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Datganiad Blynyddol i'ch rheoleiddiwr
Annwyl Swyddog Cyfrifol,
Yn ein llythyr dyddiedig 20 Mai 2021, gwnaethom gadarnhau y bydd y
Datganiad Cydymffurfio eleni yn cael ei gyflwyno ar y cyd â Cymwysterau
Cymru a Rheoliad CCEA. Ysgrifennaf atoch i gadarnhau rhagor o
wybodaeth am y llinellau ymholi allweddol a gymerir a'r hyn y byddwn yn ei
ddisgwyl yn y datganiadau trosfwaol o gydymffurfiaeth ar hyn o bryd ac yn
y dyfodol.

Dyddiadau a phlatfform
Bydd ffenestr Datganiad Cydymffurfio 2021 ar agor o ddydd Llun 4 Hydref
2021 i ddydd Gwener 7 Ionawr 2022. Fel y llynedd, nid ydym yn
defnyddio'r Porth i gasglu gwybodaeth ond yn hytrach byddwn yn
defnyddio'r platfform Gofod Dinasyddion.

Llinellau Ymholi Allweddol
Rydym hefyd wedi cytuno â Cymwysterau Cymru a Rheoliad CCEA i holi'n
benodol am y meysydd canlynol:
•

Sefydlogrwydd Sefydliadol (sy'n gysylltiedig ag Amod A5 –
Argaeledd adnoddau a threfniadau digonol) – canolbwyntio ar
adferiad ar ôl Covid

•

Rheoli Risg TG (sy'n gysylltiedig ag Amod A5 (uchod) ac Amod A6 Nodi a rheoli risgiau) – yn arbennig, canolbwyntio ar gynllunio wrth
gefn a seiberddiogelwch
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Bydd Ofqual hefyd yn gofyn rhai cwestiynau ynghylch Sicrwydd Ansawdd
Allanol asesiadau diwedd prentisiaeth.
Gwyddom y byddwch yn awyddus i gael rhagor o fanylion am y llinellau
ymholi allweddol, a gobeithiwn rannu hyn gyda chi yn ein diweddariad
nesaf. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i'r cwestiynau fod o ddyfnder tebyg
i'r rhai a gynhwyswyd yn natganiad blynyddol 2020.

Amodau Cydnabod
O dan bob un o Amodau Cydnabod Amod B2, y 3 rheolydd rhaid i chi
ddarparu Datganiad Cydymffurfio blynyddol i'ch rheoleiddiwr. Rhaid i chi
nodi a ydych yn cydymffurfio â'ch Amodau Cydnabod ar hyn o bryd neu
nad ydych yn cydymffurfio â hwy ac, os yr olaf, disgrifiwch bob achos o
ddiffyg cydymffurfio a'r dyddiad yr ydych yn disgwyl unioni'r methiant
erbyn.
Mae'r datganiad hefyd yn flaengar, a rhaid i chi nodi nad oes gennych
achos i gredu eich bod yn debygol o fethu â chydymffurfio â'ch Amodau
Cydnabod am y 12 mis canlynol, neu os credwch y gallech fethu, y seiliau
dros hyn a'r camau sy'n cael eu cymryd mewn perthynas ag ef.
Cyn agor y Datganiad Cydymffurfio, rydym yn rhoi gwybodaeth i chi sy'n
nodi sut olwg fydd ar eich datganiad.
Byddwn yn gofyn i chi ddatgan:
Datganiad cydymffurfio cyfredol:
a) Ar hyn o bryd, rwy'n cydymffurfio â'r holl Amodau Cydnabod (ac
eithrio pan fo fframweithiau rheoleiddio Amgen
Ofqual/CCEA/Cymwysterau Cymru ar waith)
b) Nid wyf yn cydymffurfio ar hyn o bryd â'r holl Amodau Cydnabod am
resymau heblaw glynu wrth fframweithiau rheoleiddio amgen sydd
ar waith (gyda'r cwestiynau dilynol arferol ar bob achos o beidio â
chydymffurfio a'r dyddiad yr ydych yn disgwyl unioni'r methiant
erbyn).
Datganiad cydymffurfio yn y dyfodol
a) Credaf y gallaf fod yn cydymffurfio yn ystod y 12 mis nesaf â'r holl
Amodau Cydnabod (ac eithrio pan fo fframweithiau rheoleiddio
amgen Ofqual/CCEA/Cymwysterau Cymru yn dal i fod ar waith)
b) Credaf efallai na fyddaf yn cydymffurfio'n llawn â'r holl Amodau
Cydnabod yn ystod y 12 mis nesaf ac eithrio pan fo fframweithiau
rheoleiddio amgen Ofqual/CCEA Rheoliad/Cymwysterau Cymru ar
waith (gyda chwestiynau dilynol ar bob achos o ddiffyg cydymffurfio
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posibl, y seiliau dros gredu ei fod yn debygol o ddigwydd, a'r camau
yr ydych yn eu cymryd mewn perthynas ag ef).

Hoffem hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i'ch atgoffa o'r newidiadau a
gyflwynwyd i Amod F1 – Gwybodaeth am ffioedd. Daeth y fersiwn newydd
o'r Amod hwn i rym ar 18 Ionawr 2021, ac felly bydd angen i chi ystyried
cydymffurfio yn erbyn yr Amod hwn wedi'i ddiweddaru fel rhan o'ch
datganiad blynyddol.
Byddwn yn ysgrifennu atoch eto yn ystod wythnos gyntaf mis Medi gyda
chyfarwyddiadau ac arweiniad i gefnogi eich cyflwyniad.
Byddem yn hapus i helpu gydag unrhyw gwestiynau am broses 2021. I
gysylltu ag Ofqual, atebwch yn uniongyrchol i'r llythyr hwn ar y Porth. Os
yw eich ymholiad ar gyfer Cymwysterau Cymru anfonwch e-bost at
datganiadcydymffurfiaeth@cymwysteraucymru.org, ac ar gyfer Rheoliad
CCEA anfonwch e-bost at ccearegulation@ccea.org.uk.
Yn gywir,

Yun Ding
Cyfarwyddwr Cyswllt, Safonau ar gyfer Cyflenwi a Pherfformiad
Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol

Denver Davies
Pennaeth Monitro a Chydymffurfio, Cymwysterau Cymru

David Crosbie
Rheolwr Rhaglen, CCEA Regulation
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