebu (Amod F3).
3.4. Mae’r hyblygrwydd a geir yn Amod F1.1 ar hyn o bryd yn caniatáu i sefydliadau dyfarnu roi
rhestr o ffioedd safonol ar gais, yn hytrach na’i darparu ar dudalen we sydd ar gael yn
gyhoeddus. Er bod hanner y sefydliadau dyfarnu yn cyhoeddi gwybodaeth am eu ffioedd ar
hyn o bryd, nid yw’r hanner9 arall yn gwneud hynny, sy’n golygu bod diffyg tryloywder, i ryw
raddau, ynglŷn â phrisiau yn y farchnad cymwysterau rheoleiddiedig, yn enwedig o ran
cymwysterau galwedigaethol a thechnegol. Mae’r ffioedd am gymwysterau cyffredinol a
gwasanaethau cysylltiedig yn cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd gan y pum sefydliad dyfarnu
sy’n eu cynnig ac ni ddylai ein cynigion olygu llawer o newid, os o gwbl, i’r wybodaeth hon.

Mae Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 yn nodi pum amcan statudol Ofqual, gan gynnwys amcan effeithlonrwydd
sy’n ei gwneud yn ofynnol bod “sums paid [for qualifications]…represent value for money”.
7 Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Cymwysterau Cymru sicrhau: y ‘darperir cymwysterau yn
effeithlon ac er mwyn sicrhau gwerth am arian’.
8 Yng Ngogledd Iwerddon, mae CCEA Regulation yn ymrwymedig i sicrhau bod ei gymwysterau yn rhoi gwerth am arian ac, fel
rheoleiddiwr, i hyrwyddo’r angen am gynhyrchu effeithlon gan bob sefydliad dyfarnu.
9 Canfu adolygiad pen desg gan Ofqual ym mis Chwefror 2019 nad oedd 68 o blith 152 o sefydliadau dyfarnu yn sicrhau bod prisiau
ar gael yn gyhoeddus ar eu gwefannau. Mae Cymwysterau Cymru a CCEA Regulation yn rheoleiddio is-setiau o’r 152 o sefydliadau
dyfarnu hyn, gyda phroffiliau tebyg o ran tryloywder.
6
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3.5.

Gwnaeth adroddiad yn yr UD yn 2007 i’r Gyngres, Does Price Transparency Improve Market
Efficiency?10, dynnu ynghyd yr astudiaethau empirig o bedwar ban byd a gynhaliwyd yn ystod
y degawdau diwethaf. Daeth yr adroddiad i’r casgliad bod y rhan fwyaf o astudiaethau yn
dangos bod tryloywder o ran prisiau yn arwain at brisiau is a mwy unffurf. Hyd yn oed os
bydd y pris cyfartalog yn aros yr un fath, bydd tryloywder o ran prisiau yn cael gwared ar
ychydig o’r annhegwch sy’n digwydd mewn marchnad annelwig.

3.6.

Yn y system gymwysterau, rydym yn gwybod bod pris ond yn un ffactor o blith llawer o
ystyriaethau eraill, wrth brynu cymwysterau. Fodd bynnag, gan fod diffyg tryloywder o ran
prisiau llawn yn creu annhegwch neu aneffeithlonrwydd o bosibl, rydym yn dymuno gwella
tryloywder a’i gwneud yn haws i brynwyr wneud penderfyniadau gweithredol ar sail
gwybodaeth.

Adolygiad Cymwysterau Cymru o’i Amodau Cydnabod Safonol
3.7.

Yn ystod ei adolygiad o’r Amodau, ystyriodd Cymwysterau Cymru hygyrchedd a thryloywder
gwybodaeth am ffioedd i brynwyr, gan gasglu tystiolaeth oddi wrth sefydliadau dyfarnu
drwy baneli rhanddeiliaid, grwpiau ffocws ac arolygon ar y canlynol:
•
•
•
•

i ba raddau roedd gwybodaeth am ffioedd ar gael yn gyhoeddus;
yr ystod o ffioedd sy’n cael eu pennu am gynhyrchion a gwasanaethau eraill;
ymarfer o ran pecynnu cymwysterau gyda chynhyrchion neu wasanaethau eraill;
eglurder anfonebau a gyflwynir i brynwyr.

3.8.

Aeth Cymwysterau Cymru ati i geisio barn prynwyr drwy grwpiau ffocws ac arolygon ar y
canlynol:
• hygyrchedd a thryloywder gwybodaeth am ffioedd;
• gwerth am arian canfyddedig y ffioedd hynny a chynhyrchion neu wasanaethau
cysylltiedig;
• eu profiad o anfonebau a gyflwynwyd gan sefydliadau dyfarnu.

3.9.

Roedd Cymwysterau Cymru hefyd wedi ymchwilio i ffioedd mewn cymwysterau cyffredin,11
a fwydodd i mewn i’w adolygiad.

Gwasanaeth Ymchwil Cyngres UDA (2007) “Does Price Transparency Improve Market Efficiency?
Implications of Empirical Evidence in Other Markets for the Health Sector”
11 Ffioedd arholiad cymwysterau TGAU a Safon Uwch – adroddiad ymchwil (Cymwysterau Cymru, 2018)
https://www.qualificationswales.org/media/4149/fees-and-services-final-report-cy-with-charts.pdf
10
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3.10. Cynhaliodd Cymwysterau Cymru drafodaethau a grwpiau ffocws gyda sampl o sefydliadau
dyfarnu a sefydliadau cynrychioliadol, gan gynnwys Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) a’r
Cyd-bwyllgor Cymwysterau (JCQ), er mwyn profi rhai cynigion cynnar a chanfod effaith
bosibl diwygio Amod F.
3.11. Roedd y dystiolaeth a gasglwyd yn dangos cefnogaeth eang o blaid ei gwneud yn ofynnol i
sefydliad dyfarnu gyhoeddi eu ffioedd a’u strwythurau prisio, gan gynnwys manylion am
gynhyrchion a gwasanaethau eraill.
3.12. Roedd y rhan fwyaf o’r sefydliadau dyfarnu yn cefnogi’r egwyddor y dylid bod yn ofynnol
iddynt gyhoeddi gwybodaeth am ffioedd. Roedd rhai sefydliad dyfarnu o’r farn bod hyn
eisoes yn ofynnol, ac roeddent am i bob sefydliad dyfarnu wneud hynny. Dywedwyd y
byddai hyn yn sicrhau chwarae teg i bawb.
3.13. Hefyd, comisiynodd Cymwysterau Cymru ddadansoddiad cost a budd annibynnol o’r
cynigion er mwyn profi’r buddiannau a’r effeithiau canfyddedig. Dangoswyd yn glir fod y
manteision yn fwy na’r costau posibl, fel y’i hadlewyrchwyd yn yr Asesiad Effaith
Rheoleiddiol ar gyfer yr ymgynghoriad hwn (Pennod 7).

Cais Ofqual am Dystiolaeth
3.14. Cyhoeddodd Ofqual gais am dystiolaeth12 ym mis Gorffennaf 2018, er mwyn canfod p’un a
yw rhanddeiliaid yn y farchnad gymwysterau, yn enwedig prynwyr, o’r farn bod diffyg
tryloywder yn y farchnad hon a allai ei hatal rhag bod yn effeithlon.
3.15. Yn y cais am dystiolaeth ceisiwyd barn prynwyr ar y canlynol:
(i) sut roeddent yn casglu gwybodaeth am y cymwysterau a oedd ar gael;
(ii) eu profiadau o newid darparwyr; a
(iii) eglurder anfonebau sefydliadau dyfarnu.
3.16. Hefyd, ceisiwyd barn sefydliadau dyfarnu ar brisio cymwysterau a’u cydberthnasau â
chanolfannau.
3.17. Ymgysylltodd Ofqual â rhanddeiliaid yn uniongyrchol drwy’r canlynol:
(i) trafodaeth grŵp ffocws i sefydliadau dyfarnu;

12

Ymateb i alwad Ofqual am dystiolaeth
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(ii) cyfarfodydd â sawl corff yn y diwydiant, gan gynnwys Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu a
Chymdeithas y Colegau; a
(iii) sgyrsiau un i un â staff rhai colegau addysg bellach.
3.18. Comisiynodd Ofqual SLG Economics Ltd i gynnal adolygiad annibynnol o’r materion a oedd
yn ymwneud â thryloywder o ran prisiau ac effeithlonrwydd y farchnad ac ystyried yr
ymatebion i’r cais am dystiolaeth.
3.19. Roedd prynwyr unigol a chyrff yn y diwydiant sy’n prynu cymwysterau (gan gynnwys
Cymdeithas y Colegau a Chymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau) oll am gael gwell
mynediad at wybodaeth am ffioedd.
3.20. Roedd ychydig o sefydliadau dyfarnu yn teimlo bod gwybodaeth am eu prisiau yn
fasnachol-sensitif, gyda sefydliadau llai o faint yn teimlo y gallai sefydliadau mawr godi
prisiau is na hwythau. Mae dros hanner y farchnad eisoes yn cyhoeddi eu prisiau’n agored,
gan gynnwys sefydliadau dyfarnu o bob maint. Fodd bynnag, ni wnaeth yr ymatebion i Gais
Ofqual am Dystiolaeth godi pryderon nac enghreifftiau o strategaethau prisio ystrywgar yn
cael eu defnyddio.
3.21. Daeth yr adolygiad gan SLG Economics, a oedd yn seiliedig ar ei brofiad o’r marchnadoedd
rheoleiddiedig ac ymatebion rhanddeiliaid, i’r casgliad canlynol:
•

•

“the low importance of price in purchasing decisions, the difficulty of gaining pricing
information, the difficulties of switching supplier and the lack of transparency of
prices [means] the market does not appear to be operating particularly efficiently”, ac
“at the least, this evidence points to the need for greater price transparency in the
market.”

Cynigion
3.22. Wrth i ni ddechrau datblygu cynigion ar gyfer Amod F1 newydd a fyddai’n sicrhau gwell
tryloywder o ran prisiau, roeddem o’r farn y byddai angen i ni hefyd gael gwell eglurder
ynglŷn â phrisiau, er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am brisiau yn ystyrlon.
3.23. Felly, rydym yn ymgynghori ar gynigion sy’n fwy rhagnodol ynghylch sut y cyflwynir rhai
ffioedd. Rydym o’r farn y bydd hyn yn gwireddu buddiannau mwy o dryloywder o ran
prisiau.
3.24. Er mwyn sicrhau bod y cynigion yn cyflawni ein nodau ac yn bodloni disgwyliadau’r rhai sy’n
rhan o’r farchnad, byddai’r Amod F1 newydd arfaethedig yn creu gofynion newydd ar
18
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sefydliadau dyfarnu i nodi categoriau o ffioedd a’u cyhoeddi ar ffurf sy’n cydymffurfio â’r
Amod newydd. Byddai’r Amod arfaethedig yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi:
i.
pris cymhwyster sy’n cynnwys yr holl gostau gorfodol i ddysgwr unigol ennill y
cymhwyster, o gofrestru i dderbyn tystysgrif;
ii.
unrhyw ffioedd am gynhyrchion a gwasanaethau eraill y mae’n rhaid eu prynu
gyda’r cymhwyster;
iii.
unrhyw ffioedd am wasanaethau dewisol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â
chyflwyno a dyfarnu cymhwyster i ddysgwr, e.e. adolygiadau o farcio; a
iv.
unrhyw ffioedd gorfodol ar lefel carfan neu ganolfan, megis ffioedd arolygu
blynyddol.
3.25. Yr Amodau arfaethedig yn lle Amodau F1.1 i F1.6 yw:
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F1.1

Mewn perthynas â phob un o’i gymwysterau a gynigir ganddo i’w prynu, rhaid i
sefydliad dyfarnu gyhoeddi –
(a) lle y bo’n bosibl, y Ffi Safonol am y Cymhwyster,
(b) lle y bo’n gymwys, unrhyw Ffi Becynnu
(c) lle y bo’n bosibl, unrhyw Ffioedd Dysgwyr Cysylltiedig,
(d) lle y bo’n bosibl, unrhyw Ffioedd Gorfodol i Ganolfannau,
(e) os na all y sefydliad dyfarnu gyfrifo Ffi Safonol am Gymhwyster, Ffioedd Dysgwyr
Cysylltiedig nac unrhyw Ffioedd Gorfodol i Ganolfannau, datganiad o’r dull a
ddefnyddir i gyfrifo’r ffioedd hyn.

F1.2

Rhaid i sefydliad dyfarnu sicrhau bod y wybodaeth a gyhoeddir ganddo o dan
Amod F1.1 –
(a) yn cael ei diweddaru’n rheolaidd,
(b) yn glir i ddarpar brynwr, a
(c) ar gael yn hawdd i unrhyw ddarpar brynwr heb i’r person hwnnw orfod gofyn i’r
sefydliad dyfarnu amdani na rhoi unrhyw wybodaeth i’r sefydliad dyfarnu.

F1.3

Rhaid i sefydliad dyfarnu gymryd pob cam rhesymol i gyhoeddi’r wybodaeth sy’n
ofynnol o dan Amod F1.1 ddigon ymlaen llaw cyn y caiff y cymhwyster y mae’r
wybodaeth honno yn ymwneud ag ef ei gyflwyno i Ddysgwyr er mwyn bodloni
gofynion cynllunio rhesymol darpar brynwyr.

F1.4

Os na ellir cyhoeddi’r cyfryw wybodaeth yn unol â’r amserlen hon, rhaid i’r sefydliad
dyfarnu, yn lle hynny, ddarparu digon o wybodaeth neu sicrhau bod digon o
wybodaeth ar gael i roi amcan rhesymol i ddarpar brynwyr o’i ffioedd tebygol,
ynghyd â datganiad clir i roi gwybod i ddarpar brynwyr mai dangosol yn unig yw’r
wybodaeth hon.
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3.26. Rydym wedi geirio'r gofynion arfaethedig yn fwriadol yn Amodau F1.1 (a)-(d) ac F1.3 fel y
byddent yn berthnasol ym mron pob amgylchiad. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y
byddai'r trefniadau amgen y manylir arnynt yn Amod F1.1 (e) arfaethedig yn berthnasol pan
nad yw'n bosibl cyhoeddi'r wybodaeth sy'n ofynnol gan Amodau arfaethedig F1.1 (a)-(d). Yn
yr un modd, dim ond pan na all sefydliad dyfarnu gyhoeddi'r holl wybodaeth ofynnol o
fewn yr amserlen a bennir yn Amod F1.3 y byddai'r trefniadau amgen yn Amod F1.4
arfaethedig ar gael.
3.27. Cynigir y dylid cynnwys diffiniadau newydd ar gyfer y categorïau hyn o ffioedd yn Adran J
o’r Amodau. Bydd hyn yn sicrhau bod strwythurau prisio a ffioedd cyhoeddedig pob
sefydliad dyfarnu yn cydymffurfio â’r Amodau diwygiedig ac yna’n helpu darpar brynwyr i
wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.
3.28. Y diffiniadau newydd arfaethedig i’w cynnwys yn Adran J yw:
Ffi Safonol Cymhwyster
Ffi sydd, yn amodol ar gyd-drafodaeth, yn daladwy i sefydliad dyfarnu gan brynwr
sy’n cyfateb i swm yr holl ffioedd gorfodol y mae’n rhaid eu talu mewn perthynas â
Dysgwr unigol er mwyn i’r Dysgwr hwnnw gael cyfle i ennill un o gymwysterau’r
sefydliad dyfarnu, gan gynnwys tystysgrif sy’n ymwneud ag ef.
Ni fyddai hyn yn cynnwys unrhyw ragofynion yn ymwneud â dysgwyr Dysgwyr a
nodir yn glir ym manyleb y cymhwyster, er enghraifft dysgu blaenorol neu aelodaeth
o gorff proffesiynol.
Os mai dim ond fel rhan o becyn, ynghyd â chynhyrchion a gwasanaethau eraill, y
bydd sefydliad dyfarnu yn cynnig cymhwyster, Ffi Safonol y Cymhwyster fydd y ffi
dybiannol sy’n daladwy mewn perthynas â’r cymhwyster yn unig.
Ffi Pecyn
Os bydd sefydliad dyfarnu ond yn cynnig cymhwyster fel rhan o becyn ynghyd â
chynhyrchion a gwasanaethau eraill, unrhyw ffi dybiannol (a)
yn sy’n amodol ar gyd-drafodaeth, sy’n daladwy i sefydliad dyfarnu gan brynwr y
pecyn am bob un o’r cynhyrchion a’r gwasanaethau eraill hynny, a
(b)
nad yw wedi’i chynnwys yn Ffi Safonol y Cymhwyster.
Ffioedd Dysgwyr Cysylltiedig
Unrhyw ffi –
(a)
yn sy’n amodol ar gyd-drafodaeth, yn daladwy i sefydliad dyfarnu gan brynwr am
wasanaeth dewisol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chyflwyno a dyfarnu
cymhwyster rheoleiddiedig i Ddysgwr unigol, a
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(b)

nad yw wedi’i chynnwys yn Ffi Safonol y Cymhwyster.

Ffioedd Gorfodol i Ganolfannau
Unrhyw ffi orfodol –
(a)
yn amodol ar gyd-drafodaeth, y mae sefydliad dyfarnu yn gofyn i Ganolfan ei thalu
er mwyn ymgymryd â’r gwaith o asesu Dysgwyr (neu gynnal unrhyw weithgareddau
eraill) ar ran y corff sefydliad, ni waeth faint o Ddysgwyr sy’n astudio ar gyfer y
cymhwyster, a
(b)
nad yw wedi’i chynnwys yn Ffi Safonol y Cymhwyster.
3.29 Mae Amod J1.7 (c) yn cynnwys y geiriau “os yw ar gael”, yn ymwneud â chyhoeddi
gwybodaeth ar wefan sefydliad dyfarnu. Rydym yn cynnig dileu'r geiriau hyn gan ein bod o'r
farn nad ydynt bellach yn briodol oherwydd y newidiadau mewn ymarfer ers i'r Amodau gael
eu hysgrifennu gyntaf. Byddai'r cynnig hwn yn berthnasol ym mhob achos, mewn perthynas
â'r newidiadau arfaethedig i Amod F1 a lle mae'r Amodau'n ei gwneud yn ofynnol i
sefydliadau dyfarnu gyhoeddi gwybodaeth, a chan gyfeirio at y paragraffau uchod, yn
benodol Amod F1.
CWESTIWN 1
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod F1
(Ffioedd) yn:
a)
cynyddu tryloywder gwybodaeth am ffioedd; a
b)
helpu prynwyr i sicrhau gwerth am arian?
Rhowch unrhyw sylwadau isod.

CWESTIWN 2
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai categoreiddio ffioedd arfaethedig o dan
Amod F1 yn rhoi eglurder digonol i brynwyr?

CWESTIWN 3
Pa newidiadau eraill y gallem eu hystyried i wella:
a) tryloywder gwybodaeth am ffioedd; a / neu
b) gwerth am arian;
yn y farchnad ar gyfer cymwysterau rheoleiddiedig?
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Amod F2 – Pecynnu cymwysterau gyda chynhyrchion neu
wasanaethau eraill
3.30

Ar hyn o bryd, dim ond os ystyrir ei bod yn briodol gwneud hynny y mae Amod F2 yn
caniatáu i sefydliadau dyfarnu gynnig cymhwyster mewn pecyn, ynghyd â chynhyrchion a
gwasanaethau eraill.

3.31

Gwnaethom ystyried i ba raddau y gallai’r Amod F2 presennol greu sefyllfa lle mae
canolfannau yn cael eu gorfodi i brynu eitemau nad ydynt o bosibl er budd pennaf eu
dysgwyr, nac yn rhoi gwerth am arian.

3.32

Ni ddylai pecynnu cymwysterau gyda chynhyrchion neu wasanaethau eraill greu
gwrthanogaeth afresymol i ddysgwyr a chanolfannau, na pheri i brynwyr dalu am
wasanaethau nad oes eu hangen na’u heisiau. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod bod
achosion o becynnu yn y system gymwysterau sy’n gwbl briodol ac sy’n gallu cynnig
arbedion ariannol.

3.33

Rydym yn credu y bydd y newidiadau arfaethedig i Amod F1, yn enwedig cyflwyno’r term
diffiniedig ‘Ffi Pecyn’, yn ei gwneud yn eglur i brynwyr lle mae cymwysterau wedi’u pecynnu
gyda chynhyrchion neu wasanaethau eraill.

3.34

Yn bwysig ddigon, bydd y diffiniad newydd hwn yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau
dyfarnu wahanu’r ffioedd sy’n ymwneud â’r cynhyrchion a’r gwasanaethau eraill oddi wrth ffi
safonol dybiannol y cymhwyster. Yna, bydd yn haws i ddarpar brynwyr benderfynu p’un a
yw’r cynhyrchion neu’r gwasanaethau hyn sydd wedi’u pecynnu yn rhoi gwerth am arian.

3.35

Rydym wedi dod i’r casgliad, o ystyried y tryloywder gwell a fyddai’n deillio o’r newidiadau
arfaethedig i Amod F1, nad oes angen i ni newid Amod F2 ar hyn o bryd. Fodd bynnag,
byddwn yn parhau i fonitro ymddygiadau’r farchnad yn y maes hwn.
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Amod F3 – Anfonebu
3.36

O dan Amod F3.1 mae’n rhaid i sefydliadau dyfarnu sicrhau y caiff eu hanfonebau eu hanfon
“yn amserol” a “darparu dadansoddiad eithaf manwl o’i ffioedd ar ôl cael cais gan brynwr”.

3.37

Dywedodd canolfannau wrthym eu bod yn ei chael hi’n anodd cysoni symiau ar anfonebau,
yn enwedig mewn canolfannau mawr lle y gall rhai o’r symiau fod yn sylweddol.

3.38

Er bod gofynion Amod F3.1 mewn perthynas â chynnwys anfonebau sefydliadau dyfarnu yn
ymddangos yn gryno, y rheswm dros hyn yw bod y gofynion cyfreithiol o ran cynnwys
anfonebau a gyflwynir gan fusnesau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW eisoes wedi’u nodi
gan CThEM,13 ac wedi’u hadlewyrchu yn ei ganllawiau ar anfonebau nad ydynt yn cynnwys
TAW. Maent yn gyfystyr â’r hyn a ystyrid yn ddigon manwl felly gall canolfannau weld yn glir
am beth y gofynnir iddynt dalu.

3.39

Bwriedir i eiriad presennol Amod F3.1(b) ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu roi
dadansoddiad pellach os gofynnir am un, lle nad yw Canolfan yn deall beth mae un neu fwy
o’r elfennau yn yr anfoneb hon yn ei gynnwys. Byddai angen i’r dadansoddiad hwn fod yn
ddigon manwl yn unol â’r cais, cyhyd â bod y cais yn rhesymol.

3.40

Efallai nad yw’r gofynion hyn yn cael eu cyfleu, o bosibl, yng ngeiriad Amod F3.1, felly rydym
yn cynnig y dylid newid y geiriad fel a ganlyn:
Amod F3 – Anfonebu
F3.1
(a)
(b)

13

Rhaid i sefydliad dyfarnu sicrhau y caiff ei anfonebau mewn perthynas â darparu cymwysterau eu hanfon
yn amserol, a
rhoi dadansoddiad o’i ffioedd y tu hwnt i’r hyn sydd eisoes yn ofynnol gan
CThEM, i gynnwys lefel resymol o fanylion yn dilyn cais gan brynwr.

https://www.gov.uk/vat-record-keeping/vat-invoices
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3.41

Er nad yw’r cynnig hwn yn ychwanegu at y gofynion a osodir gan Amod F3.1, bydd yn
gwneud y disgwyliadau a bennir gan yr Amod yn fwy eglur i brynwyr a sefydliadau dyfarnu.

CWESTIWN 4
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod F3
(Anfonebu) yn gwella eglurder ar ofynion anfonebu?

CWESTIWN 5
Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ar ein newidiadau arfaethedig i Adran F o’n
Hamodau.
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Pennod 4: Diwygiadau eraill i Amodau – a gynigir gan bob un
o’r tri rheoleiddiwr
Cyflwyniad
4.1.

Mae’r bennod hon yn nodi’r diwygiadau arfaethedig (yn ychwanegol at y rhai i Amod F)
rydym i gyd yn ymgynghori arnynt.

Amod A3 – Mesurau diogelwch o ran Newid Rheolaeth
4.2

Ar hyn o bryd, mae Amod A3.1 yn gosod dyletswydd ar sefydliadau dyfarnu mewn
perthynas â newid rheolaeth.
A3.1 Os bydd Newid o ran Rheolaeth sefydliad dyfarnu, rhaid iddo wneud y canlynol:
(a) cymryd (a sicrhau y bydd pob person perthnasol arall yn cymryd) pob cam
rhesymol i sicrhau na fydd y Newid o ran Rheolaeth yn cael unrhyw Effaith Andwyol,
a
(b) rhoi cynllun ar waith er mwyn sicrhau y diogelir buddiannau Dysgwyr.

4.3

Fel rhan o adolygiad Cymwysterau Cymru, dywedodd rhai sefydliadau dyfarnu fod y
defnydd o ‘procure’ neu ‘sicrhau’ yn y cyd-destun hwn yn peri dryswch iddynt. Roeddent yn
holi p’un a ddylid ei ddeall mewn cyd-destun cytundebol, a ph’un a fyddai’n gofyn am
drefniadau cytundebol ffurfiol o bosibl gydag amrywiaeth eang o drydydd partïon, gan
gynnwys rhai heb fawr ddim ymwneud ag unrhyw newid o ran rheolaeth.

4.4

Rydym yn defnyddio’r gair ‘procure’ neu ‘sicrhau’ yn yr ystyr gyfreithiol ffurfiol o
“ddarbwyllo, cymell neu beri i rywun arall wneud rhywbeth”.

4.5

Yng nghyd-destun newid rheolaeth, mae hynny’n golygu bod yn rhaid i sefydliad dyfarnu
beri i “bob person perthnasol arall” (gan gynnwys, er enghraifft, perchenogion posibl yn y
dyfodol) wneud popeth y gallant i atal y newid o ran rheolaeth rhag cael Effaith Andwyol.
Nid yw’r Amod yn nodi sut y dylai sefydliad wneud hyn, a hynny’n fwriadol, oherwydd efallai
y bydd angen i’r sefydliad dyfarnu gymryd camau gwahanol, yn dibynnu ar natur newid
penodol o ran rheolaeth.
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4.6

Credwn fod geiriad presennol yr Amod hwn yn gosod y safon briodol ar gyfer
cydymffurfiaeth. Fodd bynnag, rydym o’r farn y gall newid rhai o’r geiriau helpu sefydliadau
dyfarnu i ddeall ein gofynion yn well, o bosibl.

4.7

Rydym wedi nodi dwy ffordd o newid y ffordd y mae’r Amodau wedi’u drafftio er mwyn
helpu sefydliadau dyfarnu i’w deall. Yn gyntaf, rydym o’r farn y byddai’n fuddiol, o bosibl,
rannu Amod A.3.1(a) ar ei ffurf bresennol yn ddwy ran, gan wahanu’r gofyniad sy’n
ymwneud â chamau gweithredu’r sefydliad dyfarnu ei hun oddi wrth y gofyniad sy’n
ymwneud â chamau gweithredu trydydd partïon. Rydym o’r farn y gallai hyn helpu i wneud
natur benodol y rhwymedigaethau hyn yn fwy eglur. Yn ail, rydym o’r farn y byddai’n
fuddiol, o bosibl, gyflwyno diffiniad o’r term ‘procure’ neu ‘sicrhau’ yn Adran J o’r Amodau.
Bydd hyn yn nodi’n benodol sut y dylai sefydliadau dyfarnu ddehongli’r gair hwn yn y cyddestun hwn.

4.8

Rydym yn nodi ein Hamod A3.1 diwygiedig arfaethedig, a diffiniad o ‘sicrhau’ isod:
A3.1 Os bydd Newid o ran Rheolaeth y sefydliad dyfarnu, rhaid iddo wneud y canlynol:
(a) cymryd pob cam rhesymol er mwyn sicrhau na fydd y Newid o ran Rheolaeth yn
cael Effaith Andwyol, a
(b) Sicrhau bod pob person perthnasol arall yn cymryd pob cam rhesymol er mwyn
sicrhau na fydd y Newid o ran Rheolaeth yn cael Effaith Andwyol, a
(c) rhoi cynllun ar waith er mwyn sicrhau y diogelir buddiannau Dysgwyr.
Sicrhau
Achosi neu beri i rywbeth ddigwydd drwy ofal ac ymdrech.

CWESTIWN 6
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno gydag ein newidiadau arfaethedig i Amod A3.1
(Dyletswydd ar Newid Rheolaeth)?
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Amod A4 – Gwrthdaro Buddiannau a Buddiant Personol – cynnig i
gyflwyno canllawiau
4.9

Ar hyn o bryd, mae’r Amodau yn cyfeirio at ddau gysyniad gwahanol, ond cysylltiedig:
‘gwrthdaro buddiannau’ (a ddefnyddir yn Amod A4 yn unig) a ‘buddiant personol’ (a
ddefnyddir yn Amodau A4, A8, G4 ac I1).

4.10

Nid yw’r Amodau yn gwahardd pob achos o wrthdaro buddiannau. Maent yn ei gwneud yn
ofynnol i sefydliadau dyfarnu nodi, monitro a rheoli pob achos o ‘wrthdaro buddiannau’,
gyda’r nod o’u hatal rhag cael Effaith Andwyol14, a lleihau unrhyw Effaith Andwyol i’r eithaf
a’i hunioni.

4.11

Fodd bynnag, mae’r Amodau sy’n cyfeirio at ‘buddiant personol’ yn cyfyngu ar yr hyn y gall
unigolion sydd â buddiant o’r fath ei wneud (ac mewn rhai achosion yn eu hatal rhag
gwneud rhywbeth yn gyfan gwbl). Rydym yn gweithredu yn y modd hwn lle na ellir lliniaru
buddiant personol yn effeithiol.

4.12

Un enghraifft yw’r Amod A8 presennol, sy’n atal unrhyw un sydd â buddiant personol rhag
cynnal ymchwiliadau i gamymddwyn a honnir neu a amheuir. Mae hynny er mwyn sicrhau
bod penderfyniadau ar b’un a oedd achos o gamymddwyn wedi digwydd yn adlewyrchu’r
ffeithiau, ac nad yw ffactorau amhriodol yn dylanwadu arnynt, megis:
•

•

4.13

Un thema a ddaeth i’r amlwg yn adolygiad Cymwysterau Cymru o’i Amodau oedd bod ein
gofynion ynglŷn ag achosion o wrthdaro buddiannau yn anodd eu deall i sefydliadau
dyfarnu. Dywedodd sefydliadau dyfarnu wrthym:
•
•

4.14

14

cydberthnasau personol rhwng yr ymchwiliwr a’r unigolyn a gyhuddir/amheuir o
gamymddwyn (gan gynnwys mewn achos eithafol os mai’r ymchwiliwr yw’r
unigolyn a gyhuddir/amheuir o gamymddwyn); neu
cymhellion ariannol a allai ddylanwadu ar yr ymchwiliwr i ddod i’r casgliad bod
camymddwyn (neu nad oedd camymddwyn).

ei bod yn ddryslyd bod yr Amodau yn defnyddio’r term “gwrthdaro buddiannau”
a’r term “buddiant personol”;
ei bod yn aneglur pam bod buddiant personol yn cael ei ddefnyddio mewn rhai
achosion a beth oedd ystyr hyn.

Mae Ofqual hefyd wedi cael adborth ar y maes hwn, gan gynnwys mewn ymateb i
gwestiynau am ganllawiau a gynhwyswyd yn ei harolwg o gyfathrebu â sefydliadau dyfarnu

Cyfeiriwch at y diffiniad o Effaith Andwyol a geir yn Adran J o’n Hamodau.
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yn 2018. Pan ymgynghorodd Ofqual yn ddiweddar ar ganllawiau newydd ar gyfer
cymwysterau TGAU a Safon Uwch, gan gynnwys adran ar fuddiant personol, cytunodd y
sefydliadau dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn unfrydol y dylai Ofqual
gyflwyno’r canllawiau.
4.15

Yn seiliedig ar yr adborth hwn, rydym yn cytuno y dylem fynd i’r afael â’r dryswch ymhlith
sefydliadau dyfarnu.

4.16

Rydym wedi ystyried yr opsiynau sydd ar gael i ni, gan gynnwys cynnwys diffiniad o
‘buddiant personol’ o bosibl yn Adran J a chanllawiau a/neu ddarpariaeth drwy weithdai
sefydlaidau dyfarnu ar y materion sy’n codi o ran y ddau derm.

4.17

Mae p’un a oes gan unigolyn fuddiant personol ai peidio yn dibynnu’n fawr iawn ar y cyddestun a ffeithiau achos penodol, ac mae hyn yn anodd i’w gyfleu mewn diffiniad. O
ganlyniad, credwn mai’r ffordd orau o roi’r eglurder y mae sefydliadau dyfarnu am ei gael
yw cyflwyno canllawiau sy’n esbonio’r berthynas rhwng y cysyniad o ‘fuddiant personol’ a’r
cysyniad ehangach o wrthdaro buddiannau.

4.18

Mae canllawiau yn rhoi cyfle i gael trafodaeth lawn am y materion ac yn golygu hefyd y
gallwn wneud y canlynol:
•
•

rhoi enghreifftiau o sefyllfaoedd lle y gallai buddiant personol godi; a
awgrymu sut y gallai sefydliadau dyfarnu benderfynu p’un a oes buddiant personol
yn bodoli mewn achos penodol.

4.19

Mae hyn yn adlewyrchu’r camau a gymerwyd eisoes gan Ofqual mewn perthynas â’r term
‘buddiant personol’ o ran apeliadau mewn cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a
Chymwysterau Prosiect a Thechnegol. Mae’r adborth gan sefydliadau dyfarnu yn awgrymu
bod y camau gweithredu hyn wedi gweithio’n dda o ran y cymwysterau hyn.

4.20

Mae Ofqual yn cynnig cyflwyno canllawiau (a nodir yn llawn isod) a fydd yn ffurfio rhan o’i
ganllawiau statudol ar yr Amodau.

4.21

Nid oes gan Cymwysterau Cymru na CCEA Regulation yr un pwerau i gyflwyno canllawiau
statudol, ond maent yn bwriadu cyflwyno canllawiau ar wahân.
*[Er hwylustod, dyma gyfieithiad o ganllawiau arfaethedig Ofqual]
Canllawiau ar Achosion o Wrthdaro Buddiannau (gan gynnwys buddiant
personol)
Beth yw gwrthdaro buddiannau?
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Mae Amod J1 yn diffinio Gwrthdaro Buddiannau15 fel:
[Diffiniad o Amod J1]
Mae tair rhan y diffiniad hwn yn cwmpasu:
•
achosion gwirioneddol o Wrthdaro Buddiannau sy’n ymwneud â’r sefydliad dyfarnu
ei hun,
•
achosion gwirioneddol o Wrthdaro Buddiannau sy’n ymwneud â’r unigolion sy’n
gysylltiedig â datblygu, cyflwyno neu ddyfarnu cymwysterau’r sefydliad dyfarnu, a
•
achosion canfyddedig o Wrthdaro Buddiannau (a all ymwneud â’r sefydliad dyfarnu
neu’r unigolion sy’n gysylltiedig â datblygu, cyflwyno neu ddyfarnu ei gymwysterau).
Pa ofynion y mae’n rhaid i sefydliad dyfarnu eu bodloni?
Mae Amod A4 yn gosod nifer o rwymedigaethau ar sefydliadau dyfarnu mewn
perthynas ag achosion o Wrthdaro Buddiannau. Mae’n rhaid i sefydliadau dyfarnu:
•
nodi a monitro pob achos o wrthdaro buddiannau sy’n ymwneud ag ef, yn ogystal
ag unrhyw sefyllfa lle y gellir yn rhesymol ragweld y ceir y cyfryw wrthdaro
buddiannau yn y dyfodol (Amod A4.2),
•
creu a chynnal cofnod cyfredol o bob achos o wrthdaro buddiannau sy’n ymwneud
ag ef (Amod A4.3),
•
cymryd pob cam rhesymol i sicrhau na fydd unrhyw achos o wrthdaro buddiannau
sy’n ymwneud ag ef yn cael Effaith Andwyol (Amod A4.4),
•
os bydd y cyfryw achos o wrthdaro buddiannau wedi cael effaith Effaith
andwyolAndwyol, cymryd pob cam rhesymol i leihau’r effaith Effaith andwyol
Andwyol hyd y gellir a’i hunioni (Amod A4.5), a
•
llunio polisi ysgrifenedig ynglŷn â gwrthdaro buddiannau, ei gynnal a chydymffurfio
ag ef (Amod A4.7).
Nid yw’r Amodau yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar bob math o Wrthdaro
Buddiannau. Yn hytrach, maent yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu nodi,
monitro a rheoli’r achosion hynny o Wrthdaro Buddiannau gyda’r nod o leihau
unrhyw Effaith Andwyol i’r eithaf.
Fodd bynnag, mae rhai o’r Amodau yn gosod cyfyngiadau ychwanegol ar y
gweithgareddau y gall unigolion sydd â buddiant personol ymgymryd â nhw.:
•
Mae Amod A4.6 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu gymryd pob cam
rhesymol i osgoi sefyllfa lle mae Dysgwyr yn cael eu hasesu gan unrhyw un sydd â
buddiant personol yng nghanlyniad yr asesiad a – lle nad oes modd osgoi hynny –
sicrhau bod rhywun arall nad oes ganddo/ganddi fuddiant o’r fath yn craffu ar y
rhan honno o’r asesiad.

15

Gweler paragraff 5.24 ble rydym yn gosod allan ein cynigion i symud yr holl ddiffiniadau i adran J o’r Amodau
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•

•

•

Mae Amod A8.2 yn gwahardd unrhyw un sydd â buddiant personol yng
nghanlyniad yr ymchwiliad rhag cynnal ymchwiliadau i achosion o gamymddwyn a
amheuir neu a honnir.
Mae Amod G4.6 yn gwahardd unrhyw un sydd â buddiant personol yng
nghanlyniad yr ymchwiliad rhag cynnal ymchwiliadau i achosion o dorri
cyfrinachedd a amheuir neu a honnir, a
Mae Amod I1.2 yn gwahardd unrhyw un sydd â buddiant personol yn y
penderfyniad sy’n destun apêl rhag gwneud penderfyniadau mewn apêl.

Beth yw buddiant personol?
Buddiant personol yw achos o Wrthdaro Buddiannau sy’n ymwneud ag unigolyn
penodol. Gall fod yn achos gwirioneddol o Wrthdaro Buddiannau o dan ran (b) o’n
diffiniad neu achos canfyddedig o Wrthdaro Buddiannau o dan ran (c).
Gall buddiant personol fod yn ariannol neu’n anariannol ei natur. Felly, er
enghraifft:
•
os yw unigolyn sy’n cynnal ymchwiliad i achos honedig o gamymddwyn yn perthyn i
un o’r Dysgwyr sydd wedi cael eu cyhuddo o gamymddwyn, byddai hynny’n
fuddiant personol a waherddir o dan Amod A8.2;
•
os yw cyflog unigolyn yn ymwneud â nifer yr apeliadau a gadarnheir (neu a
wrthodir) ganddo/ganddi, byddai hynny hefyd yn fuddiant personol a waherddir o
dan Amod I1.2.
Er mwyn penderfynu p’un a oes buddiant personol yn bodoli mewn achos penodol, y
cwestiwn perthnasol i’w ofyn yw:
•
a oes gan yr unigolyn sy’n cynnal yr asesiad, ymchwiliad neu’r apêl unrhyw reswm
neu gymhelliant dros wneud unrhyw benderfyniad heblaw penderfyniad didwyll yn
unol â’r Amodau perthnasol; neu
•

a fyddai unigolyn hyddysg neu resymol yn dod i’r casgliad bod rheswm neu
gymhelliant o’r fath yn bodoli.

CWESTIWN 7
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â chanllawiau drafft Ofqual ar Wrthdaro
Buddiannau (gan gynnwys buddiant personol)?
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Amod A7 – Rheoli digwyddiadau
4.22

Mae Amod A7.1 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu ymateb i ddigwyddiadau a
allai gael Effaith Andwyol.
A7.1 Os bydd digwyddiad a allai gael Effaith Andwyol, rhaid i sefydliad dyfarnu (p’un a yw
wedi nodi risg y bydd hynny’n digwydd yn flaenorol ai peidio) gymryd pob cam
rhesymol yn ddi-oed i wneud y canlynol:
(a) atal yr Effaith Andwyol ac, os bydd unrhyw Effaith Andwyol, ei lliniaru hyd y gellir
a’i hunioni, a
(b) rhoi blaenoriaeth i ddarparu asesiadau sy’n gwahaniaethu’n gywir rhwng
Dysgwyr ar sail lefel y cyrhaeddiad a ddangoswyd ganddynt a dyfarnu cymwysterau
yn gywir ac yn amserol.

4.23

Yn ystod adolygiad Cymwysterau Cymru, awgrymodd nifer o sefydliadau dyfarnu nad oedd
gofynion is-gymal (b) o’r Amod hwn yn eglur. Awgrymodd sefydliadau dyfarnu sawl
dehongliad gwahanol ar gyfer yr hyn roedd (b) yn ei ddisgrifio, gan gynnwys:
(a)
(b)
(c)

rhoi blaenoriaeth i asesiadau sydd â graddfeydd graddio, yn hytrach na llwyddomethu;
rhoi blaenoriaeth i’r cymwysterau hynny sy’n gwahaniaethu’n gywir, yn hytrach
na’r rhai sy’n gwneud hynny’n anghywir; a
rhoi blaenoriaeth i ddarparu asesiadau, yn hytrach nag agweddau eraill ar
ddatblygu, cyflwyno a dyfarnu cymwysterau.

4.24

Rydym am i’n gofynion fod mor eglur â phosibl i sefydliadau dyfarnu, ond mae’n rhaid
iddynt hwythau hefyd fod yn fanwl gywir, a diogelu dysgwyr a defnyddwyr eraill
cymwysterau yn briodol.

4.25

Fel y mae ar hyn o bryd, mae Amod A7 yn gymwys pan fydd sefydliadau dyfarnu yn rheoli
digwyddiad a all arwain at Effaith Andwyol. Yn y sefyllfa honno, mae’n ofynnol i’r sefydliad
dyfarnu flaenoriaethu asesiadau da sy’n eu galluogi i lunio barn gywir am gyrhaeddiad
dysgwyr, a rhoi dyfarniadau cywir ac amserol. Yn ein barn ni, dyma’r safon briodol ar gyfer
cydymffurfiaeth, ac nid ydym am ei newid.

4.26

Yn lle hynny (ac yn unol ag adborth sefydliadau dyfarnu bod cymorth a chanllawiau yr un
mor bwysig â diwygiadau i’r Amodau), rydym wedi penderfynu datblygu canllawiau penodol
ar reoli digwyddiadau.
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4.27

Bydd y canllawiau hyn yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r prif gamdybiaethau a nodwyd gan
adolygiad Cymwysterau Cymru, a helpu sefydliadau dyfarnu i ddeall sut i gydymffurfio â’r
Amod hwn.

4.28

Byddwn yn ceisio gweithio gyda’n gilydd i lunio’r canllawiau hyn. Yn unol â’i ddyletswydd
statudol i ymgynghori ynghylch newidiadau i’w fframwaith rheoleiddio, bydd Ofqual yn
ymgynghori ar unrhyw ganllawiau newydd yn nes ymlaen.
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Amod B1 – Rôl y Swyddog Cyfrifol
4.29

Mae’r Amod B1 presennol yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu sicrhau:
• bod ganddo swyddog cyfrifol bob amser.
• bod ei swyddog cyfrifol yn gwasanaethu fel y man cyswllt awdurdodol mewn
perthynas â phob gweithgaredd a gynhelir sydd o ddiddordeb i’r rheoleiddiwr;
• y gall y rheoleiddiwr ddibynnu ar ddatganiadau a wneir gan y swyddog cyfrifol fel
rhai cywir, a wneir ar ran y sefydliad dyfarnu; a
• y gall y rheoleiddiwr drin unrhyw ddatganiadau, ceisiadau neu hysbysiadau a roddir
i’r swyddog cyfrifol fel rhai sydd wedi cael eu rhoi i’r sefydliad dyfarnu.

4.30

Ar hyn o bryd, nid yw’r Amodau yn rhagnodi pa swydd y dylai swyddog cyfrifol ei dal mewn
sefydliad dyfarnu. Mae hynny’n fwriadol, am fod gwahanol feintiau, strwythurau a natur
sefydliadau dyfarnu yn golygu na fyddai “un ateb i bawb” yn briodol.

4.31

Wedi dweud hynny, mae’r dystiolaeth a gasglwyd drwy adolygiad Cymwysterau Cymru yn
awgrymu y gall lefel awdurdod swyddogion cyfrifol amrywio’n fawr o fewn sefydliadau
dyfarnu. Er bod hyn yn ddilys o bosibl, rydym hefyd yn pryderu y gall adlewyrchu
camddealltwriaeth o’n disgwyliadau.

4.32

Nid ydym yn rhagnodi’r swydd y dylai swyddog cyfrifol ei dal mewn sefydliad dyfarnu, a
hynny’n fwriadol. Mae’r Amodau yn ei gwneud yn ofynnol i’r swyddog cyfrifol weithredu fel
pwynt cyswllt awdurdodol – mae hynny’n golygu bod rhaid i ni allu dibynnu ar eu
datganiadau fel y rhai sy’n mynegi barn ffurfiol y sefydliad dyfarnu. Mae’n rhaid hefyd ein
bod yn gallu ymddiried bod yr ohebiaeth sydd wedi’i hanfon at y swyddog cyfrifol wedi cael
ei derbyn gan y sefydliad dyfarnu yn ei gyfanrwydd.

4.33

Mae hyn yn golygu bod rhaid i sefydliadau dyfarnu ystyried yn ofalus sut maent yn galluogi
eu swyddog cyfrifol i gyflawni’r rôl honno’n effeithiol – ac yn enwedig, a oes ganddo/ganddi
ddigon o awdurdod i gyflawni’r rôl.

4.34

Credwn y byddai’n fuddiol pe bai ein rheolau yn nodi hyn yn fwy eglur. Bydd hyn yn rhoi
cyfle i sefydliadau dyfarnu fyfyrio ar y ffordd y maent yn gweithredu a gwneud newidiadau
lle y bo angen.

4.35

Felly, rydym yn cynnig y dylid diwygio Amod B1 i gynnwys y gofyniad newydd canlynol:
Rôl y Swyddog Cyfrifol
[…]
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B1.5 Rhaid i sefydliad dyfarnu sicrhau bod ei Swyddog Cyfrifol yn cyflawni’r rôl yn
effeithiol, gan gynnwys, yn arbennig, drwy sicrhau bod gan y Swyddog Cyfrifol
ddigon o awdurdod o fewn y sefydliad dyfarnu hwnnw.
4.36

Credwn hefyd y gallai fod yn fuddiol pe bai ein Hamodau yn cynnwys diffiniad penodol o’r
term ‘Swyddog Cyfrifol’. Ar hyn o bryd, mae swyddogaethau a chyfrifoldebau’r swyddog
cyfrifol wedi’u hymgorffori yn Amod B1, ac nid yw’r rôl wedi’i diffinio ar wahân yn Adran J.

4.37

Mae ein diffiniad arfaethedig o Swyddog Cyfrifol fel a ganlyn:
Swyddog Cyfrifol
Unigolyn a benodir i weithredu fel pwynt cyswllt awdurdodol sefydliad dyfarnu i
[Rheoleiddiwr].

CWESTIWN 8
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod B1
yn gwneud ein gofynion ynghylch rôl y swyddog cyfrifol yn gliriach?
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Amod D6 - Cydymffurfiaeth unedau a ddatblygwyd gan eraill â
Dogfennau Rheoleiddio
4.38 Mae Amod D5 ac Amod D6 yn ymwneud â chymhwyso Dogfennau Rheoleiddio16 at
gymwysterau rheoleiddiedig. Gyda’i gilydd, maent yn ei gwneud yn ofynnol (gydag un
eithriad) i sefydliadau dyfarnu sicrhau:
•
•

bod cymwysterau (a’u hunedau cyfansoddol) yn cydymffurfio ag unrhyw reolau
perthnasol a nodir mewn Dogfennau Rheoleiddio;
eu bod yn ystyried unrhyw ganllawiau perthnasol ac egwyddorion arfer da mewn
Dogfennau Rheoleiddio wrth ddatblygu cymwysterau (a’u hunedau cyfansoddol).

4.39 Yr eithriad yw pan fydd cymhwyster yn defnyddio unedau (neu reolau i gyfuno unedau) na
chawsant eu datblygu gan y sefydliad dyfarnu ei hun. Yn y sefyllfa honno, mae’n rhaid i’r
sefydliad dyfarnu gredu’n rhesymol bod unrhyw unedau na chawsant eu datblygu gan y
sefydliad dyfarnu ei hun yn cydymffurfio â’r gofynion perthnasol, a’u bod wedi cael eu
datblygu ar ôl ystyried canllawiau perthnasol ac egwyddorion arfer da.
4.40 Mewn egwyddor o leiaf, mae hyn yn golygu bod sefydliadau dyfarnu ychydig yn llai atebol
am gydymffurfiaeth cymhwyster ar hyn o bryd os yw’n defnyddio unedau a ddatblygwyd
gan rywun arall.
4.41 Yn ymarferol, mae’r gwahaniaeth hwn yn un mewn enw yn unig ar y cyfan, a hynny am fod
llawer o’r rheolau a’r canllawiau a nodir mewn Dogfennau Rheoleiddio ond yn gymwys i
gymwysterau sydd ond yn defnyddio unedau y mae’r sefydliad dyfarnu wedi’u datblygu ei
hun.
4.42 Roedd ein rheolau presennol o anghenraid yn dod o dan y Fframwaith Cymwysterau a
Chredydau – system trosglwyddo credydau wedi’i rheoleiddio ar y cyd a oedd yn cael ei
defnyddio yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gynt. Y rheswm dros hyn yw bod
rheolau’r FfCC yn gorfodi sefydliadau dyfarnu i ddefnyddio unedau a oedd yn bodoli eisoes
o gronfa o unedau (y mae’n ddigon posibl eu bod wedi cael eu defnyddio gan eraill) lle
bynnag y bo modd.

Dogfennau ffurfiol a gyhoeddir gan y rheoleiddiwr sy’n nodi rheolau a chanllawiau ar gyfer cymwysterau rheoleiddiedig. Mae
Ofqual a CCEA Regulation yn defnyddio’r term i olygu dogfennau sydd ar wahân i’r Amodau (ac unrhyw Amodau Cydnabod
ychwanegol ar gyfer cymwysterau penodol); mae Cymwysterau Cymru yn ei ddefnyddio i olygu amrywiaeth ehangach h.y. pob
dogfen o natur reoleiddiol e.e. amodau, meini prawf, polisïau a gweithdrefnau, gan gynnwys yr Amodau Cydnabod Safonol.
16
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4.43 Fodd bynnag, nid yw’r FfCC yn cael ei ddefnyddio mwyach; fe’i disodlwyd yng Nghymru gan
y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, a chan y Fframwaith Cymwysterau
Rheoleiddiedig yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Felly, nid oes unrhyw ofyniad rheoliadol ar
sefydliadau dyfarnu i ddefnyddio unedau a ddatblygwyd gan rywun arall mwyach.
4.44 Gall sefydliadau dyfarnu bellach ddewis yn rhydd rhwng datblygu eu hunedau eu hunain ac
ymrwymo i gytundeb i ddefnyddio uned a ddatblygwyd gan rywun arall. Credwn y dylent fod
yn gwbl gyfrifol ac atebol am bob agwedd ar y cymwysterau a gynigir ganddynt.
4.45 O ganlyniad, rydym yn cynnig y dylid dileu Amod D6. Mae hyn yn golygu y byddai
sefydliadau dyfarnu yn dod yn gwbl gyfrifol am sicrhau bod eu holl gymwysterau yn
cydymffurfio ag unrhyw reolau perthnasol a nodwyd yn ein Dogfennau Rheoleiddio, fel syn
ofynnol gan Amod D5, p’un a yw’r sefydliad dyfarnu wedi datblygu pob un o’r unedau a’r
rheolau cyfuno a ddefnyddir ynddynt ai peidio.
4.46 Ar yr un pryd, rydym yn cynnig y dylid dileu’r term diffiniedig ‘Rheol Gyfuno’ yn Amod J1, gan
mai dim ond yn Amod D6 y defnyddiwyd y term hwn.

CWESTIWN 9
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y dylem ddileu'r Amod D6 cyfredol
(Cydymffurfiaeth unedau a ddatblygwyd gan eraill â Dogfennau Rheoleiddio) a'r term cysylltiedig
‘Rheol Gyfuno’ yn J1 ar hyn o bryd?
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Amod E10 – Cydnabod Dysgu Blaenorol
4.47

Ystyr Cydnabod Dysgu Blaenorol yw nodi, asesu a chydnabod yn ffurfiol p’un a all dysgwyr
ddangos eu bod yn gallu bodloni’r gofynion asesu ar gyfer uned neu gymhwyster drwy
wybodaeth, dealltwriaeth neu sgiliau sydd ganddynt eisoes.

4.48

Pan fydd sefydliad dyfarnu yn dewis cydnabod dysgu blaenorol, mae Amod E10.1 (a nodir
yn llawn isod) yn ei gwneud yn ofynnol iddo wneud hynny yn unol â pholisi cyhoeddedig ar
hyn o bryd. Mae’n rhaid i’r polisi hwnnw hefyd sicrhau nad yw’r ffordd y mae’r sefydliad
dyfarnu yn cydnabod dysgu blaenorol yn peryglu ei allu i gydymffurfio ag unrhyw un o’n
rheolau.
E10.1 Lle mae sefydliad dyfarnu wedi rhoi polisi ar waith i gydnabod dysgu blaenorol,
mae’n rhaid iddo:
(a) sicrhau bod y polisi sydd ar waith ganddo yn galluogi’r sefydliad dyfarnu i
ddyfarnu cymwysterau yn unol â’i Amodau Cydnabod,
(b) cyhoeddi’r polisi hwnnw, a
(c) cydymffurfio â’r polisi hwnnw.

4.49

Fodd bynnag, nid yw Amod E10.1 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu fod â
pholisi ar gyfer cydnabod dysgu blaenorol.Efallai y bydd dysgwyr, a defnyddwyr eraill
cymwysterau, am ddeall p’un a fyddai sefydliad dyfarnu yn cydnabod dysgu blaenorol, a
hynny am resymau dilys gan y gallai hyn lywio eu penderfyniadau am brynu cymwysterau.
Ar hyn o bryd, byddent ond yn gallu dod i’r casgliad (oherwydd absenoldeb polisi
cyhoeddedig) nad yw sefydliad dyfarnu yn cynnig cydnabod dysgu blaenorol. Credwn y
byddai’n fwy eglur a thryloyw i bob un sy’n defnyddio cymwysterau pe bai gwybodaeth yn
nodi p’un a yw sefydliadau dyfarnu yn cydnabod dysgu blaenorol (ai peidio) ar gael yn
gyson.

4.50

Mae Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual wrthi’n ailgyfeirio eu priod
fframweithiau17 at y Fframweithiau Cymwysterau Ewropeaidd. Fel rhan o’r gwaith ailgyfeirio
hwn mae angen eglurder ynglŷn â’r prosesau o ddilysu dysgu blaenorol. Yn y cyd-destun
hwn, ac er mwyn adlewyrchu a chysoni’r disgwyliadau hyn yn eu gofynion rheoleiddiol, mae
pob un ohonom wedi nodi y byddai’n werthfawr sicrhau bod trefniadau ar gyfer cydnabod
dysgu blaenorol yn dryloyw.

17

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) a’r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF)
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4.51

Felly, rydym yn cynnig y dylid ymestyn gofynion Amod E10 i’w gwneud yn ofynnol i bob
sefydliad dyfarnu gyhoeddi datganiad polisi sy’n amlinellu sut maent yn ymdrin â
chydnabod dysgu blaenorol. Nid yw hyn yn golygu y byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i
sefydliadau dyfarnu gydnabod dysgu blaenorol ond, yn syml, bydd angen iddynt gyhoeddi
datganiad polisi sy’n egluro - i bob un sy’n defnyddio cymwysterau - p’un a ydynt yn
cydnabod dysgu blaenorol ai peidio.

4.52

Pan fydd sefydliad dyfarnu yn cydnabod dysgu blaenorol, byddai ein gofynion presennol i
lunio, cyhoeddi a chydymffurfio â pholisi sy’n ei alluogi i gydymffurfio â’n holl reolau
perthnasol yn aros yn ddigyfnewid. Dangosir ein Amod E10.1 diwygiedig arfaethedig isod.
E10.1 Rhaid i sefydliad dyfarnu lunio, cynnal a chyhoeddi polisi ysgrifenedig ar gyfer
Cydnabod Dysgu Blaenorol sy’n galluogi’r sefydliad dyfarnu i ddyfarnu cymwysterau
mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’i Amodau Cydnabod a rhaid iddo gydymffurfio â’r
polisi hwnnw.

CWESTIWN 10
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'n cynnig i ddiwygio Amod E10 er mwyn ei
gwneud yn ofynnol i bob sefydliad dyfarnu gyhoeddi datganiad polisi ar Gydnabod Dysgu
Blaenorol?

38

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod

Amod G7 – Diffiniad o ‘Ystyriaeth Arbennig’
4.53

Ar hyn o bryd, mae Amod G7 yn darparu diffiniad o ‘Ystyriaeth Arbennig’ ac mae
croesgyfeiriad at y diffiniad hwnnw yn ymddangos yn Amod J1.8. Yn unol â'r newid mwy
cyffredinol a gynigiwyd ym Mhennod 5 (gweler paragraffau 5.34-5.37), rydym yn cynnig
symud y diffiniad llawn o'r Amod G7.1 cyfredol a disodli'r diffiniad croesgyfeiriedig i Amod
J1.8.

4.54

Rydym hefyd yn cynnig y dylid gwneud mân addasiadau i’r diffiniad o Ystyriaeth Arbennig.

4.55

Diffiniwyd Ystyriaeth Arbennig yn wreiddiol gennym yn y Cod ymarfer cymwysterau TGAU,
TAG, prif ddysgu a phrosiect18. Roedd y diffiniad gwreiddiol hwn yn ymwneud yn benodol ag
addasiadau ôl-asesu i farciau i ddysgwyr yr effeithiwyd ar eu perfformiad gan salwch dros
dro, anaf neu ryw ddigwyddiad arall y tu hwnt i’w rheolaeth.

4.56

Pan gyflwynwyd yr Amodau gennym, newidiwyd y diffiniad o Ystyriaeth Arbennig i gynnwys
newidiadau eraill a wnaed dros ddysgwyr yn y sefyllfa hon – megis darparu ysgrifenyddion
mewn asesiadau i ddysgwyr sydd ag anafiadau dros dro sydd wedi’u hatal rhag ysgrifennu.

4.57

Yn rhannol am fod y diffiniad wedi newid dros amser, erys ychydig o ddryswch ymhlith
sefydliadau dyfarnu ynglŷn â’r hyn rydym yn ei olygu wrth Ystyriaeth Arbennig. Rydym am
fod mor glir â phosibl bod Ystyriaeth Arbennig yn cwmpasu’r holl newidiadau a wneir dros
ddysgwyr y bydd salwch dros dro, anaf neu ryw ddigwyddiad arall y tu hwnt i’w rheolaeth
yn effeithio (neu wedi effeithio) ar eu perfformiad mewn asesiad.

4.58

Felly, rydym yn cynnig y dylid gwneud mân addasiadau i’r diffiniad o Ystyriaeth Arbennig i
gyflawni’r nod hwnnw.
Y diffiniad presennol yn G7.1:
At ddiben yr amod Amod hwn, mae Ystyriaeth Arbennig yn ystyriaeth a roddir i ddysgwyr
sydd wedi profi dros dro –
(a) salwch neu anaf, neu
(b) rhyw ddigwyddiad arall y tu hwnt i reolaeth y Dysgwr,
sydd wedi cael, neu y mae’n eithaf tebygol ei fod wedi cael, effaith berthnasol ar allu’r
Dysgwr hwnnw i gael ei asesu neu ddangos ei lefel o gyrhaeddiad.

18

https://www.gov.uk/government/publications/gcse-gce-principal-learning-and-project-code-of-practice
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Diffiniad diwygiedig arfaethedig yn adran J:
Ystyriaeth Arbennig
Ystyriaeth i’w rhoi i Ddysgwr sydd wedi cael profiad dros dro o salwch neu anaf, neu ryw
ddigwyddiad arall y tu hwnt i reolaeth y dysgwri’w reolaeth neu ei rheolaeth, sydd wedi
cael, neu sy’n rhesymol debygol o gael, effaith sylweddol ar allu’r dysgwr hwnnw –
(a)
i gwblhau asesiad, neu
(b)
ddangos ei lefel cyrhaeddiad mewn asesiad, neu sy’n eithaf tebygol o fod wedi cael
effaith ar allu’r dysgwr i wneud hynny.

CWESTIWN 11
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno gydag ein newidiadau arfaethedig i'r diffiniad o
Ystyriaeth Arbennig?
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Amod H6 – Cyhoeddi canlyniadau
4.59

Mae Amod H6 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu gyhoeddi canlyniadau, a
chymryd pob cam rhesymol i gyhoeddi canlyniadau yn unol â’u hamserlenni cyhoeddedig.

4.60

Weithiau, mae sefyllfaoedd yn codi lle y byddem am i sefydliadau dyfarnu oedi cyn
cyhoeddi canlyniadau. Y sefyllfa fwyaf amlwg yw pan fydd angen i’r sefydliad dyfarnu
gymryd mwy o amser i sicrhau bod ei ganlyniadau yn gywir. Fodd bynnag, gallai sefyllfa
godi lle na fydd sefydliadau dyfarnu lluosog sydd, fel arfer, yn cyhoeddi eu canlyniadau ar yr
un pryd, yn gallu cydymffurfio â therfyn amser arfaethedig. Yn y sefyllfa hon, efallai y
byddem am ohirio canlyniadau pob sefydliad er mwyn sicrhau nad yw dysgwyr o dan
anfantais; er enghraifft, ym mhroses dderbyn prifysgolion.

4.61

Mae ein pwerau presennol eisoes yn caniatáu inni ymyrryd i sicrhau oedi wrth gyhoeddi
canlyniadau. Fodd bynnag, rydym o’r farn y byddai’n fwy eglur i sefydliadau dyfarnu pe bai’r
Amodau yn ei gwneud yn ofynnol yn benodol i sefydliad dyfarnu gydymffurfio â
chyfarwyddyd i beidio â chyhoeddi canlyniadau. Byddai hyn yn ein galluogi i ymyrryd yn y
ffordd fwyaf effeithlon i ddiogelu dysgwyr.

4.62

Rydym yn cynnig y dylid gwneud hyn drwy gyflwyno Amod H6.2 newydd:
H6.2 Rhaid i sefydliad dyfarnu gydymffurfio ag unrhyw hysbysiad ysgrifenedig a gyflwynir
gan [y rheoleiddiwr] o dan yr Amod hwn sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo beidio â
chyhoeddi canlyniadau ar gyfer cymhwyster neu gymwysterau:
(a) tan y cyfryw ddyddiad ag y gallai [y rheoleiddiwr] ei bennu; a
(b) tan ei fod wedi cydymffurfio â’r cyfryw ofynion ag y gallai [y rheoleiddiwr] eu
pennu.

4.63

Mae’n bwysig deall nad ydym yn disgwyl nac yn bwriadu ymyrryd yn amlach i sicrhau oedi
cyn cyhoeddi canlyniadau. Nid dyna ddiben y newid hwn. Yn hytrach, rydym am sicrhau bod
yr Amodau yn eglur ein bod yn gallu ymyrryd yn y modd hwn, ac y gallwn weithredu’n
gyflym yn yr achosion prin hynny lle bo angen gwneud hynny.

4.64

Efallai y bydd sefyllfaoedd yn codi hefyd lle rydym yn parhau i ddefnyddio pwerau sy’n
bodoli eisoes, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd â’r Amod H6.2 newydd. Fel sy’n
digwydd ar hyn o bryd, byddwn yn defnyddio’r dull gweithredu mwyaf priodol ym mhob
achos, yn seiliedig ar yr amgylchiadau unigol.
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CWESTIWN 12
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'n newidiadau arfaethedig i Amod H6 (Cyhoeddi
Canlyniadau)?

42

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod

Amod I1 – Proses apelio
4.65

Noda Amod I1.2(c) ar hyn o bryd:
I1.2
[…]
(c)

At y dibenion hyn [a nodwyd yn Amod I1.1], rhaid i’r broses apelio ddarparu ar gyfer
y canlynol –
sicrhau bod pob penderfyniad apêl yn cynnwys o leiaf un gwneuthurwr
penderfyniad nad yw’n un o gyflogeion y sefydliad dyfarnu, Aseswr sy’n gweithio
iddo nac yn unigolyn sy’n gysylltiedig ar ef mewn ffordd arall;

[…]
4.66

Nid yw’r Amod hwn yn gymwys ar hyn o bryd i gymwysterau cyffredinol penodol – gan
gynnwys pob cymhwyster TGAU, UG a Safon Uwch – am ein bod yn nodi trefniadau apelio
pwrpasol, manylach ar gyfer y cymwysterau hyn.19 20 21

4.67

Mae sefydliadau dyfarnu wedi dweud wrthym – yn eu hymatebion i adolygiad Cymwysterau
Cymru o’i Amodau, ac yn fwy cyffredinol – eu bod yn ansicr pryd mae Amod I1 yn ei
gwneud yn ofynnol iddynt ddefnyddio gwneuthurwr penderfyniad annibynnol.

4.68

Mae rhai yn dehongli’r term “penderfyniad apêl” yn eang (fel un sy’n cynnwys pob
penderfyniad a wneir am apêl, ni waeth pa mor ddibwys ydyw), ac mae rhai yn ei
ddehongli’n gulach (er enghraifft, dim ond penderfyniadau o sylwedd ar b’un a ddylid
cadarnhau apêl ai peidio).

4.69

Rydym am i sefydliadau dyfarnu gael lle i ystyried gwahanol opsiynau a dulliau wrth
ddylunio trefniadau apelio effeithiol, cyhyd â bod eu proses apelio yn cynnwys gwneuthurwr
penderfyniad annibynnol wrth wneud penderfyniad terfynol ar ganlyniad apêl.

4.70

Felly, rydym yn cynnig diwygio’r Amod hwn er mwyn ei gwneud mor eglur â phosibl.
Rydym hefyd am ei gwneud yn eglur:
•

nad ydym yn atal sefydliadau dyfarnu rhag cynnig prosesau apêl sawl cam (er
enghraifft, er mwyn caniatáu ar gyfer cam cychwynnol, cyflymach nad yw’n cynnwys
gwneuthurwr penderfyniad annibynnol), ar yr amod y gall pob apêl gael ei chyfeirio

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/additional-standard-conditions-of-recognition-for-gcse-gcequalifications/
20 CCEA Regulation – Qualification Level Conditions for GCE and GCSE - http://ccea.org.uk/regulation/compliance
21Amodau Ofqual ar lefel Cymwysterau ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch diwygiedig, cymwysterau UG a Safon Uwch
etifeddol, cymwysterau TGAU (gradd 9 i 1) a chymwysterau TGAU (gradd A* i G).
19
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•

ar gyfer penderfyniad terfynol sy’n cynnwys gwneuthurwr penderfyniad annibynnol;
a
nad ydym ychwaith yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu gynnig proses
apelio sawl cam.

4.71

Bydd ein newidiadau arfaethedig i Amod I1 yn sicrhau y gall sefydliadau dyfarnu allu cynnig
trefniadau apelio symlach a chost-effeithiol cyn y cam terfynol. Byddant hefyd yn sicrhau
bod ein gofynion o ran gwneuthurwyr penderfyniad annibynnol yn gyson ar draws yr holl
gymwysterau rydym yn eu rheoleiddio.

4.72

Er mwyn bod yn gyson â’n gofynion ar gyfer cymwysterau cyffredinol, rydym hefyd yn
cynnig mân ailstrwythuro yn yr Amod hwn, sy’n golygu y byddai’r geiriad diwygiedig yn cael
ei gynnwys yn Amod I1.2(d) yn hytrach nag yn I1.2(c) (a byddai’r I1.2(d) presennol yn dod yn
I1.2(c) newydd). Nodir ein geiriad diwygiedig arfaethedig isod.
Amod I1.2(c) Diwygiedig Arfaethedig:
I1.2

At ddibenion Amod I1.1, rhaid i broses apelio sefydliad dyfarnu ddarparu ar gyfer y
canlynol –

[…]
(c) sicrhau bod y penderfyniad terfynol ynghylch canlyniad apêl yn cynnwys o leiaf
un gwneuthurwr penderfyniad nad yw’n un o gyflogeion y sefydliad dyfarnu, yn
Aseswr sy’n gweithio iddo nac yn unigolyn sy’n gysylltiedig ag ef mewn ffordd arall,
[…]

CWESTIWN 13
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod I1.2
yn egluro pryd y mae angen gwneuthurwr penderfyniadau annibynnol mewn prosesau apeliadau?
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Pennod 5: Gwella dealltwriaeth o’r Amodau
5.1

Yn eu hymatebion i adolygiad Cymwysterau Cymru, tynnodd sefydliadau dyfarnu sylw at
nifer o nodweddion drafftio’r Amodau a oedd yn eu gwneud yn anos i’w deall yn eu barn
nhw.

5.2

Offeryn cyfreithiol ffurfiol yw’r Amodau, sy’n ein galluogi i ddwyn sefydliadau dyfarnu i
gyfrif. Mae’n rhaid iddynt – os oes angen – fod yn orfodadwy mewn llys barn.

5.3

Fel y cyfryw, mae angen i’r Amodau gael eu drafftio’n fanwl gywir, ac mae rhyw elfen o
gymhlethdod a ffurfioldeb yn anochel. Ar yr un pryd, rydym o’r farn ei bod yn briodol i ni
ystyried opsiynau drafftio amgen a allai helpu sefydliadau dyfarnu i ddeall ein gofynion yn
well. Dyna’r hyn a wnawn yn y bennod hon.

Amod A1 – Sefydliadau dyfarnu anweithredol
5.4

Rydym i gyd yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu fod yn weithredol yn y farchnad
cymwysterau rheoleiddiedig. Mae’n rhaid i sefydliadau dyfarnu gyflwyno o leiaf un
cymhwyster mewn modd amserol unwaith y bydd y sefydliad wedi cael ei gydnabod, ac
mae’n rhaid iddo barhau i ddyfarnu cymwysterau rheoleiddiedig yn rheolaidd wedi hynny.

5.5

Ar hyn o bryd, mae ein Hamodau naill ai wedi’u geirio neu wedi’u trefnu ychydig yn
wahanol – yn bennaf o ganlyniad i’r cronfeydd data cymwysterau gwahanol a ddefnyddir
yng Nghymru, ac yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

5.6

Fel y nodir ym Mhennod 6 isod, mae Cymwysterau Cymru a CCEA Regulation yn cynnig y
dylid newid eu fersiynau o Amod A1. Bydd hyn yn golygu y bydd ein Hamodau yn fwy cyson
â’i gilydd yn y dyfodol.

5.7

Fodd bynnag, rydym i gyd yn cynnig hefyd y dylid gwneud newid bach i eiriad yr Amod
A1.3(b) presennol (Amod A5.1(b) yng Ngogledd Iwerddon) er mwyn symleiddio’r iaith a
ddefnyddir.
Y geiriad presennol
A1.3 Rhaid i sefydliad dyfarnu:
[…]
(b)
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gymryd pob cam rhesymol i sicrhau, unwaith y bydd wedi cyflwyno cymhwyster sy’n
bodloni ei Amodau Cydnabod, na fydd unrhyw gyfnod o ddwy flynedd yn mynd
heibio pan na fydd yn dyfarnu cymhwyster yn unol â’i Amodau Cydnabod.
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Geiriad diwygiad arfaethedig
A1.3 Rhaid i sefydliad dyfarnu:
[…]
(b)

gymryd pob cam rhesymol i sicrhau, unwaith y bydd wedi cydymffurfio ag Amod
A1.3(a), ei fod yn dyfarnu cymhwyster mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’i Amodau
Cydnabod o leiaf unwaith ym mhob cyfnod o ddwy flynedd.

CWESTIWN 14
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r newidiadau arfaethedig canlynol i Amod A1:
(a) Ein cynigion ar y cyd i symleiddio’r gofynion o ran sefydliadau dyfarnu anweithredol?
(b) Newidiadau arfaethedig Cymwysterau Cymru i adlewyrchu'r gofyniad i gynnwys yr holl
gymwysterau rheoleiddiedig ar QiW (cyfeiriwch at y cynnig ym Mhennod 6)?
(c) Cynnig CCEA Regulation i alinio rhifo ei Amodau â rhai Ofqual a Chymwysterau Cymru
(cyfeiriwch at y cynnig ym Mhennod 6)?
(d) Newidiadau arfaethedig CCEA Regulation i adlewyrchu'r gofyniad achredu ar gyfer
cymwysterau galwedigaethol yng Ngogledd Iwerddon (cyfeiriwch at y cynnig ym Mhennod 6)?
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Amod B2 – Y datganiad blynyddol i [y Rheoleiddiwr]
5.8

Rydym i gyd yn defnyddio Amod B2 i’w gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu gwblhau
datganiad cydymffurfiaeth blynyddol. Ynddo, mae sefydliadau dyfarnu yn hunanasesu eu
cydymffurfiaeth â’r Amodau a’n rheolau eraill, a datgan unrhyw fethiant i gydymffurfio, ac
unrhyw fethiant tebygol i gydymffurfio yn y 12 mis sydd i ddod.

5.9

Mae’r datganiadau y mae sefydliadau dyfarnu yn eu cyflwyno i ni, a’r broses a ddefnyddiwn
i’w casglu, yn cael eu galw’n ‘datganiad cydymffurfiaeth’ fel arfer. Ond mae Amod B2 yn
cyfeirio at y ‘Datganiad blynyddol’ (gweler isod).
Amod B2 – Y datganiad blynyddol i [y Rheoleiddiwr]
B2.1 Rhaid i gorff dyfarnu roi datganiad blynyddol i [y Rheoleiddiwr] yn unol â’r amod
Amod hwn.
B2.2 Rhaid i’r datganiad hefyd nodi naill ai:
(a) bod y corff dyfarnu’n cydymffurfio’n llawn â’i Amodau Cydnabod ar ddyddiad y
datganiad, neu
(b) nad yw’n cydymffurfio â’i Amodau Cydnabod ar ddyddiad y datganiad. Os felly,
rhaid i’r datganiad ddisgrifio pob achos o fethu â chydymffurfio a’r dyddiad y mae’r
corff dyfarnu yn disgwyl unioni’r methiant hwn yn unol ag ef.
B2.3 Rhaid i’r datganiad hefyd nodi naill ai:
(a) nad oes gan y corff dyfarnu unrhyw le i gredu ei bod yn debygol o fethu â
chydymffurfio ag unrhyw un o’i Amodau Cydnabod yn ystod y cyfnod o ddeuddeg
12 mis yn union ar ôl dyddiad y datganiad,
neu
(b) bod ganddo le i gredu hynny. Os felly, rhaid i’r datganiad ddisgrifio pob achos
posibl o fethu â chydymffurfio ag un o’i Amodau Cydnabod, y sail dros gredu bod
hynny’n debygol o ddigwydd a’r camau sy’n cael eu cymryd gan y sefydliad dyfarnu
mewn perthynas ag ef.
B2.4 Rhaid i’r datganiad fod yn gywir a chael ei gymeradwyo’n ffurfiol gan gorff
llywodraethu’r corff sefydliad dyfarnu, a’i lofnodi gan gadeirydd Corff Llywodraethu
a’r Swyddog Cyfrifol.
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B2.5 Rhaid i’r datganiad gael ei wneud ar unrhyw ffurf ac ar unrhyw ddyddiad y bydd [y
Rheoleiddiwr] yn hysbysu’r corff dyfarnu amdanynt.
5.10

Yn ein barn ni, byddai’n fwy eglur i sefydliadau dyfarnu pe bai’r Amod hwn yn defnyddio’r
term mwy cyfarwydd “datganiad cydymffurfiaeth”, ac rydym yn cynnig y dylid ei ddiwygio’n
unol â hynny.

5.11

Rydym hefyd yn manteisio ar y cyfle i ad-drefnu’r Amod hwn er mwyn dwyn ynghyd y
rhwymedigaethau sy’n ymwneud â natur y datganiad cydymffurfiaeth, a’r rhai sy’n ymwneud
â datganiadau penodol y mae’n rhaid eu cynnwys ynddo.

5.12

Nodwn ein Hamod B2 diwygiedig arfaethedig isod:
Amod B2 – Y datganiad cydymffurfiaeth blynyddol i [y Rheoleiddiwr]
Darparu’r datganiad cydymffurfiaeth
B2.1

Rhaid i sefydliad dyfarnu gyflwyno datganiad cydymffurfiaeth blynyddol i [y
Rheoleiddiwr].

B2.2 Rhaid i’r datganiad cydymffurfiaeth –
(a) cael ei lunio ar unrhyw ffurf ac ar unrhyw ddyddiad y gall [y Rheoleiddiwr]
hysbysu’r sefydliad dyfarnu amdanynt,
(b) bod yn gywir,
(c) cael ei gymeradwyo’n ffurfiol gan Gorff Llywodraethu’r sefydliad dyfarnu,
(d) cael ei lofnodi gan gadeirydd y Corff Llywodraethu a’r Swyddog Cyfrifol.
Cynnwys y datganiad cydymffurfiaeth
B2.3 Rhaid i’r datganiad cydymffurfiaeth nodi naill ai –
(a) bod y sefydliad dyfarnu yn cydymffurfio’n llawn â’i Amodau Cydnabod ar
ddyddiad y datganiad, neu
(b) nad yw’n cydymffurfio â’i Amodau Cydnabod. Os felly, rhaid i’r datganiad
ddisgrifio pob achos o ddiffyg cydymffurfiaeth a’r dyddiad erbyn pryd y mae’n
disgwyl unioni’r methiant.
B2.4 Rhaid i’r datganiad cydymffurfiaeth hefyd nodi naill ai –
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(a) nad oes gan y sefydliad dyfarnu unrhyw achos dros gredu ei fod yn debygol o
fethu â chydymffurfio ag unrhyw un o’i Amodau Cydnabod yn ystod y cyfnod o
ddeuddeg 12 mis yn union ar ôl dyddiad y datganiad, neu
(b) bod ganddo reswm dros gredu hynny. Os felly, rhaid i’r datganiad ddisgrifio pob
achos o ddiffyg cydymffurfio a allai ddigwydd, y sail dros gredu ei bod yn debygol o
ddigwydd a’r camau sy’n cael eu cymryd mewn perthynas ag ef.

CWESTIWN 15
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod B2
(Datganiad Blynyddol i [ y Rheoleiddiwr]) yn gwella eglurder?
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Amod B4 – Hysbysiad i ddarparu gwybodaeth i [y Rheoleiddiwr]
5.13

Rydym yn cynnig y dylid ailstrwythuro Amod B4 er mwyn iddo wahanu:
• yr hyn y mae’n ofynnol i sefydliad dyfarnu ei wneud pan fydd rheoleiddiwr yn
cyflwyno hysbysiad ysgrifenedig iddo, a
• pha wybodaeth y gallai’r rheoleiddiwr ei chynnwys yn yr hysbysiad ysgrifenedig.

5.14

Mae Amod B4 fel y’i cyhoeddir ar hyn o bryd fel a ganlyn:
Amod B4 – Hysbysiad i ddarparu gwybodaeth i [y Rheoleiddiwr]
B4.1

Os bydd [y Rheoleiddiwr] yn cyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i gorff dyfarnu sy’n ei
gwneud yn ofynnol i’r corff dyfarnu ddarparu unrhyw wybodaeth y mae’n gofyn
amdani er mwyn iddo allu cyflawni ei swyddogaethau, rhaid i’r corff dyfarnu
gydymffurfio â thelerau’r hysbysiad hwnnw.

B4.2

At y dibenion hyn gall hysbysiad a gyflwynir gan [y Rheoleiddiwr]:
(a) nodi’r terfyn amser ar gyfer darparu’r wybodaeth;
(b) nodi ar ba ffurf y dylid darparu’r wybodaeth;
(c) mynnu bod y wybodaeth yn cael ei hategu gan y cyfryw ddogfennau ategol neu
ddata ag y gellir eu disgrifio, a
(d) mynnu bod corff dyfarnu yn darparu gwybodaeth p’un a yw’r corff dyfarnu eisoes
yn meddu ar y wybodaeth honno neu’n gorfod ei chreu neu ei chael.

B4.3 Rhaid i gorff dyfarnu sicrhau bod yr holl wybodaeth a roddir i [y Rheoleiddiwr] yn
unol â’r amod hwn yn gywir ac yn gyflawn.
5.15

Nod y diwygiad arfaethedig yw ei gwneud yn eglur bod y gofyniad yn y B4.3 presennol yn
ymwneud â’r wybodaeth y mae’r sefydliad dyfarnu yn ei darparu mewn ymateb i hysbysiad,
ac fe’i nodir isod:
B4.1 Os bydd [y Rheoleiddiwr] yn cyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i sefydliad dyfarnu sy’n
ei gwneud yn ofynnol i’r sefydliad dyfarnu ddarparu unrhyw wybodaeth y mae’n
gofyn amdani er mwyn iddo allu cyflawni ei swyddogaethau, rhaid i’r sefydliad
dyfarnu –
(a) cydymffurfio â thelerau’r hysbysiad hwnnw,
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(b) sicrhau bod yr holl wybodaeth a ddarperir i [y Rheoleiddiwr] mewn ymateb i’r
cyfryw hysbysiad yn gywir ac yn gyflawn.
B4.2

Gall unrhyw gyfryw hysbysiad gynnwys telerau sy’n –
(a) nodi’r terfyn amser ar gyfer darparu’r wybodaeth,
(b) nodi ar ba ffurf y dylid darparu’r wybodaeth,
(c) ei gwneud yn ofynnol bod y wybodaeth yn cael ei hategu gan y cyfryw
ddogfennau ategol neu ddata ag y gellir eu disgrifio, a
(d) ei gwneud yn ofynnol i sefydliad dyfarnu ddarparu gwybodaeth sydd eisoes yn ei
feddiant, neu y mae’n rhaid iddo ei chreu neu ei cheisio.

CWESTIWN 16
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod B4
(Hysbysiad i ddarparu gwybodaeth I [y Rheoleiddiwr]) yn gwella eglurder?
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Amod B8 – Cydymffurfio ag ymgymeriadau a wnaed i’r
[Rheoleiddiwr]
5.16

Rydym yn cynnig y dylid symleiddio’r strwythur yn Amod B8 drwy uno Amodau B8.1 a B8.2.

Yr Amod B8 presennol
B8.1 Rhaid i gorff dyfarnu gydymffurfio â gofynion unrhyw ymgymeriad perthnasol.
B8.2

At ddibenion yr amod hwn, mae ymgymeriad perthnasol yn ymgymeriad:
(a) a wnaed i [y Rheoleiddiwr] gan y corff dyfarnu
(b) sy’n ysgrifenedig, a
(c) sy’n nodi ei fod yn ymgymeriad a wneir yn unol â’r amod hwn.

5.17

Nod y diwygiad arfaethedig yw gwneud yr Amod yn fwy eglur; nid ydym yn newid yr hyn y
mae’n rhaid i sefydliadau dyfarnu ei wneud. Nodwn ein Hamod B8 diwygiedig arfaethedig
isod:
B8.1 Rhaid i sefydliad dyfarnu gydymffurfio ag unrhyw ymgymeriad:
(a) a wnaed i [y Rheoleiddiwr],
(b) sy’n ysgrifenedig, ac
(c) sy’n nodi ei fod yn ymgymeriad a wneir mewn ffordd sy’n cydymffurfio ag Amod
B8.

CWESTIWN 17
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai ein newidiadau arfaethedig i Amod B8
(Cydymffurfio ag ymgymeriadau a wnaed i’r [Rheoleiddiwr]) yn gwella eglurder?
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Strwythur Amod D5
5.18

Mae Amod D5 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu sicrhau bod eu cymwysterau
yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion perthnasol, ac yn ystyried unrhyw ganllawiau perthnasol
ac egwyddorion arfer da, a nodir mewn dogfennau rheoleiddio.

5.19

Yn ein barn ni, gallai fod yn ddefnyddiol cyfuno’r ddwy ddarpariaeth hyn, er mwyn ei
gwneud yn fwy eglur bod cysylltiad agos rhyngddynt. Bwriedir i’r newidiadau strwythurol
hyn (a nodir isod) roi mwy o eglurder, yn hytrach na newid ein gofynion o ran sut y dylai
sefydliadau dyfarnu sicrhau bod eu cymwysterau yn unol â dogfennau rheoleiddio.
D5.1 Rhaid i gorff dyfarnu sicrhau, wrth ddatblygu, cyflwyno a dyfarnu unrhyw
gymhwyster a gynigir ganddo, neu y mae’n bwriadu ei gynnig, ei fod yn gwneud y
canlynol:
(a) cydymffurfio ag unrhyw ofyniad sy’n ymwneud â’r cymhwyster hwnnw a nodir
mewn Dogfen Reoleiddio; a
(b) ystyried unrhyw ganllawiau ac egwyddorion arfer da sy’n ymwneud â’r
cymhwyster hwnnw a all gael eu cyhoeddi gan [y Rheoleiddiwr].

Defnyddio ‘At y dibenion hyn’
5.20

Mewn rhai achosion, mae gofynion yr Amodau yn cyfeirio at ddibenion a nodwyd yn rhywle
arall. Er enghraifft:
A5.2 At y dibenion hyn, rhaid i sefydliad dyfarnu sefydlu a chynnal y canlynol –
(a) trefniadau a fydd yn sicrhau bod ganddo Weithlu cymwys o faint priodol bob amser,
[….]
E1.4 At y dibenion hyn, bydd yr ystyriaethau canlynol yn arbennig o berthnasol wrth
benderfynu beth sy’n gyfystyr â digon o gefnogaeth:
(a)
[…..]

5.21
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amcan y cymhwyster newydd;

Fel rhan o adolygiad Cymwysterau Cymru, nododd rhai sefydliadau dyfarnu y gallai’r rhain
gael eu hystyried yn ofynion ‘ar wahân’, gan ddweud nad oedd bob amser yn eglur pa
‘ddibenion’ oedd dan sylw.
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5.22

Rydym wedi llunio’r rhannau hyn o’r Amodau yn fwriadol mewn ffordd sy’n golygu na ellir
eu hystyried yn ofynion ‘ar wahân’, a hynny am fod yn rhaid i’r gofynion penodol hyn gael
eu deall yng nghyd-destun darpariaethau cysylltiedig eraill yn yr Amodau.

5.23

Fodd bynnag, rydym o’r farn y gallai fod yn ddefnyddiol nodi, ym mhob achos, y dibenion y
mae’r gofynion yn cyfeirio atynt. Felly, rydym yn cynnig y dylid rhoi croesgyfeiriad penodol,
yn lle’r holl achosion o ‘at y dibenion hyn’, fel a ganlyn:
A5.2 At ddibenion Amcan A5.1, rhaid i sefydliad dyfarnu sefydlu a chynnal y canlynol –
(a) trefniadau a fydd yn sicrhau bod ganddo Weithlu cymwys o faint priodol bob
amser,
[….]
E1.4 At ddibenion Amod E1.3, bydd yr ystyriaethau canlynol yn arbennig o berthnasol
wrth benderfynu beth sy’n gyfystyr â digon o gefnogaeth:
(a) amcan y cymhwyster newydd;
(…..)

5.24

Rydym hefyd yn cynnig cymryd dull tebyg yn Amod D1.3 trwy ddisodli ‘y gofynion hyn’
gyda chyfeiriad penodol at y gofynion yn Amod D1.2. Gellir gweld y diwygiadau yn ein
fersiwn newid wedi'i olrhain o'r Amodau yn Atodiadau 1-3 a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r
ddogfen ymgynghori hon. Mae’r rhestr lawn o Amodau diwygiedig lle rydym wedi disodli
naill ai ‘at y dibenion hyn’ neu ‘y gofynion hyn’ gyda chyfeiriad penodol at Amod fel a
ganlyn:
•
•
•
•
•
•
•

5.25

A1.2
A1.5
A5.2
A5.3
D1.3
E1.4
I1.2

Os caiff y newidiadau a gynigir i ailstrwythuro Amod B4 yn yr ymgynghoriad hwn eu rhoi ar
waith, caiff y geiriau ‘at y dibenion hyn’ eu dileu ac felly ni fydd angen diwygio Amod B4.2.

Defnyddio ‘Yr Amod hwn’
5.26

Mewn rhai mannau, mae’r Amodau yn cynnwys cyfeiriad at ‘yr Amod hwn’, er enghraifft:
A4.8 Rhaid i sefydliad dyfarnu lunio polisi ysgrifenedig cyfredol ar wrthdaro buddiannau, y
mae’n rhaid iddo gynnwys gweithdrefnau ynglŷn â sut mae’r sefydliad dyfarnu yn
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bwriadu cydymffurfio â gofynion yr Amod hwn, cynnal y polisi hwnnw a
chydymffurfio ag ef bob amser.

B3.5 Pan fydd yn hysbysu [y Rheoleiddiwr] am ddigwyddiad yn unol â’r Amod hwn, neu
cyn gynted â phosibl ar ôl hynny, rhaid i sefydliad dyfarnu hefyd hysbysu [y
Rheoleiddiwr] am unrhyw gamau y mae wedi’u cymryd neu y mae’n bwriadu eu
cymryd i atal y digwyddiad rhag cael Effaith Andwyol neu unioni neu leihau’r Effaith
Andwyol honno os y’i ceir.

C3.2 At ddibenion yr Amod hwn, mae ‘proses gymeradwyo’ yn broses a ddefnyddir gan y
sefydliad dyfarnu i gymeradwyo adnoddau y bwriedir iddynt helpu i baratoi Dysgwyr
ac unigolion sy’n debygol o ddod yn Ddysgwyr ar gyfer asesiadau ar gyfer
cymhwyster a ddarperir ganddo neu y mae’n bwriadu ei ddarparu.
5.27

Mewn ymateb i adolygiad Cymwysterau Cymru, nododd sawl sefydliad dyfarnu ein bod ni i
gyd yn defnyddio’r gair ‘Amod’ i gyfeirio at Amod yn ei gyfanrwydd (megis Amod B3) ac at
is-adrannau ohono (megis Amod B3.1). O ganlyniad, yn eu barn nhw, nid oedd yn hollol
eglur beth oedd ystyr ‘yr Amod hwn’ yn y cyd-destunau hyn.

5.28

Rydym yn defnyddio ‘yr Amod hwn’ i olygu Amod yn ei gyfanrwydd; mae hyn yn unol â
chonfensiynau drafftio sy’n gyffredin mewn deddfwriaeth a dogfennau eraill fel yr Amodau
sy’n orfodadwy yn gyfreithiol.

5.29

O ystyried sylwadau sefydliadau dyfarnu, rydym o’r farn y gallai fod yn ddefnyddiol nodi hyn
yn glir yn yr Amodau. Felly, rydym yn cynnig y dylid ychwanegu’r ddarpariaeth ddehongli
ganlynol at adran J o’r Amodau:
J1.3

Oni fydd y cyd-destun yn awgrymu fel arall, yn yr Amodau hyn –

[…]
(j)
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Dylid darllen cyfeiriadau at ‘yr Amod hwn’ fel cyfeiriadau at yr Amod yn ei
gyfanrwydd (megis Amod B3) [...]
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Defnyddio ‘Yn unol â’i Amodau Cydnabod’
5.30

Ymadrodd arall y gwnaeth rhai sefydliadau dyfarnu sylwadau penodol arno yn adolygiad
Cymwysterau Cymru o’r Amodau oedd ‘yn unol â’i Amodau Cydnabod’, a ddefnyddiwn
mewn nifer fach o’r Amodau – er enghraifft:
A5.1 Rhaid i sefydliad dyfarnu wneud y canlynol:
(a) sicrhau y gall ddatblygu, cyflenwi a dyfarnu cymwysterau y mae’n eu darparu,
neu y mae’n bwriadu eu darparu, yn unol â’i Amodau Cydnabod,

5.31

Er mwyn helpu i wneud hyn yn fwy eglur i sefydliadau dyfarnu, rydym yn cynnig y dylid
newid y defnydd o’r ymadrodd hwn, ym mhob achos, yn yr Amodau. Gellir gweld
enghreifftiau o hyn isod:

A5.1 Rhaid i sefydliad dyfarnu wneud y canlynol:
(a)
sicrhau ei fod yn gallu datblygu, cyflwyno a dyfarnu cymwysterau a gynigir ganddo,
neu y mae’n bwriadu eu cynnig, mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’i Amodau
Cydnabod,

Effaith Andwyol
Mae gweithred, anwaith, digwyddiad neu amgylchiad yn cael Effaith Andwyol os yw’n
(a) achosi niwed i Ddysgwyr neu Ddarpar Ddysgwyr, neu
(b) cael effaith andwyol ar y canlynol:
(i) gallu’r sefydliad dyfarnu i ddatblygu, cyflwyno neu ddyfarnu cymwysterau
mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’i Amodau Cydnabod;
(ii) safonau cymwysterau y mae’r corff dyfarnu yn eu darparu neu’n bwriadu
eu darparu, neu
(iii) hyder y cyhoedd mewn cymwysterau [neu system gymwysterau
Cymru*].
* Cymwysterau Cymru yn unig
5.32

Gellir gweld diwygiadau tebyg yn ein fersiwn o’r Amodau sy’n cynnwys newidiadau wedi’u
holrhain yn Atodiadau 1-3 a gyhoeddir ochr yn ochr â'r ddogfen ymgynghori hon.

5.33

Rydym hefyd yn cynnig gwneud rhai mân newidiadau cyflwyniadol mewn adrannau eraill o'r
amodau. Ni fwriedir i'r rhain newid ein gofynion. Rydym yn crynhoi'r rhain isod, a gellir
gweld pob newid arfaethedig yn llawn ein fersiynau newid trac o'r Amodau yn Atodiadau 13:
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(a)
(b)
(c)

yn Amodau A6.3 ac A8.3 rydym yn bwriadu disodli ‘ac’ gyda choma, er mwyn bod
yn gyson â geiriad a strwythur mewn amodau eraill;
yn Amod E3.2 (d) rydym yn bwriadu mewnosod ‘unrhyw’ ar ddechrau'r paragraff,
er mwyn cysondeb â gweddill Amod E3.2;
yn Amod E6.2 (c) rydym yn cynnig newid sy'n alinio'r gofynion yn Lloegr, Gogledd
Iwerddon a Chymru; mae hyn yn cynnwys dileu'r cyfeiriad at ‘ffurflen’, gan fod
cymwysterau yn cael eu cyflwyno drwy'r Porth yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a
thrwy gronfa ddata QiW yng Nghymru.

CWESTIWN 18
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai'r newidiadau arfaethedig canlynol I
eiriad yn gwella dealltwriaeth sefydliadau dyfarnu o'n gofynion:
a) Cyfuno darpariaethau oddi fewn i Amod D5
b) Disodli ‘at y dibenion hyn’ gyda ‘at ddibenion Amod X’
c) Cynnwys darpariaeth ddehongli i gyfeiriadau at ‘yr Amod hwn’
d) Disodli pob cyfeiriad at ‘yn unol â'i Amodau Cydnabod‘ gyda ‘mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'i
Amodau Cydnabod’?
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Defnyddio termau diffiniedig
5.34

Er eglurder a chysondeb, rydym yn cynnig y dylid gwneud rhai newidiadau i ble rydym yn
gosod termau diffiniedig yn yr Amodau. Ar hyn o bryd, mae rhai diffiniadau wedi’u cynnwys
mewn Amodau unigol, ac mae eraill wedi’u cynnwys yn y rhestr o dermau diffiniedig yn
Amod J1.8.

5.35

Yn eu hymatebion i adolygiad Cymwysterau Cymru, nododd rhai sefydliadau dyfarnu y
byddai’n well ganddynt pe bai’r holl ddiffiniadau’n cael eu gosod gyda’i gilydd. Nododd rhai
hefyd fod y diffiniadau yng nghanol Amodau yn gwneud y broses o lunio adroddiad
blynyddol ar gydymffurfiaeth yn fwy cymhleth, am fod hynny’n golygu nad oedd rhai o’r
Amodau yn cynnwys unrhyw ofynion gweithredol.

5.36

Nid yw’r ffordd rydym yn gosod termau diffiniedig yn ein Hamodau yn effeithio ar sylwedd
ein gofynion, ac rydym yn barod i ystyried gweithredu mewn ffordd wahanol. Felly, yn
seiliedig ar yr adborth a roddwyd, rydym yn cynnig y dylid symud y termau diffiniedig
canlynol a’u cynnwys yn y rhestr yn Amod J1.8:
•
•
•
•
•

5.37
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Newid rheolaeth (a ddiffinnir yn Amod A3 ar hyn o bryd),
Gwrthdaro buddiannau (a ddiffinnir yn Amod A4 ar hyn o bryd),
Cydnabod Dysgu Blaenorol (a ddiffinnir yn Amod E10 ar hyn o bryd),
Addasiad Rhesymol (a ddiffinnir yn Amod G6 ar hyn o bryd), a
Ystyriaeth Arbennig (a ddiffinnir yn Amod G7 ar hyn o bryd).

Fel y nodir ym Mhenodau 3, 4 a 6, rydym hefyd yn cynnig y dylid cyflwyno nifer o dermau
diffiniedig newydd i ategu rhai o’n cynigion, er enghraifft gwneud ffioedd yn fwy tryloyw, a
gwneud newidiadau i rai o’r termau diffiniedig presennol. Rydym yn crynhoi ein holl
newidiadau arfaethedig i dermau diffiniedig yn y tabl isod.
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Tabl 2: Newidiadau arfaethedig i Dermau Diffiniedig
Termau diffiniedig
newydd
Pob
rheoleiddiwr

•
•
•
•
•
•

Ffi Dysgwr Gysylltiedig
Ffi Orfodol i
Ganolfannau
Ffi Becynnu
Achosi
Swyddog Cyfrifol
Ffi Safonol
Cymhwyster

Ofqual a CCEA
Regulation yn
ynig

Cymwysterau
Cymru yn unig

CCEA
Regulation yn
ynig

Ofqual yn
unig
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Newidiadau i’r termau
diffiniedig presennol
• Nodwedd
• Cyfraith Diogelu Data
• Ystyriaeth Arbennig
(wedi'i ddiwygio a’I
symud i Adran J)

Y termau diffiniedig
presennol i’w symud
i Adran J
• Gwrthdaro
Buddiannau
• Cydnabod Dysgu
Blaenorol
• Addasiad Rhesymol
• Ystyriaeth Arbennig

• Portal (i gymryd lle
RITS)

•
•
•
•

Digwyddiad Ansolfedd
Dysgwr
Lefel
Cymwysterau yng
Nghymru (QiW)

• Newid Rheolaeth
(wedi'i ddiwygio a’I
symud i Adran J)

• Newid Rheolaeth
(wedi'i ddiwygio a’I
symud i Adran J)

• Newid Rheolaeth
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CWESTIWN 19
A oes gennych unrhyw sylwadau ar ein cynigion i gynnwys yr holl ddiffiniadau yn Amod J1.8?
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Defnyddio ‘diwygio o bryd i'w gilydd’ (Cymwysterau Cymru yn unig)
5.38

Ar hyn o bryd, mae'r Amodau yn cyfeirio at y ffaith bod Cymwysterau Cymru, fel
rheoleiddiwr, yn cyhoeddi gofynion a chanllawiau y mae'n ofynnol i sefydliadau dyfarnu
gydymffurfio â hwy, neu roi sylw dyladwy iddynt. Mae hefyd yn adlewyrchu'r ffaith y gellir
cyhoeddi'r cyhoeddiadau hyn neu eu diweddaru o bryd i'w gilydd.

5.39

Mae Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi nifer fawr o ddogfennau rheoleiddio, fel y'u disgrifir
yn ein Rhestr Dogfennau Rheoliadol. Mae Cymwysterau Cymru yn disgwyl i sefydliadau
dyfarnu gydymffurfio â'n dogfennau rheoleiddio fel y'u cyhoeddir ar unrhyw adeg benodol.

5.40

Er mwyn gwneud y prif reswm hwn yn gliriach, mae Cymwysterau Cymru yn cynnig dileu
pob cyfeiriad at 'ddiwygio o bryd i'w gilydd' o'r Amodau (B5.3, E6.2 (a), E9.3, I2.1 a I3.1), a
rhoi un ddarpariaeth ddehongli yn eu lle yn adran J o'r Amodau. Credwn y bydd y newid
hwn yn gwneud yr Amodau yn gliriach ac yn fwy defnyddiol.

5.41

Mae'r ddarpariaeth arfaethedig fel a ganlyn:
J1.2
[…]
(l)

mae cyfeiriadau at unrhyw ddogfen, gofynion neu ganllawiau a gyhoeddir gan
Gymwysterau Cymru yn golygu'r ddogfen honno, neu'r gofynion neu'r canllawiau
hynny, fel y'u cyhoeddwyd a'u diwygio o bryd i'w gilydd.

Safbwynt Ofqual / CCEA Regulation
5.42

Rydym o’r farn bod yr ymadrodd o fewn yr Amodau “a’u diwygio o bryd i’w gilydd” yn un a
gynhwysir i ddwyn sylw sefydliadau dyfarnu y gallai’r gofyniad penodol o fewn yr Amod
hwnnw fod yn destun newid. O'r herwydd, mae'n ddyletswydd ar y sefydliad dyfarnu i
sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r fersiwn fwyaf diweddar o'r ddogfen honno ac yn
cydymffurfio â hi. Rydym o'r farn ei bod yn bwysig bod hyn yn weladwy bob amser ac yn
atgoffa sefydliadau dyfarnu wrth iddynt ystyried gofynion yr Amod penodol.

CWESTIWN 20
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno gyda cynnig Cymwysterau Cymru i ddileu pob
cyfeiriad at ‘a’u diwygio o bryd i’w gilydd’ o’r Amodau, a rhoi un ddarpariaeth ddehongli yn eu lle
yn adran J o'r Amodau?
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Pennod 6: Sicrhau bod yr Amodau bob amser yn gyfredol
6.1

Yn ystod y gwaith hwn, rydym wedi nodi nifer fach o newidiadau rydym am eu gwneud i’r
Amodau er mwyn adlewyrchu newidiadau i gyfraith sylwedd. Rydym hefyd wedi nodi
newidiadau pellach y mae pob un ohonom am eu gwneud i’n priod Amodau er mwyn
adlewyrchu newidiadau yn ein polisïau, ein prosesau a’n systemau a chael gwared ar
wahaniaethau diangen rhwng ein Hamodau cyfredol.

6.2

Mae’r adran hon yn amlinellu pob un o’r cynigion hyn yn eu tro.

Diffiniad o ‘Cyfraith Diogelu Data’
6.3

Rydym yn cynnig y dylid diwygio’r diffiniad o ‘Cyfraith Diogelu Data’ yn sgil cyflwyno’r
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data22 (GDPR), ac rydym wedi adlewyrchu hynny mewn
newidiadau i’n diffiniad o ‘Cyfraith Diogelu Data’.

Diffiniad o ‘Nodwedd’
6.4

Yn yr un modd, rydym yn cynnig y dylid diwygio’r diffiniad o’r term ‘Nodwedd’ er mwyn
iddo gyfeirio’n benodol at Gyfraith Cydraddoldeb.23

Rhifau Diwygiedig
6.5

O ganlyniad i’n diwygiadau arfaethedig, byddant yn effeithio ar rifo ein Hamodau. Rydym yn
cynnig y dylid ail-rifo rhai Amodau er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn ei gilydd, yn hytrach
nag achosi dryswch o bosibl drwy gadw’r hen rifau a bylchau dilyniannol.

6.6

Cyflwynir enghraifft o’n newidiadau arfaethedig i’r rhifau isod:
• Mae Amod A4.1 yn cyflwyno diffiniad o Wrthdaro Buddiannau ar hyn o bryd. Rydym
yn cynnig y dylid symud y diffiniad hwn i Adran J o’r Amodau, sy’n golygu y daw’r
hen A4.2 yn A4.1.

6.7

Gellir gweld yr holl newidiadau arfaethedig i’r rhifau yn y fersiwn o’r Amodau sy’n cynnwys
newidiadau wedi’u holrhain yn Atodiadau 1-3 a gyhoeddir ochr yn ochr â'r ddogfen
ymgynghori hon.

6.8

Nid ydym yn rhagweld y bydd y rhifau newydd yn gosod gormod o faich ar sefydliadau
dyfarnu. Fodd bynnag, bydd angen i sefydliadau dyfarnu fwrw golwg dros yr Amodau ac

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-dataprotection-rules_en
22
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efallai y bydd angen iddynt ddiweddaru eu systemau a’r ffordd y maent yn darparu
Datganiadau Cydymffurfiaeth er mwyn adlewyrchu’r newidiadau hyn i’r rhifau. Rydym hefyd
yn cydnabod y bydd angen diweddaru’r dogfennau cysylltiedig eraill sy’n cyfeirio at rifau
Amodau. Credwn y bydd y dasg hon yn un untro, hawdd ei rheoli.

CWESTIWN 21
A oes gennych unrhyw sylwadau ar ein cynigion i newid rhifo'r Amodau fel eu bod yn ddilyniannol,
ac i ddiweddaru rhai diffiniadau?

63

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod

Defnyddio QiW - Diwygiadau i Amodau A1.3 ac E6 - (Cymwysterau
Cymru yn unig)
6.9

Cymwysterau yng Nghymru (QiW) yw’r gronfa ddata genedlaethol ar gyfer cymwysterau
rheoleiddiedig Cymru.

6.10

Yn wreiddiol, dim ond cymwysterau Cymeradwy a Dynodedig roedd yn ofynnol i sefydliadau
dyfarnu eu cyflwyno i QiW, ond ym mis Tachwedd 2018, gofynnwyd i sefydliadau dyfarnu
gyflwyno cymwysterau Rheoleiddiedig Eraill i QiW. Er mwyn adlewyrchu’r newid hwn i QiW,
a ffurfioli’r gofyniad, mae Cymwysterau Cymru yn cynnig y dylid cyflwyno Amod E6.1
newydd:
E6.1 Ni chaniateir i sefydliad dyfarnu ddarparu cymhwyster oni fydd wedi cyflwyno’r
cymhwyster hwnnw i QiW gyntaf.

6.11

O ganlyniad i gael cofnod llawn o’r holl gymwysterau rheoleiddiedig a gynigir yng Nghymru
gan sefydliadau dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru, ni fydd Cymwysterau
Cymru yn ei gwneud yn ofynnol mwyach i sefydliadau dyfarnu ildio cymwysterau neu
ddisgrifiadau o gymwysterau y maent am eu cynnig fel rhai nad ydynt yn rheoleiddiedig yng
Nghymru.

6.12

Bydd y cynnig hwn yn sicrhau bod gofynion Cymwysterau Cymru yn debycach i ofynion
CCEA Regulation ac Ofqual.

6.13

Ar hyn o bryd, mae Amod A1.3 yn Amodau Cydnabod Safonol Cymwysterau Cymru yn ei
gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu fynd ati i ddyfarnu cymwysterau unwaith y
byddant wedi’u cydnabod.
A1.3 Rhaid i sefydliad dyfarnu:
(a) gymryd pob cam rhesymol i sicrhau na fydd unrhyw gyfnod o ddwy flynedd yn
mynd heibio pan na fydd yn dyfarnu cymhwyster yn unol â’i Amodau Cydnabod.

6.14

Yn unol â’r cynnig i’w gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu gofnodi eu holl
gymwysterau rheoleiddiedig yn QiW (gweler cynigion Cymwysterau Cymru ar gyfer Amod
E6), mae Cymwysterau Cymru yn cynnig y dylid cyflwyno cymal newydd yn A1.3 er mwyn
sicrhau ei fod yn gyson ag Amodau Ofqual a CCEA Regulation.

6.15

Bwriedir i’r cynnig hwn ei gwneud yn fwy eglur i sefydliadau dyfarnu bod yn rhaid iddynt
gyflwyno cymhwyster i QiW o fewn dwy flynedd ar ôl iddynt gael eu cydnabod ac wedyn
mae’n rhaid iddynt gymryd pob cam rhesymol i sicrhau eu bod yn dyfarnu cymhwyster o
leiaf unwaith bob dwy flynedd.
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6.16

Byddai Amod A1.3 arfaethedig Cymwysterau Cymru yn darllen fel a ganlyn. Mae pob un o’r
tri rheoleiddiwr yn cynnig y dylid cysoni â diwygiad drafftio i A1.3(b), yn unol â’r fersiwn a
nodir isod.
A1.3 Rhaid i sefydliad dyfarnu:
(a) sicrhau, o fewn dwy flynedd ar ôl iddo gael ei gydnabod gyntaf, ei fod wedi
cyflwyno cymhwyster sy’n cydymffurfio â’i Amodau Cydnabod yn uniongyrchol i
QiW,
(b) cymryd pob cam rhesymol i sicrhau, ar ôl iddo gydymffurfio ag Amod A1.3 (a), ei
fod yn dyfarnu cymhwyster mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'i Amodau Cydnabod o
leiaf unwaith ym mhob cyfnod o ddwy flynedd.

6.17

Cyfeirir at y newidiadau arfaethedig hyn yng nghwestiwn 14 o'r ymgynghoriad hwn.

Diwygiadau i Amod A1 (CCEA Regulation yn unig)
6.18

Mae Amod A1 yn Amodau CCEA Regulation wedi’i drefnu’n wahanol i Amodau
Cymwysterau Cymru ac Ofqual. Mae Amod CCEA Regulation, sy’n ymwneud â sefydliadau
dyfarnu anweithredol wedi’i rifo’n A1.5. Er mwyn sicrhau mwy o gysondeb rhwng y
dogfennau rheoleiddio ar Amodau, mae CCEA Regulation yn cynnig aildrefnu Amod A1.
Byddai ein Hamod A1.5 presennol ar sefydliadau dyfarnu anweithredol yn dod yn A1.3.

6.19

Mae CCEA Regulation hefyd yn cynnig y dylid diwygio geiriad yr Amod hwn er mwyn
adlewyrchu’r gofyniad achredu sydd ar waith ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yng
Ngogledd Iwerddon yn well. Amlinellir hyn yn Amod E5.2 CCEA Regulation sy’n gosod
gofyniad ar sefydliadau dyfarnu i gyflwyno, bob chwarter, restr o gymwysterau i CCEA
Regulation i’w hachredu ac aros am bendefyniad achredu cyn lanlwytho argaeledd y
cynhwyster yng Ngogledd Iwerddon i’r Gofrestr.
Amod A1.3 diwygedig arfaethedig
A1.3 Rhaid i sefydliad dyfarnu:
(a) sicrhau, o fewn dwy flynedd ar ôl iddo gael ei gydnabod gyntaf, ei fod wedi
cyflwyno cymhwyster i'r Gofrestr sydd wedi'i achredu gan CCEA Regulation, neu sy'n
cydymffurfio â'i Amodau Cydnabod i'w cynnig i ddysgwyr yng Ngogledd Iwerddon,
a
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(b) cymryd pob cam rhesymol i sicrhau, ar ôl iddo gydymffurfio ag Amod A1.3 (a), ei
fod yn dyfarnu cymhwyster mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'i Amodau Cydnabod o
leiaf unwaith ym mhob cyfnod o ddwy flynedd.

6.20

Cyfeirir at y newidiadau arfaethedig hyn yng nghwestiwn 14 o'r ymgynghoriad hwn.

Strwythur Amodau D7 a B5 – cymwysterau Cymeradwy, Dynodedig a
Rheoleiddiedig Eraill (Cymwysterau Cymru yn unig)
6.21

Mae Amod D7 o Amodau presennol Cymwysterau Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i
sefydliadau dyfarnu ddiogelu buddiannau dysgwyr a hysbysu Cymwysterau Cymru pan fydd
yn newid statws cymhwyster. Mae hyn yn cynnwys tynnu ei Gymeradwyaeth mewn
perthynas â chymwysterau Cymeradwy yn ôl neu ei hildio a lle mae Dynodiad wedi cael ei
ddiddymu mewn perthynas â chymhwyster Dynodedig.24

6.22

Byddai ein cynnig y dylid dileu Amod D6, os gwneir hyn, yn golygu y byddai Amod D7 yn
dod yn Amod D6 yn y ddogfen ddiwygiedig.

6.23

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnig diwygiad arall i strwythur yr Amod hwn. Byddai’r
diwygiad arfaethedig yn gwahaniaethu rhwng tynnu cymhwyster yn ôl (sy’n golygu na fydd
y cymhwyster ar gael i ddysgwyr mwyach) a newid statws y cymhwyster hwnnw (sy’n golygu
na fydd y cymhwyster yn un Cymeradwy/ Dynodedig mwyach).

6.24

Mae Cymwysterau Cymru yn cydnabod, er y dylai’r darpariaethau yng ngweddill yr Amod
fod yn gymwys yn y naill achos a’r llall, ei bod yn werthfawr gwahaniaethu rhwng tynnu
cymwysterau yn ôl a newid eu statws. Mae’r canlyniadau gwahanol hyn yn debygol o gael
effeithiau gwahanol ar ddysgwyr a’r camau gweithredu y byddai sefydliadau dyfarnu yn eu
cymryd.

6.25

Mae diwygiadau arfaethedig Cymwysterau Cymru fel a ganlyn:
Amod D6 – Rheoli’r newid yn statws cymwysterau neu’r broses o dynnu cymwysterau
yn ôl
D6.1 At ddibenion Amod D6, mae corff dyfarnu yn tynnu cymhwyster yn ôl:

Mae cymwysterau a reoleiddir gan Cymwysterau Cymru yn cael eu categoreiddio fel cymwysterau Cymeradwy, cymwysterau
Dynodedig neu gymwysterau Rheoleiddiedig Eraill. Disgrifir y categoriau hyn yn Fframwaith a Dull Rheoleiddio Cymwysterau Cymru.
24
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(a) pan fydd yn peidio â chofrestru Dysgwyr ar gyfer y cymhwyster;
(b) pan fydd yn peidio â chyflenwi neu ddyfarnu’r cymhwyster hwnnw i Ddysgwyr;
(c) pan fydd yn ildio ei gydnabyddiaeth mewn perthynas â’r cymhwyster hwnnw, neu
(d) pan gaiff ei gydnabyddiaeth ei thynnu’n ôl o ran y cymhwyster hwnnw.
D6.2 At ddibenion Amod D6, mae corff dyfarnu yn newid statws cymhwyster:
(a) pan ddaw ei Gymeradwyaeth mewn perthynas â’r cymhwyster hwnnw i ben (pan
fo cymhwyster yn un Cymeradwy);
(b) pan fydd yn ildio ei Gymeradwyaeth o ran y cymhwyster hwnnw; (pan fo
cymhwyster yn un Cymeradwy);
(c) pan gaiff ei Gymeradwyaeth o ran y cymhwyster hwnnw ei dynnu’n ôl gan
Cymwysterau Cymru (pan fo cymhwyster yn un Cymeradwy;
(d) pan ddaw ei Ddynodiad mewn perthynas â’r cymhwyster hwnnw i ben (pan fo
cymhwyster yn un Dynodedig);
(e) pan gaiff ei Ddynodiad ei ddiddymu gan Cymwysterau Cymru o ran y cymhwyster
hwnnw (pan fo cymhwyster yn un Dynodedig), neu
(f) pan ellir rhoi trefniadau trosiannol ar waith lle y caiff Cymeradwyaeth ei thynnu’n
ôl neu y caiff Dynodiad ei ddirymu ar y sail bod y cymhwyster dan sylw wedi dod yn
Gymhwyster Blaenoriaethol Cyfyngedig.
6.26

Mae Cymwysterau Cymru hefyd yn cynnig y dylid diwygio Amod B5, sy’n ei gwneud yn
ofynnol i sefydliadau dyfarnu sicrhau nad yw defnyddwyr cymwysterau yn cael eu
camarwain o ran p’un a yw cymhwyster yn un Rheoleiddiedig, Dynodedig neu Gymeradwy.
Mae Cymwysterau Cymru yn credu y bydd ein diwygiadau arfaethedig i Amod B5 yn
gwneud y gwahaniaeth hwn yn fwy eglur.
B5.1 Ni ddylai corff dyfarnu wneud (ac mae’n rhaid cymryd pob cam rhesymol i sicrhau
na fydd unrhyw berson cysylltiedig yn gwneud) unrhyw ddatganiad a fyddai’n
debygol o arwain Defnyddwyr cymwysterau i feddwl bod cymhwyster:
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(a)

yn Gymhwyster Rheoleiddiedig pan nad yw’n gymhwyster Rheoleiddiedig;

(b)

yn Gymhwyster Cymeradwy pan nad yw’n gymhwyster Cymeradwy; neu

(c)

yn Gymhwyster Dynodedig pan nad yw’n gymhwyster Dynodedig.
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CWESTIWN 22
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y byddai cynigion Cymwysterau Cymru i
ddiwygio'r Amodau D7 a B5 presennol yn gwneud gofynion ynghylch cymwysterau Cymeradwy,
Dynodedig a Eraill a Reoleiddir yn gliriach?
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Amodau E3 ac E7 – Dileu Darpariaethau Trosiannol (Cymwysterau
Cymru yn unig)
6.27

Yn sgil tynnu’r FfCC yn ôl yn Lloegr, cafodd yr Amodau eu diweddaru i ymgorffori’r
newidiadau i’r gofynion ynglŷn â chredydu a chydnabod dysgu blaenorol, teitlau, maint,
lefel a manylebau cymwysterau.25

6.28

Er mwyn i ni allu cyflwyno rhai o’r newidiadau hyn fesul cam, cyflwynwyd darpariaethau
trosiannol gennym yn Amod E3 ac E7 (Amodau E3.6-E3.8 ac E7.6-E7.8, yn y drefn honno).

6.29

Ysgrifennodd Cymwysterau Cymru at sefydliadau dyfarnu ym mis Mai 2016, yn cadarnhau, o
1 Mehefin 2016, y byddai’n ofynnol i bob cymhwyster Cymeradwy neu Ddynodedig yng
Nghymru gydymffurfio ag Amodau E3.2(l), E3.2(m), E3.4, E3.5 ac E7.1-E7.5.

6.30

Mae Cymwysterau Cymru bellach yn cynnig y dylid cymhwyso gofynion E3 ac E7 mewn
perthynas â phob cymhwyster rheoleiddiedig. O ganlyniad, byddai’r darpariaethau
trosiannol hyn yn cael eu dileu.

6.31

Mae CCEA Regulation ac Ofqual yn dal wrthi’n cyflwyno’r gofynion hyn ar gyfer rhai
cymwysterau, felly ni allant ddileu’r darpariaethau trosiannol ar hyn o bryd. Ond bydd y naill
a’r llall yn ystyried dileu’r darpariaethau pan nad oes eu hangen mwyach.

CWESTIWN 23
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â chynigion Cymwysterau Cymru i ddileu'r
darpariaethau trosiannol sydd wedi'u cynnwys yn Amod E3 (Cyhoeddi manyleb cymhwyster) ac E7
(Cyfanswm Amser Cymwysterau)?

Cyhoeddwyd amodau E3.2(l), E3.2(m), E3.4 ac E3.5, E7.1 i E7.5 yn ymwneud â maint cymhwyster a fynegwyd yn nhermau
Cyfanswm Amser Cymhwyso.
25
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Cyflwyno diffiniadau newydd (Cymwysterau Cymru yn unig)
6.32

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnig y dylid cyflwyno sawl diffiniad newydd a fyddai’n
unigryw i’w Amodau. Mae’r rhain fel a ganlyn:
Tabl 3 – Diffiniadau arfaethedig newydd

6.33

Diffiniad arfaethedig

Rhesymeg

Dysgwr

Cysoni â’r diffiniad a ddefnyddiwyd yn
Neddf Cymwysterau Cymru 2015.26

Lefel

Adlewyrchu sut y dylid ystyried lefelau yng
ngoleuni Fframwaith Credydau a
Chymwysterau Cymru (FfCChC).

Cymwysterau yng Nghymru (QiW)

Disodli’r term diffiniedig ‘Cronfa ddata
Cymwysterau’ i adlewyrchu’r ffaith bod QiW
yn gweithredu fel cronfa ddata
genedlaethol ar gyfer cymwysterau
rheoleiddiedig yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i’r diffiniadau hyn yn y fersiwn o’r Amodau sy’n cynnwys newidiadau wedi’u
holrhain yn Atodiadau 1-3 a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r ddogfen ymgynghori hon.

Cyfeiriadau at RITS (CCEA Regulation ac Ofqual yn unig)
6.34

Mae Amodau Cydnabod Cyffredinol CCEA Regulation ac Ofqual yn defnyddio’r term
diffiniedig ‘RITS’. Mae hwn yn cyfeirio at y System Technoleg Gwybodaeth Reoleiddiol
etifeddol, a ddisodlwyd gan y Porth yn 2016.

6.35

Felly, mae CCEA Regulation ac Ofqual yn cynnig y dylid rhoi diffiniad newydd o’r Porth (a
nodir isod), yn lle’r diffiniad o RITS yn Amod J1.8, a newid y cyfeiriadau presennol at RITS i
gyfeiriadau at y Porth.
[Er hwylustod, dyma gyfieithiad o ddiffiniad arfaethedig CCEA Regulation ac Ofqual]
Porth
Y system technoleg gwybodaeth a ddarperir gan Ofqual i ganiatáu sefydliadau

Mae Amodau Cydnabod Cyffredinol CCEA Regulation ac Ofqual eisoes yn cynnwys diffiniad o’r term ‘Dysgwr’, sydd ychydig yn
wahanol i’r diffiniad yn Neddf Cymwysterau Cymru 2015. Yn ein barn ni, nid yw’r gwahaniaeth hwn yn un sylweddol, ac ni fydd yn
arwain at unrhyw effaith sylweddol ar sefydliadau dyfarnu.
26
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dyfarnu i gyfnewid gwybodaeth yn ddiogel gydag Ofqual a CCEA, y gellir ei amrywio
a'i newid o bryd i'w gilydd.

71

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod

Pennod 7: Cynigion gan Cymwysterau Cymru
Cefndir
7.1

Fel y dangosir yn y ddogfen ymgynghori hon, cynigir llawer o’r diwygiadau gan bob un o’r
tri rheoleiddiwr, a gwnaed pob ymdrech i gysoni hyd y gellir.

7.2

Bydd sefydliadau dyfarnu yn ymwybodol bod gwahaniaethau eisoes rhwng Amodau pob
rheoleiddiwr, oherwydd cyd-destunau trefniadol, cyfreithiol a sefydliadol. Mae enghreifftiau
lle mae Cymwysterau Cymru am gynnig newidiadau i’w ofynion ar sail tystiolaeth ei
hadolygiad hwy, ond nid Ofqual na CCEA Regulation.

7.3

Mae’r adran nesaf hon yn amlinellu pob un o’r rhain yn eu tro.

Amodau A1 a B3 - Diffiniad o Ddigwyddiad Ansolfedd
7.4

Ar hyn o bryd, mae Amodau A1.2 a B3.3 yn cyfeirio at fynd yn ansolfent27 neu fod yn destun
achos o ansolfedd28.

7.5

Mae Amodau Cymwysterau Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliad dyfarnu hysbysu
Cymwysterau Cymru yn ddi-oed os bydd y sefydliad dyfarnu yn debygol o fynd yn ansolfent
neu’n destun achos o’r fath, neu os bydd ganddo reswm dros gredu hynny. Yn yr un modd,
gall achos o ansolfedd beri i Cymwysterau Cymru benderfynu nad yw’r sefydliad dyfarnu yn
addas mwyach i barhau i gael ei gydnabod ganddo.

7.6

Mae cyfraith Gorfforaeth y DU yn darparu bod corff yn ansolfent os nad oes ganddo ddigon
o asedau i ad-dalu ei ddyledion na bodloni ei rwymedigaethau. Fodd bynnag, mae
gwahanol brofion i benderfynu ar ansolfedd, yn dibynnu ar y cyd-destun y defnyddir yr
ymadrodd ynddo.

7.7

Pan ymgysylltodd Cymwysterau Cymru â sefydliadau dyfarnu yn ystod ei adolygiad o’i
Amodau, awgrymodd yr adborth nad yw’r geiriad presennol yn rhoi digon o eglurder i
sefydliadau dyfarnu o ran yr union ddigwyddiad a fyddai’n ysgogi’r gofyniad i hysbysu’r
rheoleiddiwr.

7.8

Er mwyn rhoi’r eglurder hwn i sefydliadau dyfarnu, mae Cymwysterau Cymru yn cynnig y
dylid cadarnhau’r hyn sy’n gyfystyr ag ansolfedd, at ddibenion ei Amodau, drwy gyflwyno
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diffiniad newydd o ‘Digwyddiadau Ansolfedd’ – term cyfreithiol cydnabyddedig a sefydledig
yng nghyfraith Gorfforaeth ac Ansolfedd y DU.
7.9

Mae Cymwysterau Cymru yn credu y bydd cyflwyno diffiniad o’r fath yn datrys y
gamddealltwriaeth ymhlith sefydliadau dyfarnu o ran pryd y byddai Cymwysterau Cymru yn
disgwyl cael ei hysbysu bod digwyddiad o’r fath wedi codi.

7.10

Mae’n bwysig nodi y gallai’r rhestr o’r amgylchiadau a amlinellir yn Amod A1.2 – gan
gynnwys digwyddiad ansolfedd – arwain at dynnu cydnabyddiaeth yn ôl. Fodd bynnag,
mae’r un mor bwysig nodi mai rhestr ddangosol, yn hytrach na rhestr hollgynhwysfawr,
ydyw, ac ni fwriedir iddi awgrymu y byddai cydnabyddiaeth sefydliad dyfarnu yn cael ei
thynnu’n ôl o reidrwydd pe bai amgylchiadau o’r fath yn codi.

7.11

Yn yr un modd, mae Cymwysterau Cymru yn cydnabod y gallai sefyllfaoedd godi pan mai
mynd yn ansolfent yw’r cam mwyaf priodol i’w gymryd. Felly, byddai Cymwysterau Cymru yn
ystyried pob mater yng nghyd-destun ei bwerau gorfodi ac yn unol â’i Fframwaith a Dull
Rheoleiddio.

7.12

Ym marn Cymwysterau Cymru, nid yw hyn yn newid ei ofynion presennol - mae bob amser
wedi mynnu bod sefydliadau dyfarnu yn hysbysu Cymwysterau Cymru pan fydd sefydliad
dyfarnu yn mynd yn ansolfent. Fodd bynnag, mae Cymwysterau Cymru yn credu y gallai fod
yn fwy eglur pryd yn union y byddai disgwyl i sefydliad dyfarnu ei hysbysu. Nid yw hyn yn
atal sefydliad dyfarnu rhag dod atom yn gynharach.

7.13

Mae diwygiadau arfaethedig Cymwysterau Cymru i Amod A1.2, B3.3 ac Adran J, fel a ganlyn:
A1.2 Gallai gweithredoedd neu anweithiau a allai olygu bod sefydliad dyfarnu yn
anaddas i barhau i gael ei gydnabod i ddyfarnu cymhwyster perthnasol gynnwys, yn
benodol, y rhai sy’n arwain at y sefydliad dyfarnu:
(a) yn cael ei ddyfarnu’n euog o gyflawni trosedd;
(b) yn cael ei ddyfarnu’n euog o dorri unrhyw un o ddarpariaethau Cyfraith
Cystadleuaeth, Cyfraith Cydraddoldeb neu Gyfraith Diogelu Data gan lys neu
unrhyw gorff proffesiynol neu reoleiddiol neu un o gyrff y llywodraeth;
(c) yn cael ei ddyfarnu’n euog o dorri unrhyw ddeddfwriaeth arall neu unrhyw
rwymedigaeth reoleiddiol arall y mae’n ddarostyngedig iddi gan lys neu unrhyw
gorff proffesiynol neu reoleiddiol neu un o gyrff y llywodraeth;
(d) bod yn destun Digwyddiad Ansolfedd, neu
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(e) bod yn destun ymarfer ailstrwythuro ariannol corfforaethol.
B3.3 Rhaid i sefydliad dyfarnu hysbysu Cymwysterau Cymru ar unwaith os yw’n destun,
neu os oes ganddo reswm dros gredu ei fod yn debygol o fod yn destun:
(a)

newid perthnasol yn ei strwythur llywodraethu neu ei statws cyfreithiol;

(b)

Newid Rheolaeth;

(c)

Digwyddiad Ansolfedd; neu

(d)

achos methdaliad.

Adran J
Digwyddiad Ansolfedd
Ystyr Digwyddiad Ansolfedd yw lle mae
(a) y sefydliad dyfarnu yn atal talu, neu’n bygwth atal talu, ei ddyledion neu pan
na all dalu ei ddyledion pan fyddant yn ddyledus neu pan fydd yn cyfaddef na all
dalu ei ddyledion neu (os yw’n gwmni neu’n bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig)
pan dybir na all dalu ei ddyledion o fewn ystyr adran 123 o Ddeddf Ansolfedd 1986,
o fewn ystyr adran 268 o Ddeddf Ansolfedd 1986;
(b) y sefydliad dyfarnu yn dechrau cynnal trafodaethau â phob un o’i gredydwyr
neu unrhyw ddosbarth o’i gredydwyr gyda’r nod o aildrefnu unrhyw rai o’i
ddyledion, neu’n cynnig neu’n gwneud unrhyw gyfaddawd neu drefniant gyda’i
gredydwyr ac eithrio (os yw’n gwmni) at ddibenion cynllun i uno’r corff dyfarnu, fel
endid solfent, ag un neu fwy o gwmnïau eraill neu ail-lunio’r parti arall hwnnw fel
endid solfent;
(c) deiseb yn cael ei chyflwyno, hysbysiad yn cael ei roi, cynnig yn cael ei dderbyn
neu orchymyn yn cael ei wneud, i ddirwyn y parti arall hwnnw (os yw’n gwmni) i ben
neu mewn cysylltiad â’i ddirwyn i ben, ac eithrio at ddibenion cynllun i uno’r parti
arall hwnnw, fel endid solfent, ag un neu fwy o gwmnïau eraill neu ail-lunio’r parti
arall hwnnw fel endid solfent;
(d) cais yn cael ei wneud i’r llys neu pan fydd gorchymyn yn cael ei wneud, i
benodi gweinyddwr, neu os rhoddir hysbysiad o fwriad i benodi gweinyddwr neu os
caiff gweinyddwr ei benodi, dros y sefydliad dyfarnu;
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(e) deiliad arwystl nofiol cymwys dros asedau’r sefydliad dyfarnu (os yw’n gwmni)
bellach â’r hawl i benodi derbynnydd gweinyddol neu pan fydd wedi penodi
derbynnydd gweinyddol;
(f)
person bellach â’r hawl i benodi derbynnydd dros asedau’r sefydliad dyfarnu
neu pan fydd derbynnydd wedi’i benodi dros asedau’r corff dyfarnu.
(g) un o gredydwyr neu lyffetheirwyr y sefydliad dyfarnu yn atafaelu’r cyfan neu
unrhyw ran o asedau’r parti arall neu’n cymryd meddiant ohonynt neu pan gaiff
darafaeliad neu secwestriad neu’r cyfryw broses arall ei (g)osod neu ei (g)orfodi ar y
cyfan neu unrhyw ran o asedau’r parti arall neu ei gynnal (chynnal) yn eu herbyn ac
na chyflawnir y cyfryw atafaeliad na phroses o fewn pedwar diwrnod ar ddeg (14);
(h) unrhyw beth yn digwydd, neu os caiff achos ei ddwyn, mewn perthynas â’r
parti arall mewn unrhyw awdurdodaeth y mae’n ddarostyngedig iddi, sy’n cael
effaith gyfatebol neu debyg i unrhyw un o’r digwyddiadau y cyfeirir atynt yn (a) i (g)
(yn gynwysedig); neu
(i)
y sefydliad dyfarnu yn atal cynnal y cyfan neu ran sylweddol o’i fusnes neu’n
rhoi’r gorau i gynnal cyfan neu ran sylweddol o’i fusnes, neu’n bygwth gwneud
hynny.

Safbwynt Ofqal / CCEA Regulation
7.14

Nid yw Ofqual na CCEA Regulation yn ymgynghori ar newidiadau i’w rheolau yn y maes
hwn. Maent o’r farn mai mater cyfreithiol yw p’un a yw sefydliad dyfarnu mewn sefyllfa o
“fynd yn ansolfent” (Amod A1.2) neu’n “destun achos ansolfedd” (Amod B3.3(d)). Felly, barn
Ofqual a CCEA Regulation yw nad yw hyn yn rhywbeth y mae angen i Ofqual fanylu
ymhellach arno yn ei rheolau ei hun. Yr hyn sy’n bwysig iddynt hwy fel rheoleiddwyr yw
diogelu dysgwyr pan fydd sefyllfaoedd o’r fath yn codi.

7.15

Drwy beidio â diffinio’r termau hyn mae iddynt yr ystyr arferol yn yr Amodau. Fel y cyfryw, ni
fydd Ofqual a CCEA Regulation yn llunio barn o ran p’un a yw sefydliad dyfarnu wedi mynd
yn ansolfent (neu’n desun achos ansolfedd) ai peidio. Mater i’r sefydliad dyfarnu a’r
awdurdodau perthnasol ydyw.

7.16

Mae Ofqual a CCEA Regulation o’r farn y byddai cyflwyno’r term diffiniedig arfaethedig
‘Digwyddiad Ansolfedd’ yn Amod A1.2 hefyd yn newid disgwyliadau sefydliadau dyfarnu o
bryd y gallai’r rheoleiddwyr archwilio eu haddasrwydd i barhau i gael eu cydnabod. Mae hyn
yn golygu y byddent fel arfer yn ystyried addasrwydd sefydliad dyfarnu i barhau i gael ei
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gydnabod cyn gynted ag y bydd achos ansolfedd yn dechrau, yn hytrach nag ar ôl i’r achos
ansolfedd ddod i ben.
7.17

Fodd bynnag, mae’n ddigon posibl mai cyfyngedig yw effaith hyn oherwydd gallai sefydliad
dyfarnu sy’n destun achos o ansolfedd arwain at Effeithiau Andwyol sylweddol. Ac mae’r
Amodau presennol eisoes yn caniatáu i’r rheoleiddwyr ystyried addasrwydd sefydliad
dyfarnu i barhau i gael ei gydnabod yn seiliedig ar yr Effeithiau Andwyol hynny.

CWESTIWN 24
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y bydd y diffiniad arfaethedig o ‘Digwyddiad
Ansolfedd’ a gyflwynir gan Gymwysterau Cymru yn ei gwneud yn gliriach i sefydliadau dyfarnu
wybod:
a) pryd y dylent roi hysbysiad i Gymwysterau Cymru o ran dod yn destun achos ansolfedd?
b) pan fydd Cymwysterau Cymru o'r farn ei fod yn ddigonol i ystyried addasrwydd sefydliad
dyfarnu ar gyfer cydnabyddiaeth barhaus mewn perthynas ag achosion ansolfedd?
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Amod A3 – Diffiniad o Newid Rheolaeth
7.18

Ar hyn o bryd, mae Amod A3.3 yn disgrifio newid rheolaeth fel sefyllfa:
‘pan fydd person yn cael rheolaeth dros y sefydliad dyfarnu nad oedd yn ei reoli yn union
cyn iddo wneud hynny, neu pan fydd y sefydliad dyfarnu’n uno ag unrhyw berson’.

7.19

Ar hyn o bryd, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau dyfarnu roi mesurau diogelwch
ar waith lle mae newid rheolaeth yn digwydd, a’n hysbysu o bob newid o’r fath ym mhob
achos.

7.20

Mae hefyd yn cadarnhau y byddai isadrannau (2), (3) a (4) o adran 450 o Ddeddf Treth
Gorfforaeth 2010 yn gymwys o dan yr amgylchiadau hynny lle y tybir mai cwmni yw
sefydliad dyfarnu.

7.21

Awgrymodd yr adborth gan sefydliadau dyfarnu fod eu dealltwriaeth o Amod A3 ar hyn o
bryd yn dibynnu arnynt yn dehongli ‘rheolaeth’ yn gywir yng nghyd-destun Deddf Treth
Gorfforaeth 2010. Yn yr un modd, awgrymodd rhai sefydliadau dyfarnu nad oedd cyfeiriad
at y Ddeddf gyfreithiol ar ei ben ei hun yn ddefnyddiol iawn ac y byddai’n fuddiol pe bai’r
holl ofynion a gwybodaeth berthnasol yn cael eu cyflwyno yn yr Amodau. Roedd adborth
arall yn amau i ba raddau y byddai’r diffiniad hwn yn gymwys i sefydliadau dyfarnu nad
ydynt yn gwmnïau.

7.22

Fel rhan o’i adolygiad o’r Amodau, nododd Cymwysterau Cymru ddarpariaethau eraill yn
Neddf Treth Gorfforaeth 2010 a ystyrir yn berthnasol. Yn yr un modd, nododd Cymwysterau
Cymru fod y diffiniad statudol o ‘rheolaeth’ yng nghyd-destun partneriaeth fel y’i disgrifiwyd
yn Neddf Treth Incwm 2007 yn berthnasol.

7.23

Er mwyn sicrhau bod yr holl ddarpariaethau deddfwriaethol perthnasol yn cael eu
hadlewyrchu mewn ffordd dryloyw yn ei reolau, mae Cymwysterau Cymru yn ymgynghori ar
gynigion i newid ei ddiffiniad o Newid Rheolaeth. Hefyd, fel diwygiad canlyniadol, mae
Cymwysterau Cymru hefyd yn cynnig dileu is-gymal (c) o Amod B3.3 i adlewyrchu'r ffaith
bod uniad rhwng corff dyfarnu a pherson arall wedi'i gofnodi'n ddigonol yn ei ddiffiniad
diwygiedig o Newid Rheolaeth.

7.24

Mae’r diffiniad arfaethedig wedi’i rannu’n dair isadran sy’n darparu ar gyfer sefyllfaoedd lle
mae’r sefydliad dyfarnu yn gwmni, yn bartneriaeth neu lle mae ar ffurf strwythur arall. Nod y
newidiadau hyn yw bod yn gynhwysol er mwyn sicrhau bod yr Amodau yn gymwys i
amrywiol strwythurau sefydliadau dyfarnu h.y. nid dim ond cwmnïau cyfyngedig, ond
elusennau, partneriaethau ac eraill sy’n berthnasol i’r ddeddfwriaeth y cyfeirir ati.

7.25

Mae’r newid arfaethedig i ddiffiniad Cymwysterau Cymru yn dweud:
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Newid Rheolaeth
Mae Newid o ran Rheolaeth sefydliad dyfarnu yn digwydd pan fydd:
(a) person yn cael rheolaeth dros y sefydliad dyfarnu nad oedd yn ei reoli yn union cyn
iddo wneud hynny, neu
(b) y sefydliad dyfarnu yn uno ag unrhyw berson.
Os yw’r sefydliad dyfarnu’n gwmni, ystyr rheolaeth yw:
i. pŵer person i sicrhau y caiff materion y sefydliad dyfarnu (gan gynnwys, yn
ddigyfyngiad, gyfarwyddo neu reoli ei bolisïau neu ei faterion eraill) eu cynnal yn unol â
dymuniadau’r person hwnnw, p’un a yw’n deillio o fod yn berchen ar gyfranddaliadau
neu’n meddu ar bŵer pleidleisio yn y sefydliad dyfarnu (neu unrhyw gorff corfforaethol
arall) neu o unrhyw bwerau a roddir gan yr erthyglau cymdeithasu neu ddogfennau eraill
sy’n rheoleiddio’r sefydliad dyfarnu (neu unrhyw gorff corfforaethol arall); neu
ii. lle mae person yn meddu (neu mae ganddo hawl i feddu) yn uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol ar fwy na 50% o’r cyfalaf cyfrannau neu’r pŵer pleidleisio yn y sefydliad
dyfarnu.
Os yw’r sefydliad dyfarnu yn bartneriaeth, ystyr rheolaeth yw:
i. yr hawl i gyfran o fwy na hanner yr asedau, neu fwy na hanner incwm, y sefydliad
dyfarnu.
Os nad yw’r sefydliad dyfarnu yn gwmni nac yn bartneriaeth, ystyr rheolaeth yw:
i. pŵer person i sicrhau y caiff materion y sefydliad dyfarnu (gan gynnwys, yn
ddigyfyngiad, gyfarwyddo neu reoli ei bolisïau neu ei faterion eraill) eu cynnal yn unol â
dymuniadau’r person hwnnw.
7.26

Mae Cymwysterau Cymru yn credu bod y cynnig hwn yn ei gwneud yn fwy eglur i
sefydliadau dyfarnu o dan ba amgylchiadau y bydd newid rheolaeth yn debygol o fod wedi
digwydd, ac y byddai hyn yn gymwys i bob math o strwythur perchenogaeth. Mae
Cymwysterau Cymru hefyd yn credu y byddai’r geiriad newydd yn ei gwneud yn fwy eglur i
sefydliadau dyfarnu pryd y dylid hysbysu Cymwysterau Cymru os yw rheolaeth dros
sefydliad dyfarnu yn debygol o newid neu os credir y bydd y rheolaeth yn newid.

Safbwynt Ofqual
7.27
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Nid yw Ofqual yn ymgynghori ar newid y diffiniad hwn. Mae’n bwriadu cadw’r cyfeiriadau
presennol at ddeddfwriaeth.
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7.28

Mater cyfreithiol ydyw pan fydd newid rheolaeth yn digwydd ac felly ym marn Ofqual nid
yw’n fater y mae angen ymhelaethu arno yn ei rheolau ei hun. Yr hyn sy’n bwysig i Ofqual
fel rheoleiddiwr yw diogelu Dysgwyr pryd bynnag mae newid rheolaeth yn digwydd. Nid
yw’n ymwneud yn uniongyrchol â chwestiynau o ran p’un a yw newid o ran rheolaeth wedi
digwydd, sy’n fater i awdurdodau perthnasol eraill i’w benderfynu, ym marn Ofqual. Drwy
gadw’r geiriad presennol, ni fydd angen i Ofqual ddehongli’r ddeddfwriaeth berthnasol, na
diwygio ei Amodau pe bai’r gyfraith yn newid.

Safbwynt a dull gweithredu CCEA Regulation
7.29

Mae’r diffiniad presennol o Newid o ran Rheolaeth yn Amodau Cydnabod Cyffredinol CCEA
Regulation yn cadarnhau y bydd y ddeddfwriaeth gyfredol yng Ngogledd Iwerddon o ran y
Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010 yn gymwys o dan yr amgylchiadau hynny lle y tybir bod
sefydliad dyfarnu yn gwmni.

7.30

Mae hyn yn wahanol i ddiffiniad presennol Cymwysterau Cymru ac Ofqual sy’n cyfeirio’n
benodol at isadrannau (2), (3) a (4) o adran 450 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010. Mae’r
isadrannau hyn o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010 yn ymestyn i Ogledd Iwerddon.

7.31

Mae CCEA Regulation yn cyd-fynd ag Ofqual o ran cynnwys cyfeiriad ychwanegol at gyfraith
sylwedd i ddiffinio pryd mae newid rheolaeth yn digwydd ac fel y cyfryw nid yw’n cynnig y
dylid mabwysiadu’r geiriad ychwanegol a gynigiwyd gan Cymwysterau Cymru.

7.32

Fodd bynnag, mae CCEA Regulation yn cynnig y dylid diweddaru ei eiriad presennol ar gyfer
y diffiniad o ‘Newid mewn Rheolaeth’ er mwyn cyfeirio’n benodol at isadrannau (2), (3) a (4)
o adran 450 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010.

CWESTIWN 25
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â newidiadau arfaethedig Cymwysterau Cymru i'r
diffiniad o Newid Rheolaeth yn Adran J?
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Pennod 8: Asesiadau o’r effeithiau
Cyflwyniad
8.1.

Mae’r bennod hon yn crynhoi prif ganfyddiadau’r asesiadau a gynhaliwyd gennym er mwyn
nodi effeithiau posibl (cadarnhaol a negyddol) ein cynigion.

8.2.

Rydym wedi defnyddio’r ffynonellau o dystiolaeth a gasglwyd drwy ein hadolygiad ac wedi
gwneud ymchwil ychwanegol: ymchwil pen desg a chyfweliadau lled-strwythuredig â sampl
o sefydliadau dyfarnu, er mwyn amcangyfrif yr effaith bosibl fel rhan o’n gwaith asesu
effaith rheoleiddiol.

8.3.

Rydym wedi gweithredu mewn ffordd integredig ac wedi cynnal asesiadau effaith
rheoleiddio ac asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb yn ogystal ag asesu’r effaith ar y
Gymraeg. Ceir crynodeb o bob un o’r tri isod.

Asesiad Effaith Rheoleiddiol
8.4.

Rydym wedi cynnal asesiadau cychwynnol o effaith y diwygiadau mwyaf arwyddocaol rydym
yn eu cynnig, a’r angen i sefydliadau dyfarnu ymgyfarwyddo â’r gyfres o newidiadau a
gynigir fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.

8.5.

Ar y cyfan, rydym wedi asesu bod manteision y newidiadau arfaethedig yn drech na’r costau,
ac a ganlyniad, rydym o’r farn bod y camau rheoleiddio rydym yn eu cynnig yn gymesur.

Diwygiadau i Amod F1
Categoreiddio prisiau
8.6. Dylai’r ffordd o gategoreiddio gwybodaeth am ffioedd i’w chyhoeddi a gynigir fod yn gyson
â’r ffordd y caiff prisiau eu mynegi ar hyn o bryd gan sefydliadau dyfarnu. Nid ydym yn
rhagweld y bydd categoreiddio o’r fath yn gosod baich gormodol ar sefydliadau dyfarnu.
8.7.
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Os mai dim ond fel rhan o becyn, ynghyd â chynhyrchion a gwasanaethau eraill, y bydd
sefydliad dyfarnu yn cynnig cymhwyster, efallai y bydd rhywfaint o faich i gyfrifo elfen
dybiannol Ffi Safonol y Cymhwyster o bris y pecyn. Fodd bynnag, gan mai ychydig, os o gwbl,
o becynnau gorfodol a gynigir gan sefydliadau dyfarnu cydnabyddedig, ni ddylai fod fawr
ddim baich, os o gwbl, o ganlyniad i’r agwedd hon ar gategoreiddio. Byddai modd cyfiawnhau
unrhyw faich am y byddai’n arwain at fwy o dryloywder.
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Cyhoeddi prisiau
8.8. Rydym yn ystyried y byddai cyhoeddi gwybodaeth am brisiau yn y fformat a ragnodir yn
broses gymharol syml. Er mwyn cydymffurfio byddai’n rhaid, o leiaf, gyhoeddi prisiau ar wefan
sy’n bodoli eisoes, gan ddangos Prisiau Safonol Cymwysterau ar gyfer pob cymhwyster
rheoleiddiedig a gynigir a chyhoeddi unrhyw brisiau gorfodol eraill. Byddai angen i sefydliad
dyfarnu sicrhau bod y wybodaeth bob amser yn gyfredol.
8.9.

O’n hymchwil, rydym yn amcangyfrif bod tua hanner y sefydliadau dyfarnu eisoes yn cyhoeddi
gwybodaeth am eu ffioedd ac felly bydd yr effaith yn debygol o fod ar tua hanner y
sefydliadau dyfarnu cydnabyddedig.

8.10. Nododd pob un o’r sefydliadau dyfarnu a gyfwelwyd gan Ofqual fod ganddynt wybodaeth
sylfaenol am ffioedd ar gyfer pob un o’u cymwysterau, gyda phrisiau gostyngol ar gael ar
sail canolfan unigol. Felly, er mwyn cydymffurfio â’r amod arfaethedig, nododd sefydliadau
dyfarnu, yn syml, y byddai’n rhaid iddynt gyhoeddi’r wybodaeth hon ar eu gwefan.
8.11. Gall cost cyhoeddi’r wybodaeth hon amrywio rhwng sefydliadau dyfarnu. I’r rhai sy’n cynnig
llai o gymwysterau, byddai cyhoeddi dogfen ar wahân yn debygol o fod yn ddigon i
gydymffurfio â’r Amod diwygiedig, a fyddai’n gofyn am lai nag awr o amser staff TG. Os
cynigir mwy o gymwysterau, efallai y bydd angen i sefydliadau dyfarnu ddiweddaru sawl
tudalen we ar gymwysterau er mwyn ymgorffori incwm ffi, sy’n golygu y byddai angen hyd
at ddiwrnod o adnodd staffio TG o bosibl. Byddai’r baich bach hwn yn cael ei ystyried yn
rhesymol, o ystyried y manteision o ran tryloywder y farchnad hon.
8.12. Nododd ychydig o sefydliadau dyfarnu a ymatebodd i gais Ofqual am dystiolaeth y gallai
cyhoeddi gwybodaeth am ffioedd olygu y byddai’n rhaid iddynt rannu gwybodaeth fasnachol
sensitif, a allai olygu, yn eu barn nhw, y byddant yn colli cyfran o’r farchnad i sefydliadau
dyfarnu mwy o faint.
8.13. Drwy wella argaeledd gwybodaeth am ffioedd a’i gwneud yn fwy hygyrch, bydd prynwyr yn
gallu ddewis yn well gymwysterau sy’n diwallu eu hanghenion. Byddant hefyd yn gallu
cynllunio eu gwariant ar gymwysterau a’r elfennau eraill o’r cymwysterau maent yn eu
prynu. Credwn y byddai’r manteision hyn yn cyfiawnhau’r baich bach y byddai’r cynigion yn
eu gosod ar sefydliadau dyfarnu.

Diwygiadau i Amod F3
8.14. Nid yw’r diwygiadau arfaethedig i eiriad Amod F3.1 yn newid y gofynion y mae’n eu gosod
ar sefydliadau dyfarnu; yn syml, mae’n nodi’n benodol y gofyniad ymhlyg, pan fydd prynwr
yn gofyn am ddadansoddiad rhesymol o’r ffioedd ar anfoneb, fod yn rhaid i’r dadansoddiad
fod yn fanylach na’r hyn a ddarparwyd eisoes yn yr anfoneb wreiddiol.
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8.15. Ni chredwn fod y newid arfaethedig hwn yn gosod mwy o rwymedigaethau ar sefydliadau
dyfarnu ac felly rydym o’r farn na fyddai’r cynnig hwn yn gosod unrhyw faich ychwanegol.

Diwygiadau i Amod B1 (Rôl y Swyddog Cyfrifol)
8.16. Rydym yn cynnig y dylid cyflwyno gofyniad penodol ar sefydliadau dyfarnu i sicrhau bod eu
Swyddog Cyfrifol yn ymgymryd â’r rôl yn effeithiol, gan gynnwys, drwy sicrhau bod
ganddynt ddigon o awdurdod.
8.17. Yn ein barn ni, mae hwn eisoes yn ofyniad ymhlyg yn yr Amod B1 presennol – yn enwedig
Amodau B1.3 a B1.4 – ac nid yw’n rhwymedigaeth newydd sylweddol. Fel y cyfryw, rydym o’r
farn bod y cynnig hwn yn annhebygol o osod baich ychwanegol. Fodd bynnag, rydym o’r
farn ei bod yn bwysig bod pob Swyddog Cyfrifol yn effeithiol ac felly mae pwysigrwydd y rôl
hon o ran rhoi cyfle i sefydliadau dyfarnu a’r rheoleiddwyr ryngweithio â’i gilydd yn effeithiol
yn cyfiawnhau unrhyw faich ychwanegol.

Dileu Amod D6 (Cydymffurfiaeth unedau a ddatblygwyd gan eraill â
Dogfennau Rheoleiddio)
8.18. Mewn egwyddor, mae dileu Amod D6 yn golygu cryfhau ein gofynion ar gyfer cymwysterau
sy’n defnyddio unedau a rennir – gan na all sefydliadau dyfarnu ddibynnu ar sicrwydd
trydydd parti ynglŷn â chydymffurfiaeth uned mwyach.
8.19. Yn ymarferol, credwn mai cyfyngedig fyddai unrhyw effaith o’r fath. Tynnwyd rheolau’r FfCC
yn ôl (a chaewyd y gronfa o unedau) ar 30 Medi 2015. Gwnaethom benderfynu peidio â
dileu Amod D6 ar y pryd, yn bennaf am ein bod o’r farn y byddai’n anghymesur ei gwneud
yn ofynnol i bob sefydliad dyfarnu a oedd defnyddio unedau a renir ar y pryd i ysgwyddo
atebolrwydd caeth am eu cydymffurfiaeth â’n rheolau dros nos. Yn lle hynny, gwnaethom
ganiatáu i sefydliadau dyfarnu ystyried p’un a oeddent am barhau i ddefnyddio unedau a
rennir fel rhan o’r cylch adolygu cymwysterau arferol.
8.20. Erbyn i unrhyw newidiadau o ganlyniad i’r ymgynghoriad hwn fod yn weithredol, bydd
sefydliadau dyfarnu wedi cael bron pum mlynedd i ymaddasu at y trefniadau newydd, a
disgwyliwn y bydd y rhan fwyaf o’r cymwysterau a oedd yn fyw ym mis Medi 2015 wedi bod
drwy gylch adolygu.
8.21. O ganlyniad, rydym o’r farn nad yw’r cynnig hwn yn gosod unrhyw faich ychwanegol
ystyrlon.

Diwygiadau i Amod E10 (Cydnabod Dysgu Blaenorol)
8.22. O dan y cynigion hyn, byddai’n ofynnol i sefydliadau dyfarnu nad ydynt yn cydnabod dysgu
blaenorol nodi hyn yn glir ar eu gwefan drwy gynnwys datganiad i’r perwyl hwn. Bydd cost
untro ychwanegol yn gysylltiedig â’r gwaith o gynhyrchu a chyhoeddi’r wybodaeth hon.
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Rydym yn amcangyfrif y bydd hon yn gost enwol (sef hyd at ddiwrnod o adnoddau
gweinyddol), ond byddem yn croesawu sylwadau ar y dybiaeth hon. Rydym o’r farn y byddai
manteision gwneud safbwynt pob sefydliad ar Gydnabod Dysgu Blaenorol yn fwy eglur yn
cyfiawnhau’r baich bach hwn.
8.23. Yn gyffredinol, credwn y bydd manteision gwirioneddol i ddysgwyr, canolfannau a’r system
gymwysterau ehangach yn deillio o’r eglurder ychwanegol a gynigir gan y cynnig hwn, a
bod yr amser a’r gost i sefydliadau dyfarnu yn isel a bod y manteision yn bwysicach.

Diwygiadau i Amod I1.2 (Apeliadau)
8.24. Byddai ein diwygiad arfaethedig yn ei gwneud yn eglur mai wrth wneud y penderfyniad
terfynol ar apêl yn benodol y mae’n rhaid cynnwys gwneuthurwr penderfyniad annibynnol.
Mae hyn yn caniatáu ar gyfer cam cychwynnol, cyflymach nad yw’n cynnwys gwneuthurwyr
penderfyniad annibynnol.
8.25. Wrth gwrs, ni fyddai hyn yn atal unrhyw sefydliad dyfarnu rhag defnyddio gwneuthurwr
penderfyniad annibynnol ar gyfer pob cam o’r broses apelio, pe bai’n dymuno gwneud
hynny. Ein bwriad yma yw rhoi eglurder ynghylch y gofyniad presennol, a chydnabod y gall
sefydliadau dyfarnu ddewis ystyried eu trefniadau presennol yng ngoleuni’r eglurdhad hwn.
8.26. Felly, gallai’r newid arfaethedig hwn sicrhau effeithlonrwydd ac arbedion i sefydliadau
dyfarnu os ydynt yn defnyddio gwneuthurwyr penderfyniad annibynnol ar gamau heblaw’r
cam terfynol ar hyn o bryd, ond mae’n cadw diogelwch pwysig annibyniaeth wrth wneud
penderfyniad mewn unrhyw achos lle mae’r apelydd am fynd â’r achos i’r cam hwn.

Diwygiadau i Amod H6 (Cyhoeddi Canlyniadau)
8.27. Nid ydym yn disgwyl nac yn bwriadu ymyrryd yn amlach i atal canlyniadau rhag cael eu
cyhoeddi. Efallai y bydd sefyllfaoedd yn codi lle byddwn yn parhau i ddefnyddio pwerau sy’n
bodoli eisoes, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd â’r Amod H6.2 newydd os
penderfynwn weithredu'r cynnig hwn. Fel sy’n digwydd ar hyn o bryd, byddem yn
defnyddio’r dull gweithredu mwyaf priodol ym mhob achos, yn seiliedig ar yr amgylchiadau
unigol.
8.28. Felly yn ein barn ni, ni fyddai effaith reoleiddiol sylweddol ar sefydliadau dyfarnu. Credwn y
gallai cyfarwyddyd clir gan y rheoleiddiwr i beidio â chyhoeddi canlyniadau sicrhau arbedion
effeithlonrwydd i sefydliadau dyfarnu drwy roi eglurder a sicrwydd gwerthfawr ynglŷn â’r
peth priodol i’w wneud mewn achosion cymhleth, ac eithriadol.

Ymgyfarwyddo â’r diwygiadau
8.29. Nid yw’r mwyafrif llethol o’r diwygiadau a gynigir yn newid ein gofynion, ond, yn hytrach
maent yn eu gwneud yn fwy eglur. Bydd angen i sefydliadau dyfarnu adolygu’r newidiadau
ac ymgyfarwyddo â nhw, ac ystyried y camau y bydd angen iddynt eu cymryd i gydymffurfio
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â nhw. Yn y dyfodol, dylai’r eglurder ychwanegol y byddai llawer o’r newidiadau yn ei
gynnig roi manteision i sefydliadau dyfarnu.
8.30. Mae sefydliadau dyfarnu wedi nodi, yn adolygiad Cymwysterau Cymru, y byddent yn cael
budd o’r newidiadau drwy’r canlynol:
• treulio llai o amser yn gweithio gyda’r rheoleiddiwr i ymdrin ag achosion o beidio â
chydymffurfio â’r Amodau;
• treulio llai o amser ‘yn dilyn y llwybr datblygu anghywir, ac wedyn gorfodi newid
prosesau ar ôl cael cadarnhad nad ydynt yn cydymffurfio. Byddai hyn yn arwain at
waith mwy effeithlon gan eu timau cydymffurfiaeth.
8.31. Cafodd y sefydliadau dyfarnu anhawster i fynegi fel swm ariannol beth fyddai’r arbedion o
ran costau y gallai hyn eu cynnig, ond awgrymodd ychydig y gallai arbed rhwng 10-20
diwrnod o amser y sefydliad y flwyddyn. Byddai hyn yn rhyddhau amser staff y sefydliadau
dyfarnu i ymgymryd â gweithgareddau eraill a allai wella eu prosesau sicrhau ansawdd yn
fwy cyffredinol.
8.32. Rydym yn amcangyfrif y byddai cost untro i sefydliadau dyfarnu yn gysylltiedig ag
ymgyfarwyddo â’r diwygiadau a’r newidiadau newydd i’r rhifau ar ôl iddynt gael eu cwblhau.
Nododd sefydliadau dyfarnu y camau canlynol o ganlyniad i ddiwygiadau i’r Amodau:
• Adolygu’r newidiadau a chadarnhau eu goblygiadau i’w polisïau neu eu
gweithdrefnau presennol ynglŷn â’r rheoliadau.
• Newid eu polisïau a’u gweithdrefnau, sef tua 20 o ddogfennau cysylltiedig sy’n
cyfeirio at yr Amodau yn ôl amcangyfrif. Hyd yn oed pan fo’r newidiadau yn rhai mân,
mae’n debygol y byddai’n cymryd o leiaf hanner diwrnod i adolygu polisi.
• Newid y gronfa ddata y maent yn ei defnyddio i hunanasesu tystiolaeth, a gwneud
newidiadau o bosibl i’r wybodaeth fonitro y maent yn ei chasglu er mwyn sicrhau eu
bod yn dangos tystiolaeth o’r graddau y cydymffurfir â’r rheoliad.
• Roedd sefydliadau dyfarnu yn disgwyl y byddent yn rhoi hyfforddiant i’w staff er
mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau, a byddai hyn yn golygu rhoi
ychydig o hyfforddiant (hanner diwrnod) fel arfer.
• Y cam olaf fyddai rhoi gwybod i ganolfannau am unrhyw newidiadau yn eu polisïau.
Nododd sefydliadau dyfarnu y byddent yn ymgorffori hyn yn eu sianelu cyfathrebu
presennol â chanolfannau, megis yn eu cylchlythyr, digwyddiadau hyfforddiant i
ganolfannau a’u cynhadledd flynyddol.
8.33. Rydym yn disgwyl mai staff mewnol fyddai’n ymgymryd â’r gweithgareddau hyn ac o
ganlyniad, mai costau cyfle (cost symud staff oddi ar weithgareddau eraill) fyddai’r rhan
fwyaf o’r costau. Er yr amcangyfrifir y bydd yn cymryd tua deng niwrnod i ddod i ddod yn
gyfarwydd â’r newidiadau, fel gweithgaredd untro, amcangyfrifir y bydd manteision parhaol,
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sef o achus 10 i 20 o ddiwrnodau o amser staff y flwyddyn, sef effaith gadarnhaol ar y cyfan
i sefydliadau dyfarnu. Nododd sefydliadau dyfarnu, pe bai’r amserlen ar gyfer gweithredu’r
newidiadau yn rhesymol, na fyddai’n effeithio ar eu gweithgareddau craidd.

CWESTIWN 26
Rydym wedi nodi ein barn ar yr effeithiau rheoleiddiol yr ydym yn eu rhagweld o'n cynigion.
(a) A oes gennych unrhyw sylwadau ar effaith y cynigion hyn?
(b) A oes unrhyw gamau ychwanegol y gallem eu cymryd i leihau effaith reoleiddiol ein cynigion?
(c) A oes unrhyw gostau a / neu fuddiannau eraill yr ydych wedi'u nodi o'n cynigion yr hoffech chi
dynnu ein sylw atynt?

Asesiad o’r effaith ar Gydraddoldeb
8.34. Mae Cymwysterau Cymru ac Ofqual yn gyrff cyhoeddus, felly mae dyletswydd cydraddoldeb
y sector cyhoeddus yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn gymwys iddynt.
8.35. Mae’r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i Cymwysterau Cymru ac Ofqual roi sylw
priodol i’r angen i wneud y canlynol:
(a)
(b)
(c)

dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a
waherddir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng personau sy’n rhannu nodwedd warchodedig
berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu;
meithrin cysylltiadau da rhwng personau sy’n rhannu nodwedd warchodedig
berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.

8.36. Mae deddfwriaeth ar wahân ar waith yng Ngogledd Iwerddon. Mae CCEA Regulation yn
gorff cyhoeddus ac felly mae’n ddarostyngedig i ddyletswyddau’r sector cyhoeddus a
amlinellwyd yn Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998.
8.37. Mae Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998 yn darparu:
1.

A public authority shall in carrying out its functions relating to Northern Ireland have
due regard to the need to promote equality of opportunity –
(a) between persons of different religious belief, political opinion, racial group, age,
marital status or sexual orientation;
(b) between men and women generally;
(c) between persons with a disability and persons without; and
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(d) between persons with dependants and persons without.
2.

Without prejudice to its obligations under subsection (1), a public authority shall in
carrying out its functions relating to Northern Ireland have regard to the desirability of
promoting good relations between persons of different religious belief, political opinion
or racial group.

8.38. Gwnaethom ystyried effaith bosibl y cynigion sydd wedi’u cynnwys yn yr ymgynghoriad hwn
ar bobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a amlinellwyd o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 ac Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998. Nid ydym wedi nodi bod ein cynigion
yn cael unrhyw effeithiau (cadarnhaol neu negyddol) ar bobl sy’n rhannu nodweddion
gwarchodedig.

CWESTIWN 27
Yn ein barn ni, ni fyddai ein cynigion yn effeithio (yn gadarnhaol neu'n negyddol) ar bobl sy'n
rhannu nodwedd warchodedig benodol.
(a) A oes unrhyw effeithiau posibl nad ydym wedi'u nodi?
(b) A oes unrhyw gamau ychwanegol y gallem eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol ar
bobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig?

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg
8.39. Sefydlodd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 y gofyniad ar sefydliadau’r sector cyhoeddus i
baratoi Cynlluniau Iaith Gymraeg a darparu gwasanaethau yn y Gymraeg. Yna, yn 2011
cyflwynwyd Mesur y Gymraeg (Cymru).
8.40. O dan y Mesur hwn, rhoddwyd statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a chyflwynwyd
dyletswyddau ar gyrff i ddefnyddio’r Gymraeg ar ffurf Safonau’r Gymraeg. Cyflwynodd hefyd
yr egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
8.41. Er nad yw’n ofynnol i Cymwysterau Cymru gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, mae Bwrdd
Cymwysterau Cymru wedi nodi ei ymrwymiad i’r Gymraeg drwy baratoi a chyhoeddi Cynllun
Iaith Gymraeg yn wirfoddol. Noda’r Cynllun hwn sut y bydd Cymwysterau Cymru yn rhoi
egwyddor cydraddoldeb ar waith wrth gyflawni ei swyddogaethau a chyfathrebu â’r
cyhoedd yng Nghymru.
8.42. O ran polisi rheoleiddio, bydd Cymwysterau Cymru yn:
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•
•
•
•

ceisio ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg a’u hannog i gyfrannu pan fyddwn yn cynnal
ymgynghoriadau mewn perthynas â’n swyddogaethau rheoleiddio;
cyhoeddi dogfennau rheoleiddio yn Gymraeg ac yn Saesneg;
ystyried goblygiadau posibl ei ddogfennau rheoleiddio i’r Gymraeg; a
monitro’r ffordd yr ymgysylltir â siaradwyr Cymraeg mewn unrhyw brosesau
ymgynghori er mwyn sicrhau y cânt eu cynrychioli a’u cynnwys lle y bo’n briodol.

8.43. Cyhoeddir Amodau Cymwysterau Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg ar hyn o bryd a chaiff
unrhyw ddiwygiadau i’r Amodau eu hadlewyrchu yn y ddwy fersiwn. Mae hyn yn rhoi cyfle i
bobl ddefnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith.

CWESTIWN 28
Yn eich barn chi, a fyddai'r cynigion a gynhwysir yn yr ymgynghoriad hwn yn arwain at unrhyw
effeithiau (bwriedig, neu anfwriadol) mewn perthynas â'r canlynol:
(a) cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg,
neu
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Sylwadau pellach
CWESTIWN 29
Rhowch unrhyw sylwadau ac adborth pellach am ein Hamodau Cydnabod yn Atodiadau 1, 2 a 3,
neu am unrhyw un o'r cynigion a amlinellir yn yr ymgynghoriad hwn.
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Pennod 9: Gwybodaeth Ychwanegol
Sut i ymateb
9.1

Gellir ymateb i’r ymgynghoriad hwn drwy gwblhau’r arolwg ar-lein.

9.2

Dylid cyflwyno ymatebion erbyn 18:00 ar 25 Hydref 2019 fan bellaf.

9.3

Os nad yw cwestiwn yn berthnasol neu os nad ydych yn siŵr sut i ymateb, anwybyddwch y
cwestiwn hwnnw a symud ymlaen i’r un nesaf.

9.4

Os hoffech gyflwyno’ch ymateb drwy ddefnyddio fformat arall, cysylltwch ag un o’r canlynol;
polisi@cymwysteraucymru.org
consultations@ofqual.gov.uk
infoccearegulation@ccea.org.uk

Hysbysiad preifatrwydd
9.5

Darperir yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn gan Cymwysterau Cymru, y Cyngor Cwricwlwm,
Arholiadau ac Asesu (CCEA) a’r Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual).

Ein diben a’n sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol
Diben:
9.6
O dan y gyfraith sy’n llywodraethu’r gwaith a wneir gennym, mae’n ofynnol i ni greu
Amodau Cydnabod y mae rhwymedigaeth ar y sefydliadau a reoleiddir gennym i
gydymffurfio â nhw.
9.7

Rydym yn ystyried newidiadau i’r Amodau hynny a byddwn yn prosesu’ch gwybodaeth er
mwyn ystyried eich barn ar ein cynigion. Rydym yn esbonio’n fanylach sut y byddwn yn
defnyddio’ch gwybodaeth at y diben hwn yn yr adran isod, ‘Sut y byddwn yn defnyddio’ch
ymateb’.

Sail gyfreithiol
9.8
Mae hefyd angen prosesu’r data sy’n ofynnol yn yr ymgynghoriad hwn er mwyn cyflawni
tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd ac wrth arfer awdurdod swyddogol sydd wedi cael ei
freinio yn:
•
•
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Cymwysterau Cymru, gan adran 2, Atodlen 3 i Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015
(“Amodau Cydnabod Safonol”);
Ofqual, gan adran 134, Pennod 2 o Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu
2009 (“Amodau Cydnabod Cyffredinol”); a

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod
•
9.9

CCEA Regulation, gan Orchymyn Addysg (Gogledd Iwerddon) 1998.

Mae Cymwysterau Cymru, y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual) a’r
Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA) yn ‘rheolwyr’ ar y cyd at ddibenion Rheoliad
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UE) 2016/679 a Deddf Diogelu Data 2018 (‘Cyfreithiau Diogelu
Data’). Mae trefniant ar waith gennym yn unol ag Erthygl 26 o’r Rheoliad Cyffredinol ar
Ddiogelu Data sydd ar gael ar gais. Cyhoeddir crynodeb o'r trefniant ochr yn ochr â'r
ddogfen ymgynghori hon.

Sut y byddwn yn defnyddio’ch ymateb
9.10 Caiff yr holl ddata a ddelir gennym eu cadw yn unol â Chyfreithiau Diogelu Data. Dim ond at
ddibenion datblygu ac adolygu’r Amodau Cydnabod yn yr ymgynghoriad hwn y cânt eu
defnyddio.
9.11

Ar ôl diwedd yr ymgynghoriad, byddwn yn cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a gallwn
gyhoeddi copïau o ymatebion ar ein priod wefannau. Ni fyddwn yn cynnwys manylion
personol. Lle y bo’n briodol, bydd yr adroddiad hwn yn nodi tueddiadau mewn ymatebion
ac yn cysylltu’r rhain â nodweddion ymatebwyr.

9.12

Byddwn hefyd yn cyhoeddi atodiad i’r crynodeb o’r ymgynghoriad, yn rhestru pob sefydliad
a ymatebodd. Ni fyddwn yn cynnwys enwau personol na manylion cyswllt eraill. Os rhowch
eich manylion personol, mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi mewn perthynas â’ch
ymateb.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
9.13 Noder y gall gwybodaeth mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn gael ei rhyddhau i’r cyhoedd
neu bartïon eraill yn unol â chyfraith mynediad at wybodaeth, sef Deddf Rhyddid
Gwybodaeth yn bennaf. Efallai y bydd rhwymedigaeth arnom i ddatgelu gwybodaeth i’r
cyhoedd o dan amgylchiadau penodol. Os ydych am i’ch ymateb gael ei drin yn gyfrinachol,
nodwch hyn ac esboniwch pam rydych am i’ch ymateb gael ei drin yn y modd hwn.
9.14

Os cyflwynir cais i ni am y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn eich ymateb i’r
ymgynghoriad hwn, byddwn yn ystyried yn llawn eich rhesymau dros ofyn am i’ch ymateb
fod yn gyfrinachol, ond ni allwn warantu y gellir cadw cyfrinachedd o dan bob amgylchiad.

Am faint o amser y byddwn yn cadw eich data personol
9.15 Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, byddwn yn cadw eich data personol (os y’u darperir) am
gyfnod o ddwy flynedd ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben.
Eich hawliau, e.e. mynediad, unioni, dileu
9.16 Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, fel gwrthrych data mae gennych yr hawl i’r canlynol:
• gweld data personol arnoch;
89

Ymgynghoriad ar Newidiadau i’r Amodau Cydnabod
•
•
•

gofyn am i’ch holl ddata neu ran o’ch data gael eu dileu neu eu cywiro;
atal eich data personol rhag cael eu prosesu o dan amgylchiadau penodol;
gofyn i ni beidio â defnyddio’ch data, ond eu cadw yn ein cofnodion.

Sut i gysylltu â ni
9.17 Os hoffech arfer eich hawliau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion a nodir
isod:
Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR
dpo@cymwysteraucymru.org
9.18

Byddwn yn ymateb i unrhyw hawliau a arferir gennych o fewn mis i dderbyn eich cais, oni
bai bod y cais yn gymhleth iawn. Os felly, byddwn yn ymateb o fewn tri mis.

9.19

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd
Gwybodaeth (gweler y manylion isod).
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745
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Pennod 10: Y Camau Nesaf
10.1

Rydym yn awyddus i gael eich sylwadau a’ch adborth ar ein cynigion. Byddwn yn cynnal
digwyddiadau ymgysylltu yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad, er mwyn i chi ystyried ein
cynigion yn fanylach cyn cyflwyno’ch ymatebion.

10.2

Yn dilyn yr ymgynghoriad, byddwn yn ystyried pob ymateb a gyflwynwyd, a bydd pob un
ohonom yn gwneud penderfyniadau ar b’un a ddylid mabwysiadu ein cynigion ai peidio.
Rydym yn gobeithio cyhoeddi ein penderfyniadau – ac unrhyw newidiadau i’n Hamodau a’r
canllawiau – cyn diwedd 2019.

10.3

Ein bwriad yw y daw unrhyw Amodau a chanllawiau diwygiedig yn weithredol o fis Ebrill
2020, ond byddwn yn ystyried p’un a fyddai dyddiad gweithredu gwahanol yn briodol i rai
o’n cynigion yng ngoleuni’r adborth a gawn. Byddem yn croesawu barn ymatebwyr ar b’un
a ddylem gyflwyno unrhyw rai o’n cynigion ar ddyddiad cynharach (neu ddiweddarach).

Gwaith yn y dyfodol
10.4

Yn dilyn cyhoeddi’r Amodau diwygiedig, rydym yn anelu at roi amser i’r sefydliadau dyfarnu
weithio gyda nhw ac nid ydym yn bwriadu ymgynghori eto yn y dyfodol agos ar newidiadau
o’r fath a gynigir yn yr ymgynghoriad hwn. Fodd bynnag, mae pob un ohonom yn adolygu
ein Hamodau yn gyson, a byddwn yn gwneud newidiadau iddynt lle y bo angen. Er
enghraifft:
•
•

Efallai y bydd angen i ni wneud newidiadau i Amod A2 (Sefydliad yn yr UE neu
Gymdeithas Masnach Rydd Ewrop);
Hefyd, mae Ofqual wedi ymgynghori’n ddiweddar ar gynigion ynghylch sut mae
sefydliadau dyfarnu yn cymedroli ac yn dilysu dyfarniadau asesu canolfannau, a allai
arwain at newidiadau i rai o’i Hamodau Cydnabod. Mae Ofqual wedi ymgysylltu â
Cymwysterau Cymru a CCEA Regulation drwy gydol y broses hon. Unwaith y bydd
Ofqual wedi gwneud penderfyniadau ar unrhyw newidiadau, bydd y ddau ohonynt
yn ystyried p’un a ddylid gwneud unrhyw newidiadau i’w Hamodau hwythau.

10.5

Rydym hefyd wedi nodi rhai meysydd – er enghraifft, mewn perthynas â rheoli
digwyddiadau – lle y gallai canllawiau ychwanegol fod yn ddefnyddiol i sefydliadau dyfarnu.

10.6

Byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd ar yr holl faterion hyn ac ar newidiadau posibl i’r
Amodau yn y dyfodol.

CWESTIWN 30
A fyddech cystal â darparu unrhyw sylwadau sydd gennych ynghylch pryd y dylem weithredu
unrhyw un o'n cynigion?
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