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Ymgynghoriad ar Gwynion am Gyrff Dyfarnu, Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r
Chwiban a Pwerau Gorfodi

Dyddiad Cyhoeddi: Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017
Camau sy'n Ofynnol: Ymatebion erbyn 18:00, dydd Mercher 7 Chwefror 2018
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Trosolwg

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar y polisïau
canlynol:
•
•
•
•
•

Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu
Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r Chwiban
Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith
Polisi Cosbau Ariannol
Polisi Capio Ffioedd

Mae'r ymgynghoriad yn debygol o fod o ddiddordeb i gyrff
dyfarnu, canolfannau, dysgwyr a rhieni/gofalwyr.

Sut i ymateb

Dylech ymateb i'r ymgynghoriad hwn gan ddefnyddio'r
ffurflen ar-lein sydd ar gael yn
http://www.smartsurvey.co.uk/s/QWGorfodi/
Dylid anfon ymatebion erbyn 18:00 ar 7 Chwefror 2018 fan
bellaf.
Caiff pob polisi ei drafod yn ei dro a cheir cwestiynau ar bob
polisi. Os nad yw cwestiwn yn berthnasol neu os nad ydych
yn siŵr sut i ymateb, anwybyddwch y cwestiwn hwnnw a
symudwch ymlaen i'r un nesaf.
Bydd yr ymatebion a ddaw i law yn helpu i lunio fersiwn
derfynol pob un o'r pum polisi. Caiff adroddiad sy'n crynhoi'r
ymatebion i'r ymgynghoriad ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Rhagor o
Wybodaeth a
dogfennau
perthnasol

Deddf Cymwysterau Cymru 2015 http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/contents/enacted

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth:

Polisi Apeliadau Rheoliadol –
http://qualificationswales.org/media/1896/160625-v20regulatory-appeals-policy-cym.pdf

E-bost: polisi@cymwysteraucymru.org
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Diogelu data

Sut y caiff y sylwadau a'r wybodaeth a roddir gennych eu
defnyddio
Byddwn yn dadansoddi ac yn ystyried pob ymateb a gawn i'r
ymgynghoriad hwn. Caiff adroddiad cryno ar y canfyddiadau
ei gyhoeddi ar ein gwefan. Lle y bo'n briodol, bydd yr
adroddiad hwn yn nodi tueddiadau mewn ymatebion ac yn
cysylltu'r rhain â nodweddion ymatebwyr.
Efallai y byddwn hefyd yn cyhoeddi ymatebion yn llawn, os
ystyrir bod hyn yn berthnasol i'r ymgynghoriad. Gofynnir i
ymatebwyr am eu caniatâd i gyhoeddi eu henwau neu enwau
eu sefydliad, a'u trefi post gyferbyn â'u hymatebion. Fodd
bynnag, nid yw hyn yn orfodol. Os ydych yn fodlon i ni
gyhoeddi eich enw, nodwch hynny yn eich ymateb i'r
ymgynghoriad drwy dicio'r blwch yn adran 'Gwybodaeth
bersonol' eich ffurflen ymateb.
Caiff yr holl ddata a ddelir gennym eu cadw yn unol â
Chyfraith Diogelu Data y DU. Dim ond at ddibenion datblygu
ac adolygu'r polisïau yn yr ymgynghoriad hwn y cânt eu
defnyddio.
Am ein bod yn gorff cyhoeddus, gellir ystyried yr holl
ddeunydd ysgrifenedig a ddelir gennym, gan gynnwys
unrhyw ohebiaeth a anfonwch atom, i'w ryddhau yn dilyn cais
o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r gyfraith yn
caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl o dan rai amgylchiadau.
Os nad ydych wedi rhoi caniatâd i'ch enw chi neu enw eich
sefydliad a'ch tref bost gael eu cyhoeddi, ystyrir hyn wrth
ymateb i geisiadau am wybodaeth. Fodd bynnag, efallai y
bydd achosion prin pan fydd yn rhaid i ni ryddhau'r
wybodaeth hon. O dan yr amgylchiadau hyn, byddwn yn
ceisio eich hysbysu o'r penderfyniad hwn.
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Rhagarweiniad
Mae gwaith Cymwysterau Cymru yn seiliedig ar ddau brif nod:
•
•

Sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol o
ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
Ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Er mwyn cyflawni'r swyddogaethau hyn, mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (y
"Ddeddf") yn rhoi nifer o bwerau i ni sy'n ein galluogi i gymryd camau gorfodi yn erbyn
cyrff dyfarnu os oes angen. Cafodd rhai o'n polisïau gorfodi eu datblygu a'u
cymeradwyo cyn i Cymwysterau Cymru gael ei sefydlu ym mis Medi 2015 er mwyn ein
galluogi i arfer ein swyddogaethau'n brydlon. Datblygwyd polisïau eraill ers hyn.
Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, mae Cymwysterau Cymru yn ceisio barn ar gyfres o
bolisïau sy'n ymwneud â'n pwerau rheoleiddio, cwynion a chwythu'r chwiban.
Cyflwynwn y polisïau hyn gyda'i gilydd er mwyn dangos yr amrywiaeth o gamau
gweithredu a gweithgareddau casglu gwybodaeth y gallem eu defnyddio fel rhan o'n
rôl reoleiddio.
Cyflwyna'r ymgynghoriad hwn bump o'n polisïau:
•
•
•
•
•
•

Cwynion am gyrff dyfarnu
Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r Chwiban
Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r Chwiban
Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith
Polisi Capio Ffioedd
Polisi Cosbau Ariannol

Anelwn at sicrhau bod yr holl bolisïau hyn yn ystyried y pum egwyddor ar gyfer gwell
rheoleiddio, a luniwyd gan y Tasglu Gwell Rheoleiddio. Y rhain yw:
•
•
•
•
•

Cymesuredd
Atebolrwydd
Cysondeb
Tryloywder
Targedu

Ein bwriad, drwy gynnal yr ymgynghoriad hwn, yw ein helpu i sicrhau bod y polisïau a
gyflwynir yn unol â'r egwyddorion hyn, a thrwy hynny wella ansawdd ein gwaith
rheoleiddio a gorfodi.
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Gan fod nifer o'r polisïau wedi'u cyhoeddi eisoes, nodir y dyddiadau pan gânt eu
hadolygu. Er y cynhelir adolygiadau ar y dyddiadau hyn, bydd y polisïau hefyd yn cael
eu diwygio ar ôl yr ymgynghoriad hwn er mwyn ymgorffori unrhyw adborth perthnasol
a roddir.
Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu
Mae'r polisi hwn yn cwmpasu cwynion am gorff dyfarnu cydnabyddedig neu am un
neu fwy o'r cymwysterau rheoleiddiedig a gynigir yng Nghymru. Mae'r polisi yn nodi'r
mathau o gwynion y gellir eu gwneud a'r broses ar gyfer ymdrin â chwynion.
Cafodd fersiwn (1) o'r polisi hwn ei chyhoeddi ar ein gwefan ar 30 Hydref 2015. Rydym
wedi diwygio'r polisi hwn fel bod y weithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn cyfateb
i'r rhai ar gyfer datgeliadau chwythu'r chwiban.
Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r Chwiban
Mae'r polisi hwn yn sefydlu protocolau clir a thryloyw sy'n gofyn i unrhyw un a gaiff ei
ystyried yn chwythwr chwiban ddatgelu unrhyw bryderon i ni. Dim ond y meysydd lle
mae gennym rôl ddilys yn ôl Deddf Cymwysterau Cymru 2015, neu lle rydym yn gorff
a bennwyd o dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998, y mae'r polisi hwn yn
berthnasol iddynt.
Cafodd y Polisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r Chwiban ei gyhoeddi ar ein gwefan ar 27
Medi 2017. Rydym wedi datblygu'r polisi hwn yn ddiweddar ac wedi ei gyhoeddi fel
polisi interim cyn yr ymgynghoriad, oherwydd ein diddordeb mewn darparu arweiniad
i ddarpar chwythwyr chwiban yn y cyfnod interim. Wedi i ni geisio barn yn yr
ymgynghoriad cyhoeddus hwn, byddwn yn ystyried unrhyw newidiadau arfaethedig
ac yn cyhoeddi polisi diwygiedig.
Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith
Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at gyrff dyfarnu cydnabyddedig ac aelodau o'r cyhoedd
i'w galluogi i ddeall sut y gallem ddefnyddio ein pwerau gorfodi a chosbi.
Cafodd fersiwn 1 o'r polisi hwn ei chyhoeddi ar ein gwefan ar 19 Gorffennaf 2016.
Rydym wedi gwneud mân ddiwygiadau ac, felly, rydym yn cynnwys y polisi hwn yn yr
ymgynghoriad hwn er mwyn casglu barn arno.
Polisi Cosbau Ariannol
Mae'r polisi hwn yn nodi'r amgylchiadau lle gallwn osod cosb ariannol a'r ffactorau a
ystyriwn wrth bennu faint o gosb i'w gosod, gan gynnwys adennill ein costau.
Nid yw'r polisi hwn wedi cael ei gyhoeddi eisoes. Pennir ein gallu i gyflwyno cosbau
ariannol o dan adran 38 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 gan Reoliadau nas
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cymeradwywyd eto gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Ni fyddwn yn cyhoeddi'r polisi
hwn tan i'r Rheoliadau hyn gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Polisi Capio Ffioedd
Mae'r polisi hwn yn egluro'r amgylchiadau lle gallwn osod terfyn ar y tâl y gall corff
dyfarnu ei godi mewn perthynas â dyfarnu cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus sydd
wedi'u cymeradwyo neu wedi'u dynodi gennym.
Cafodd fersiwn (1) o'r polisi hwn ei chyhoeddi ar ein gwefan ar 19 Gorffennaf 2016.
Rydym wedi gwneud mân ddiwygiadau i'r polisi ac yn ei gyflwyno ar gyfer yr
ymgynghoriad.
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Dogfen Reoleiddio
POLISÏAU A GWEITHDREFNAU RHEOLEIDDIO

Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu
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Egwyddorion Cyffredinol y polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu
Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n awyddus i gwyno am gorff dyfarnu a
gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru ("ni")neu am un neu fwy o'r cymwysterau
rheoleiddiedig a gynigir gan gorff dyfarnu o'r fath. Nod y polisi yw darparu'r canlynol:
•
•

eglurder o ran y math o gwynion y gallwn eu hystyried ac na allwn eu hystyried;
proses dryloyw ar gyfer ymdrin â chwynion.

Mae'r polisi hwn yn galluogi unrhyw un sy'n anfodlon ar agweddau perthnasol ar gorff
dyfarnu, neu ar y cymwysterau rheoleiddiedig a gynigir ganddo, i gwyno i ni. Dim ond
y meysydd lle mae gennym rôl ddilys y mae'r polisi hwn yn berthnasol iddynt. Nid
yw'n ymdrin â chwynion lle nad oes gennym rôl ddilys.
CYNNWYS
MATHAU O GWYNION
PWY ALL WNEUD CWYN
CYFRINACHEDD
CAMAU CYNTAF
AMSEROEDD YMATEB
Y BROSES AR GYFER YMDRIN Â CHWYNION
CAMAU GWEITHREDU YN DILYN ADOLYGIAD / YMCHWILIAD
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Mathau o gwynion
1.

O ran cwynion am gymwysterau, dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y
byddwn yn ymdrin â chŵyn:
i.

ii.
iii.

2.

lle bo'n ymwneud â dylunio, asesu neu ardystio cymhwyster a reoleiddir gan
gorff dyfarnu cydnabyddedig a'i bod yn ymwneud â methiant corff dyfarnu
i gydymffurfio â gofynion;
lle bo'r cymhwyster hwnnw yn cael ei asesu yng Nghymru neu'n debygol o
effeithio ar ddysgwyr yng Nghymru;
os daw i law'n ysgrifenedig o fewn 6 mis i'r canlynol:
I.
y dyddiad y digwyddodd yr hyn sy'n destun y gŵyn neu sydd wedi
arwain ati, neu
II. y dyddiad y cafodd y corff dyfarnu perthnasol wybod am y digwyddiad
gan yr achwynydd, neu
III. y dyddiad y cafodd yr achwynydd wybod gan y corff dyfarnu na all
fynd â'r gŵyn ymhellach.

Ni fyddwn fel arfer yn ymdrin â chwynion o dan yr amgylchiadau canlynol:
i.
ii.
iii.

iv.

lle byddwn eisoes wedi ymdrin â chwyn flaenorol gan yr un achwynydd
ynglŷn â'r un mater a/neu wedi gwrthod cŵyn flaenorol o'r fath;
lle byddwn eisoes wedi cael cŵyn am yr un mater ac wedi penderfynu nad
yw'r gŵyn yn bodloni'r meini prawf uchod;
lle na fydd yr achwynydd wedi dilyn proses gwyno'r corff dyfarnu hyd y
terfyn, oni fydd amgylchiadau eithriadol sy'n golygu nad yw hyn yn briodol;
neu
lle byddwn o'r farn nad yw'r gŵyn yn deilwng, neu ei bod yn flinderus

3.

At hynny, ni fyddwn fel arfer yn ymdrin â chŵyn sy'n destun achos cyfreithiol
ffurfiol, neu a fu'n destun achos o'r fath. Fodd bynnag, gallwn ymdrin â chŵyn
unwaith y daw achos cyfreithiol i ben.

4.

Nid yw'r polisi hwn yn ymdrin â chŵyn amdanom ni, rhywun sy'n gweithio i ni
neu sy'n gweithredu ar ein rhan. Os bydd gennych gŵyn o'r fath, cyfeiriwch at ein
gwefan.

Pwy all wneud cŵyn
5.

Gall unrhyw un wneud cŵyn, gan gynnwys dysgwyr, ymgeiswyr, cynrychiolwyr
ymgeiswyr (gan gynnwys rhieni neu ofalwyr), darparwyr, cyflogeion, cyflogwyr,
cymdeithasau athrawon neu aelodau'r cyhoedd. Gall cwynion gael eu gwneud
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gan unigolion neu grŵp, ar yr amod y nodir un unigolyn fel y prif gyswllt at
ddibenion cyfathrebu â'r grŵp.
6.

Dim ond lle gallwn nodi'r corff dyfarnu a/neu'r cymhwyster rheoleiddiedig
perthnasol y mae'r gŵyn yn ei gylch, a lle bo'r dystiolaeth a ddarparwyd gyda'r
gŵyn yn ddigonol i olygu bod y gŵyn yn haeddu ystyriaeth bellach y byddwn yn
ymdrin â chŵyn ddienw.

Cyfrinachedd
7. Byddwn yn ceisio sicrhau bod unrhyw achwynydd yn parhau'n ddienw o hyd ac
o dan unrhyw amgylchiadau. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni roi enw'r
achwynydd i'r unigolyn neu'r sefydliad y mae'n datgelu gwybodaeth amdano,
yn enwedig os na allwn ymchwilio i'r gŵyn heb enwi'r unigolyn neu os bydd
partïon eraill yn ymwneud â'r ymchwiliad megis yr heddlu. Felly, byddem yn
gwneud pob ymdrech i sicrhau nad yw achwynydd yn cael ei enwi lle bo hynny'n
bosibl, ond ni ellir gwarantu hyn ym mhob achos.
Byddwn yn cadw gwybodaeth am achosion unigol yn gyfrinachol oni fydd angen i ni
ryddhau gwybodaeth o dan gyfreithiau perthnasol gan gynnwys Deddf Diogelu Data
1998 neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Byddwn yn derbyn a, lle bo angen, yn gweithredu ar gwynion dienw; ond mewn
rhai achosion, gall ein hymchwiliadau gael eu rhwystro os nad yw'n hysbys pwy
sydd wedi gwneud y datgeliad. Ni fyddem ychwaith yn gallu ymateb i'r rhai sy'n
codi pryderon yn ddienw.

Camau cyntaf
8. Os bydd gennych gŵyn am gorff dyfarnu, neu am gymhwyster a reoleiddir
gennym, dylech gyflwyno cŵyn ffurfiol i ddechrau i'r corff dyfarnu perthnasol
neu, lle y bo'n berthnasol, y darparwr dysgu. Rhaid bod gan gyrff dyfarnu
weithdrefn gwyno.
9. Ar ôl i chi ddilyn gweithdrefn gwyno y corff dyfarnu perthnasol, gallwch wedyn
gyflwyno cŵyn i ni.
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10. Os

ydych

yn

awyddus

i

wneud

cŵyn,

anfonwch

e-bost

i

incidents@cymwysteraucymru.org gan nodi'r teitl “Cŵyn am gorff dyfarnu” ar
eich neges, neu ysgrifennwch atom yn:
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR
Dylech gynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl yn eich cŵyn er mwyn ein helpu
i weithredu'n effeithiol. Mae'r wybodaeth y byddem yn ei chroesawu yn
cynnwys:
•
•
•
•
•

beth rydych yn cwyno yn ei gylch;
ble y digwyddodd;
pryd y digwyddodd;
pwy oedd dan sylw / y rhai yr effeithiwyd arnynt;
unrhyw dystiolaeth ategol.

Dylech hefyd ddarparu unrhyw gyfeirnodau hysbys a allai fod yn berthnasol, er
enghraifft, rhifau ymgeiswyr, cymwysterau neu ganolfannau.

Amseroedd ymateb
11. Pan gawn gŵyn a lle bydd achwynydd wedi rhoi manylion cyswllt i ni, byddwn
yn gwneud y canlynol:
•

anfon cydnabyddiaeth at yr achwynydd, fel arfer o fewn pum niwrnod
gwaith i dderbyn y gŵyn yn y cyfeiriad neu drwy'r cyfeiriad e-bost a
ddarparwyd;

•

pan fyddwn yn penderfynu nad yw'r gŵyn yn addas i ni ymdrin â hi o dan y
polisi hwn, hysbysu'r achwynydd o'r penderfyniad i beidio ag ystyried y
gŵyn o fewn pum niwrnod gwaith fel arfer i'r llythyr/e-bost cydnabod a, lle
y bo'n briodol, hysbysu'r achwynydd o sefydliadau eraill y gallai fod yn
ddefnyddiol iddo gysylltu â hwy;
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•

anelu at ddarparu ymateb mwy sylweddol o fewn 28 diwrnod gwaith i'r
llythyr/e-bost cydnabod, os nad yw'r llythyr/e-bost cydnabod wedi cynnwys
un. Os na allwn fodloni'r terfyn amser hwn, byddwn, yn ystod y cyfnod
hwnnw, yn rhoi amserlen ddisgwyliedig i'r achwynydd ar gyfer ceisio rhoi
ymateb sylweddol iddo.

Byddwn yn ymateb yn Gymraeg neu yn Saesneg, gan gadw at iaith y gŵyn.

Y broses ar gyfer ymdrin â chwynion
12. Fel arfer, byddwn yn ymchwilio i faterion a godwyd mewn cŵyn mewn tri cham
lle bo angen: asesiad, adolygiad cychwynnol ac ymchwiliad ffurfiol.
Asesu
13. Fel arfer, byddwn yn ymdrin â chŵyn drwy gynnal adolygiad o'r materion a
godwyd ynddi yn y lle cyntaf. Byddwn yn cynnal asesiad o natur y gŵyn, gan
gynnwys, lle y bo'n berthnasol, ymateb y corff dyfarnu i'r gŵyn. Er mwyn
penderfynu p'un a oes angen adolygiad cychwynnol, mae'n bosibl y byddwn yn
ystyried polisïau a gweithdrefnau'r corff dyfarnu perthnasol, yn gwneud
ymholiadau gyda'r corff perthnasol a/neu'n gwneud cais am ragor o wybodaeth
gan bobl berthnasol (gan gynnwys yr achwynydd, y corff dyfarnu perthnasol a,
lle bo'n briodol, gyrff eraill).
14. Os penderfynwn nad yw'r gŵyn yn un y byddem yn ymdrin â hi fel arfer, o ran
y meini prawf a nodwyd yn y polisi hwn, efallai y byddwn yn cydnabod y gŵyn
fel un sy'n berthnasol i waith rheoleiddio corff arall, megis Estyn, Arolygiaeth Ei
Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru neu Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch Cymru. Yn yr achosion hyn, byddwn yn rhoi
manylion cyswllt y corff hwn i'r achwynydd.
Adolygiad cychwynnol
15. Ar ôl asesu'r materion a godwyd yn y gŵyn, efallai y byddwn yn penderfynu bod
angen cynnal adolygiad cychwynnol. Os bydd canlyniad ein hasesiad yn golygu
bod angen cynnal adolygiad cychwynnol, byddwn yn cymryd camau i gasglu
tystiolaeth er mwyn profi bod y gŵyn yn wir. Gwneir hyn drwy wneud rhagor o
ymholiadau gyda'r corff dyfarnu ac unrhyw barti perthnasol arall ac, o bosibl,
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ofyn am ragor o dystiolaeth. Bydd canlyniad yr adolygiad cychwynnol, a fydd
yn esbonio p'un a oedd y mater a godwyd yn y gŵyn yn wir ai peidio, yn cael ei
rannu â'r achwynydd a'r corff dyfarnu; ac, os profwyd bod cŵyn yn wir, efallai y
bydd angen cymryd rhagor o gamau rheoleiddio. Ni fydd unrhyw dystiolaeth a
gasglwyd gennym, naill ai yn ystod yr asesiad neu'r adolygiad cychwynnol, yn
cael ei rhannu â'r achwynydd. Gall hyn gwmpasu adolygu neu ymchwilio'n
ffurfiol i unrhyw faterion a godwyd, llunio cynllun gweithredu i fynd i'r afael ag
unrhyw faterion, cymryd camau rheoleiddio (y broses a'r canlyniadau i'w gweld
yn y polisi Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith) neu ofyn am gymorth gan
asiantaethau eraill megis yr heddlu i ymchwilio i faterion neu eu datrys.
Ymchwiliad ffurfiol
16. Pan fydd achwynydd yn codi pryderon sylweddol ynghylch corff dyfarnu neu
gymwysterau rheoleiddiedig, mae'n bosibl y byddwn yn cynnal ymchwiliad
ffurfiol. Fel rhan o ymchwiliad ffurfiol i gŵyn, byddwn yn ymchwilio i'r materion
a godwyd yn y gŵyn drwy gasglu tystiolaeth berthnasol. Diben ymchwiliad yw
cadarnhau p'un a yw'r corff dyfarnu wedi cydymffurfio â rheoliadau neu
ddeddfwriaeth berthnasol o'r fath fel sy'n berthnasol iddo mewn perthynas â'r
gŵyn. Yn yr achosion mwyaf difrifol pan fydd datgeliadau yn cael eu cadarnhau,
efallai y bydd angen i ni gymryd camau rheoleiddio – i gael rhagor o wybodaeth
am hyn, darllenwch y polisi Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith.
17. Gallwn ddatrys neu ddod ag unrhyw faterion sydd heb eu datrys i ben wrth fynd
i'r afael â'r gŵyn neu ymchwilio iddi neu, yn yr achosion mwyaf difrifol pan fydd
datgeliadau wedi'u cadarnhau, gallwn gymryd camau rheoleiddio os bydd ein
hymchwiliad yn dod i'r casgliad nad yw'r corff dyfarnu wedi cydymffurfio ag
unrhyw reoliadau perthnasol.
18. Pan fyddwn yn ystyried cymryd camau rheoleiddio yn sgil cŵyn, a phan fydd
gennym fanylion cyswllt yr achwynydd sydd wedi'i gwneud, byddwn yn rhoi
gwybod i'r achwynydd mai dyna beth sydd wedi digwydd mewn perthynas â'i
gŵyn.
19. Bydd unrhyw gamau rheoleiddio yn cael eu cymryd yn unol â'n polisi 'Cymryd
Camau Pan Aiff Pethau o Chwith'. Os daethpwyd i'r casgliad y gallai corff
dyfarnu fod wedi methu â chydymffurfio â deddfwriaeth, byddem yn cyfeirio'r
corff dyfarnu at yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Fel arall, mae'n bosibl y
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byddwn yn dod i'r casgliad bod ein hymchwiliad wedi nodi materion nad ydynt
yn rhan o'n cylch gwaith ond y gall corff arall ymchwilio iddynt.
20. Ni fyddwn yn llunio barn am waith ymgeiswyr, yn ailfarcio gwaith ymgeiswyr
nac yn newid dyfarniadau a gyhoeddwyd gan gorff dyfarnu, oni fydd
amgylchiadau eithriadol.
21. Gallwn ohirio neu atal ymchwiliad lle bo posibilrwydd y cynhelir achos
cyfreithiol, troseddol neu sifil neu os bydd unrhyw berson yn gwneud unrhyw
ddatganiad cyhoeddus yn ystod yr ymchwiliad a allai effeithio ar y canlyniad
neu unrhyw achos troseddol neu sifil yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys os
bydd yr achwynydd yn trafod yr ymchwiliad gydag unrhyw bartïon perthnasol.

Camau gweithredu yn dilyn adolygiad / ymchwiliad
22. Os bydd achwynydd neu'r corff dyfarnu y gwneir cŵyn amdano yn anfodlon ar
ganlyniad ein hymchwiliad i gŵyn, gall ofyn am adolygiad mewnol o'n
penderfyniad.
23. Caiff yr adolygiad mewnol o'n penderfyniad ei gynnal gan adolygwr/adolygwyr
mewnol a benodir gan Bennaeth ein Hadran Llywodraethu Corfforaethol. Bydd
yr adolygiad mewnol fel arfer yn cael ei gwblhau o fewn 28 diwrnod, a bydd yr
adolygwr/adolygwyr mewnol yn rhoi datganiad i'r achwynydd neu'r corff
dyfarnu sy'n nodi'r casgliad. Bydd y datganiad yn cynnwys argymhelliad i naill
ai gadarnhau neu adolygu'r penderfyniad.
24. Os bydd achwynydd neu'r corff dyfarnu y gwneir cŵyn amdano yn anfodlon ar
yr adolygiad mewnol o'n penderfyniad, gall gysylltu ag Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. I gael gwybodaeth am sut i wneud cŵyn,
defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol:
•

Ar-lein yn http://www.ombudsmanwales.org.uk/en/Making%20a%20complaint.aspx

•

Dros y ffôn ar 0300 790 0203

Mae gan yr Ombwdsmon bwerau cyfreithiol i ystyried cwynion am
wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac mae'n annibynnol ar bob un o gyrff
y Llywodraeth.
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Dogfen Reoleiddio
POLISÏAU A GWEITHDREFNAU RHEOLEIDDIO

Polisi Rheoleiddiol
ar Chwythu'r Chwiban
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Egwyddorion cyffredinol y Polisi Rheoleiddio Interim Chwythu'r
Chwiban
Mae 'chwythu'r chwiban' yn golygu bod gweithiwr yn rhoi gwybod am gamweddau o
ryw fath sydd wedi dod i'w sylw yn ystod ei waith1.
Mae Cymwysterau Cymru ("ni") yn ymrwymedig i sicrhau'r safonau uchaf posibl o ran
bod yn agored, uniondeb ac atebolrwydd. Mae ein Polisi Chwythu'r Chwiban yn
sefydlu protocolau clir a thryloyw sy'n gofyn i unrhyw un a gaiff ei ystyried yn
chwythwr chwiban ddatgelu unrhyw bryderon i ni. Dim ond y meysydd lle mae
gennym rôl ddilys yn ôl Deddf Cymwysterau Cymru 2015 neu lle rydym yn gorff a
bennwyd o dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998, y mae'r polisi hwn yn
berthnasol iddynt.
Nod y polisi yw:
•

rhoi eglurder o ran pwy y gellir ei ystyried yn chwythwr chwiban;

•

rhoi eglurder o ran y math o ddatgeliadau y gallwn eu hystyried ac na
allwn eu hystyried;

•

amlinellu'r broses y byddwn yn ei dilyn wrth ymdrin â datgeliadau
chwythwr chwiban.

CYNNWYS
PWY ALL FOD YN CHWYTHWR CHWIBAN
BETH Y GALL CHWYTHWR CHWIBAN EI DDATGELU
DATGANIADAU GWARCHODEDIG O DAN DDEDDF DATGELU ER LLES Y
CYHOEDD 1998
CYFRINACHEDD
CAMAU CYNTAF
AMSEROEDD YMATEB
Y BROSES AR GYFER YMDRIN Â DATGELIADAU
CAMAU GWEITHREDU YN DILYN ADOLYGIAD/YMCHWILIAD

Mae rhagor o wybodaeth am chwythu'r chwiban ar gael yn
https://www.gov.uk/whistleblowing/what-is-a-whistleblower
1
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Pwy all fod yn chwythwr chwiban?
1. Bydd Cymwysterau Cymru ("ni") yn ystyried unrhyw un sy'n gweithio ar ran:
•

corff dyfarnu a reoleiddir gennym ('corff dyfarnu');

•

canolfan yng Nghymru sy'n cynnig cymwysterau a reoleiddir gennym
('canolfan'2); neu

•

rhywun sy'n gweithio i unrhyw sefydliad sy'n ymwneud â datblygu neu
ddyfarnu cymhwyster yng Nghymru y gallai ei arferion effeithio ar ddysgwyr
yng Nghymru, megis y Cyngor Sgiliau Sector;

ac sy'n dymuno gwneud datgeliad yn uniongyrchol yn erbyn ei gyflogwr ar sail
tystiolaeth sydd wedi dod i'w sylw fel rhan o'i waith, yn chwythwr chwiban.
2. Os oes gennych bryderon neu gŵyn am gorff dyfarnu, canolfan neu
gymhwyster a gynigir yng Nghymru, ond nad ydych yn gweithio i'r corff dyfarnu
na'r ganolfan, ni chewch eich ystyried yn chwythwr chwiban. Cyfeiriwch at ein
polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu i gael gwybod sut i gyflwyno cŵyn o'r fath a'r
camau y byddwn yn eu cymryd i ymchwilio i'r mater a'i ddatrys.

Beth y gall chwythwr chwiban ei ddatgelu?
3. Byddwn yn derbyn datgeliadau sy'n ymwneud â'r swyddogaethau rydym yn eu
harfer o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Byddwn yn derbyn datgeliadau
am unrhyw gorff dyfarnu cydnabyddedig nad yw'n bodloni ein gofynion
rheoleiddio o ran cydnabod neu ofynion rheoleiddio ar gyfer unrhyw
gymhwyster y mae'n ei gynnig i ddysgwyr yng Nghymru.
4. Byddwn hefyd yn derbyn datgeliadau am arferion y tu allan i Gymru a all
effeithio ar ddysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau a
reoleiddir gennym. O dan yr amgylchiadau hynny, byddwn yn ystyried a yw'r
mater yn un y gall fynd i'r afael ag ef fel rhan o'i swyddogaethau ai peidio, a gall
gyfeirio'r mater at gorff arall i'w ystyried lle bo'n briodol.

Yn y polisi hwn, mae 'Canolfannau' yn cyfeirio at leoliadau lle mae dysgwyr yn astudio a lle y caiff
asesiadau eu cynnal a'r darparwyr sy'n cynnig y rhain. Mae hyn yn cynnwys ysgolion, colegau a
darparwyr dysgu seiliedig ar waith.
2
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5. Mae ein gofynion rheoleiddio ar gyfer cyrff dyfarnu cydnabyddedig wedi'u nodi
yn ein dogfennau rheoleiddio. Mae'n rhaid i bob corff dyfarnu gydymffurfio â'n
Hamodau Cydnabod Safonol, a gall fod yn rhaid i rai cyrff dyfarnu fodloni
gofynion rheoleiddio ychwanegol gan ddibynnu ar y cymwysterau y maent yn
eu cynnig. Mae rhestr lawn o'n dogfennau rheoleiddio ar gael yn ein Rhestr o
Ddogfennau Rheoleiddio.

Datganiadau gwarchodedig o dan Ddeddf Datgelu er Lles y
Cyhoedd 1998
6. O dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998, gall fod gan weithwyr
ddiogelwch penodol wrth ddatgelu camymddygiad, camweinyddiaeth neu
gamweddau sy'n dod i'w sylw yn ystod eu gwaith.
7. Mae Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 yn amlinellu'r mathau o
"ddatgeliadau gwarchodedig" a'r diogelwch cyfreithiol cydgysylltiedig a roddir
wrth wneud datgeliad o'r fath.

Bydd gweithiwr yn gwneud "datgeliad

gwarchodedig" ac yn cael ei ddiogelu o dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd
1998 wrth wneud datgeliad i ni os bydd y datgeliad hwnnw yn "ddatgeliad
cymwys" yn ôl y diffiniad yn y Ddeddf ac yn cael ei wneud mewn ffordd a nodir
yn y Ddeddf.
8. Mae "datgeliad cymwys" yn ddatgeliad o wybodaeth sy'n cael ei wneud er lles
y cyhoedd ym marn y gweithiwr ac sy'n dangos un neu fwy o'r canlynol:
a) trosedd;
b) torri rhwymedigaeth gyfreithiol;
c) camweinyddiad cyfiawnder;
d) perygl i iechyd a diogelwch unigolyn;
e) difrod amgylcheddol; neu
f) celu unrhyw un o'r uchod yn fwriadol.
9. Bydd "datgeliad cymwys" yn rhoi'r hawl i'r gweithiwr gael ei ddiogelu os bydd
y gweithiwr, adeg ei wneud i ni:
(a) yn gwneud y datgeliad yn ddidwyll;
(b) yn credu'n rhesymol:

20

(i) bod y methiant perthnasol yn dod o dan gylch gwaith y
swyddogaethau a gyflawnir gennym o dan Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015;
(ii) bod y wybodaeth a ddatgelwyd, ac unrhyw honiad sy'n rhan
ohoni, yn sylwedddol gywir.
Ni allwn roi cyngor cyfreithiol ar hawliau o'r fath. Cyfrifoldeb y gweithiwr sy'n
gwneud y datgeliad yw ceisio gwybodaeth a/neu gyngor cyfreithiol os bydd am
gadarnhau ei sefyllfa mewn amgylchiadau o'r fath. Fel man cychwyn, efallai yr
hoffai gweithwyr fynd i wefan Public Concern at Work.
10. Mae eithriadau yn Neddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 sy'n nodi'r
datgeliadau na ddylid eu hystyried yn "ddatgeliadau gwarchodedig", megis:
a) os bydd y gweithiwr yn cyflawni trosedd wrth ddatgelu'r wybodaeth; neu
b) os bydd y gweithiwr yn datgelu gwybodaeth a gafwyd drwy gyngor
cyfreithiol (gwybodaeth gyfreithiol freintiedig).
Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth, a'r gweithiwr sy'n ystyried gwneud
datgeliad fydd yn gyfrifol am geisio ei gyngor cyfreithiol ei hun.

Cyfrinachedd
11. Byddwn yn ceisio sicrhau bod unrhyw chwythwr chwiban yn parhau'n ddienw o
hyd ac o dan unrhyw amgylchiadau. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni roi
enw'r chwythwr chwiban i'r unigolyn neu'r sefydliad y mae'n datgelu
gwybodaeth amdano, yn enwedig os na allwn ymchwilio i'r datgeliad heb enwi'r
unigolyn neu os bydd partïon eraill yn ymwneud â'r ymchwiliad megis yr
heddlu. Felly, byddem yn gwneud pob ymdrech i sicrhau nad yw chwythwr
chwiban yn cael ei enwi lle bo hynny'n bosibl, ond ni ellir gwarantu hyn ym
mhob achos.
Byddwn yn cadw gwybodaeth am achosion unigol yn gyfrinachol oni fydd
angen i ni ryddhau gwybodaeth o dan gyfreithiau perthnasol gan gynnwys
Deddf Diogelu Data 1998 neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Byddwn yn derbyn a, lle bo angen, yn gweithredu ar ddatgeliadau dienw; ond
mewn rhai achosion, gall ein hymchwiliadau gael eu rhwystro am nad yw'n
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hysbys pwy sydd wedi gwneud y datgeliad, ac ni fyddem yn gallu ymateb i'r rhai
sy'n codi pryderon yn ddienw.

Camau cyntaf
12. Os bydd gweithiwr yn pryderu am arferion ei gyflogwr o ran cymhwyster a
reoleiddir gennym, dylai'r gweithiwr fel arfer godi'r pryder hwn yn ffurfiol gyda'i
gyflogwr yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn briodol mewn rhai
achosion, felly byddem yn ystyried datgeliad chwythwr chwiban nad yw'n dilyn
polisi chwythu'r chwiban y corff dyfarnu neu'r ganolfan ymlaen llaw.
Byddwn yn ymdrin â datgeliad chwythwr chwiban:
•
•

os bydd yn ymwneud â chorff dyfarnu a gydnabyddir gennym neu
gymhwyster a reoleiddir gennym
pan fydd y datgeliad hwnnw yn ymwneud â chymwysterau y mae
dysgwyr yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer, neu'n debygol o effeithio
ar ddysgwyr yng Nghymru3.

Ni fyddwn fel arfer yn ymdrin â datgeliad chwythwr chwiban:
•
•

pan fydd yn ymwneud â chorff dyfarnu nas cydnabyddir gennym neu
gymhwyster nas rheoleiddir gennym;
pan fydd y datgeliad hwnnw yn destun, neu wedi bod yn destun, achos
cyfreithiol ffurfiol neu ymchwiliad gan yr heddlu, ar wahân i roi unrhyw
wybodaeth newydd i'r parti perthnasol. Fodd bynnag, gallwn ymchwilio
i ddatgeliad, dod â datgeliad i ben neu gymryd rhagor o gamau yn ei
gylch pan fydd yr achos cyfreithiol perthnasol wedi dod i ben.

13. Os hoffech wneud datgeliad chwythwr chwiban, anfonwch e-bost i
incidents@qualificationswales.org gan nodi'r teitl "Datgeliad Chwythwr
Chwiban" ar eich neges, neu ysgrifennwch atom yn:
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn
Parc Imperial
'Dysgwyr yng Nghymru' yw'r dysgwyr hynny y mae'r rhan fwyaf o'r asesiadau ar gyfer eu cymhwyster
yn cael eu cynnal yng Nghymru.
3
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Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR
Dylech gynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl yn eich datgeliad er mwyn ein
helpu i weithredu'n effeithiol. Mae'r wybodaeth y byddem yn ei chroesawu yn
cynnwys:
•
•
•
•
•

beth rydych yn ei ddatgelu;
ble y digwyddodd;
pryd y digwyddodd;
pwy oedd dan sylw / y rhai yr effeithiwyd arnynt;
unrhyw dystiolaeth ategol.

Dylech hefyd ddarparu unrhyw gyfeirnodau hysbys a allai fod yn berthnasol, er
enghraifft, rhifau ymgeiswyr, cymwysterau neu ganolfannau.

Amseroedd ymateb
14. Pan fydd chwythwr chwiban wedi rhoi manylion i ni, byddwn yn gwneud y
canlynol:
•

anfon cydnabyddiaeth at y chwythwr chwiban, fel arfer o fewn pum niwrnod
gwaith i dderbyn y datgeliad yn y cyfeiriad neu drwy'r cyfeiriad e-bost a
ddarparwyd;

•

pan fyddwn yn penderfynu nad yw'r datgeliad yn addas i ni ymdrin ag ef,
hysbysu'r chwythwr chwiban o'r penderfyniad i beidio ag ystyried y
datgeliad, fel arfer o fewn pum niwrnod gwaith i'r llythyr/e-bost cydnabod
a, lle bo'n briodol, hysbysu'r chwythwr chwiban o sefydliadau eraill y gall fod
yn ddefnyddiol iddo gysylltu â hwy;

•

anelu at ddarparu ymateb mwy sylweddol o fewn 28 diwrnod gwaith i'r
llythyr/e-bost cydnabod, os nad yw'r llythyr/e-bost cydnabod wedi cynnwys
un. Os na allwn fodloni'r terfyn amser hwn, byddwn, yn ystod y cyfnod
hwnnw, yn rhoi amserlen ddisgwyliedig i'r chwythwr chwiban ar gyfer ceisio
rhoi ymateb sylweddol iddo.

Byddwn yn ymateb yn Gymraeg neu yn Saesneg, gan gadw at iaith y datgeliad.
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Y broses ar gyfer ymdrin â datgeliadau
15. Fel arfer, byddwn yn ymchwilio i faterion a godwyd mewn datgeliad mewn tri
cham lle bo angen: asesiad, adolygiad cychwynnol ac ymchwiliad ffurfiol.
Asesu
16. Fel arfer, byddwn yn ymdrin â datgeliad drwy gynnal adolygiad o'r materion a
godwyd ynddo yn y lle cyntaf. Byddwn yn cynnal asesiad o natur y datgeliad,
gan gynnwys ymateb y corff dyfarnu i'r datgeliad lle bo'n briodol. Er mwyn
penderfynu p'un a oes angen adolygiad cychwynnol, mae'n bosibl y byddwn yn
ystyried polisïau a gweithdrefnau'r corff dyfarnu perthnasol, yn gwneud
ymholiadau gyda'r corff perthnasol a/neu'n gwneud cais am ragor o wybodaeth
gan bobl berthnasol (gan gynnwys y chwythwr chwiban, y corff dyfarnu
perthnasol a, lle bo'n briodol, gyrff a/neu unigolion eraill).
17. Os penderfynwn nad yw'r datgeliad yn un y byddem yn ymdrin ag ef fel arfer,
o ran y meini prawf a nodwyd yn y polisi hwn, efallai y byddwn yn cydnabod y
datgeliad fel un sy'n berthnasol i waith rheoleiddio corff arall, megis Estyn,
Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru neu
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch Cymru. Yn yr achosion hyn, byddwn
yn rhoi manylion cyswllt y corff hwn i'r chwythwr chwiban.
Adolygiad cychwynnol
18. Ar ôl asesu'r materion a godwyd yn y datgeliad, efallai y byddwn yn penderfynu
bod angen cynnal adolygiad cychwynnol. Os bydd canlyniad ein hasesiad yn
golygu bod angen cynnal adolygiad cychwynnol, byddwn yn cymryd camau i
gasglu tystiolaeth er mwyn profi bod y datgeliad yn wir. Gwneir hyn drwy wneud
rhagor o ymholiadau gyda'r corff dyfarnu ac unrhyw barti perthnasol arall ac, o
bosibl, ofyn am ragor o dystiolaeth. Bydd canlyniad yr adolygiad cychwynnol, a
fydd yn esbonio p'un a oedd y mater a godwyd yn y datgeliad yn wir ai peidio,
yn cael ei rannu â'r chwythwr chwiban a'r corff dyfarnu; ac, os profwyd bod
datgeliad yn wir, efallai y bydd angen cymryd rhagor o gamau rheoleiddio. Ni
fydd unrhyw dystiolaeth a gasglwyd gennym, naill ai yn ystod yr asesiad neu'r
adolygiad cychwynnol, yn cael ei rhannu â'r chwythwr chwiban. Gall hyn
gwmpasu adolygu neu ymchwilio'n ffurfiol i unrhyw faterion a godwyd, llunio
cynllun gweithredu i fynd i'r afael ag unrhyw faterion, cymryd camau
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rheoleiddio (y broses a'r canlyniadau i'w gweld yn y polisi Cymryd Camau Pan
Aiff Pethau o Chwith) neu ofyn am gymorth gan asiantaethau eraill megis yr
heddlu i ymchwilio i faterion neu eu datrys.
Ymchwiliad ffurfiol
19. Pan fydd chwythwr chwiban yn codi pryderon sylweddol ynghylch corff dyfarnu
neu gymwysterau a reoleiddir, mae'n bosibl y byddwn yn cynnal ymchwiliad
ffurfiol. Fel rhan o ymchwiliad ffurfiol i ddatgeliad, byddwn yn ymchwilio i'r
materion a godwyd yn y datgeliad drwy gasglu tystiolaeth berthnasol. Diben
ymchwiliad yw cadarnhau p'un a yw'r corff dyfarnu wedi cydymffurfio â
gofynion rheoleiddiol o'r fath fel sy'n berthnasol iddo mewn perthynas â'r
datgeliad. Yn yr achosion mwyaf difrifol pan fydd datgeliadau yn cael eu
cadarnhau, efallai y bydd angen i ni gymryd camau rheoleiddio – i gael rhagor
o wybodaeth am hyn, darllenwch y polisi Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o
Chwith.
20. Gallwn ddatrys neu ddod ag unrhyw faterion sydd heb eu datrys i ben wrth fynd
i'r afael â'r datgeliad neu ymchwilio iddo neu, yn yr achosion mwyaf difrifol pan
fydd datgeliadau wedi'u cadarnhau, gallwn gymryd camau rheoleiddio os bydd
ein hymchwiliad yn dod i'r casgliad nad yw'r corff dyfarnu wedi cydymffurfio ag
unrhyw reoliadau perthnasol. Pan fyddwn yn ystyried cymryd camau
rheoleiddio yn sgil datgeliad, a phan fydd gennym fanylion cyswllt y chwythwr
chwiban sydd wedi'i wneud, byddwn yn rhoi gwybod i'r chwythwr chwiban mai
dyma beth sydd wedi digwydd mewn perthynas â'i ddatgeliad. Bydd unrhyw
gamau rheoleiddio yn cael eu cymryd yn unol â'n polisi 'Cymryd Camau Pan Aiff
Pethau o Chwith'. Os daethpwyd i'r casgliad nad yw corff dyfarnu wedi
cydymffurfio â deddfwriaeth, byddem yn cyfeirio'r corff dyfarnu at yr heddlu a
Gwasanaethau Erlyn y Goron. Fel arall, mae'n bosibl y byddwn yn dod i'r
casgliad bod ein hymchwiliad wedi nodi materion nad ydynt yn rhan o'n cylch
gwaith ond y gall corff arall ymchwilio iddynt.
21. Ni fyddwn yn barnu gwaith ymgeiswyr, ailfarcio gwaith ymgeiswyr na dweud
wrth gyrff dyfarnu am newid dyfarniadau, ac eithrio mewn amgylchiadau
eithriadol.
22. Gallwn ohirio neu atal ymchwiliad lle bo posibilrwydd y cynhelir achos
cyfreithiol, troseddol neu sifil neu os bydd unrhyw berson yn gwneud unrhyw
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ddatganiad cyhoeddus yn ystod yr ymchwiliad a allai effeithio ar y canlyniad
neu unrhyw achos troseddol neu sifil yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys os
bydd y chwythwr chwiban yn trafod yr ymchwiliad gydag unrhyw bartïon
perthnasol.

Camau gweithredu yn dilyn adolygiad / ymchwiliad
23. Os byddwch chi, fel chwythwr chwiban, yn anfodlon ar ganlyniad ein
hymchwiliad i'ch datgeliad, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o'n
penderfyniad.
24. Caiff yr adolygiad mewnol o'n penderfyniad ei gynnal gan adolygwr/adolygwyr
mewnol a benodir gan Bennaeth ein Hadran Llywodraethu Corfforaethol. Bydd
yr adolygiad mewnol fel arfer yn cael ei gwblhau o fewn 28 diwrnod, a bydd yr
adolygwr/adolygwyr mewnol yn rhoi datganiad i'r chwythwr chwiban sy'n nodi'r
casgliad. Bydd y datganiad yn cynnwys argymhelliad i naill ai gadarnhau neu
adolygu'r penderfyniad.
25. Os byddwch chi, fel chwythwr chwiban, yn anfodlon ar yr adolygiad mewnol o'n
penderfyniad ynghylch eich datgeliad, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. I gael gwybodaeth am sut i wneud cŵyn,
defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol:
•

Ar-lein yn http://www.ombudsmanwales.org.uk/en/Making%20a%20complaint.aspx

•

Dros y ffôn ar 0300 790 0203

Mae gan yr Ombwdsmon bwerau cyfreithiol i ystyried cwynion am
wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac mae'n annibynnol ar bob un o gyrff
y llywodraeth.
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Egwyddorion Cyffredinol y polisi Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o
Chwith
Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at gyrff dyfarnu cydnabyddedig ac aelodau o'r cyhoedd
i'w galluogi i ddeall sut y gallai Cymwysterau Cymru ("ni") ddefnyddio pwerau gorfodi
a chosbi a ddiffiniwyd yn Rhan 7 (Pwerau Gorfodi Cymwysterau Cymru) ac Atodlen 3
(Darpariaeth bellach ynghylch cydnabod cyrff dyfarnu) o'r Ddeddf. Rydym yn pennu
Amodau Cydnabod Safonol ar gyfer cyrff dyfarnu ac yn monitro cydymffurfiaeth yn
erbyn y rhain ac amodau eraill a gyhoeddir. Cymerir camau gorfodi felly yn unol â'r
amodau a gyhoeddir. Byddwn yn ystyried y gofynion y gall rheoleiddio eu gosod ar
gyrff dyfarnu a bydd wedi llunio'r polisi hwn yn unol ag egwyddorion tryloywder,
cysondeb, cymesuredd, atebolrwydd a thargedu. Er mwyn sicrhau cymesuredd, mae'r
polisi hwn hefyd yn amlinellu'r camau a ddefnyddir cyn rhoi pwerau gorfodi ar waith
fel y'u diffinnir gan y Ddeddf.
Mae'r polisi hwn ond yn ymwneud â chymhwyso pwerau gorfodi. Mae'r Polisi
Apeliadau Rheoliadol yn amlinellu sut y gellir apelio yn erbyn penderfyniadau
rheoliadol, gan gynnwys cymhwyso pwerau gorfodi.

CYNNWYS
Cyd-destun
Camau gweithredu y gallem eu cymryd
Ffactorau y byddem yn eu hystyried
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Cyd-destun
1. Rydym yn gweithredu ar sail risg wrth reoleiddio er mwyn cyflawni ein prif
nodau, sef cynnal hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau yng Nghymru a
diogelu buddiannau rhesymol dysgwyr. Byddwn bob amser yn ceisio atal a
lliniaru pethau sy'n mynd o chwith yn unol â'r prif nodau hyn.
2. Mae'r system gymwysterau yn gymhleth ac, er y byddwn yn ceisio cynnal
asesiadau risg i atal problemau, bydd problemau yn codi o bryd i'w gilydd sy'n
effeithio ar y cymwysterau a ddyfarnwyd neu sydd ar fin cael eu dyfarnu. Mewn
sefyllfaoedd o'r fath, byddwn yn ystyried ein camau gweithredu yn ofalus, gan
ystyried yr amgylchiadau ac yn arbennig, achos y broblem. Lle y bo'n briodol,
byddwn yn defnyddio'r pwerau sydd gennym i benderfynu pa gamau
gweithredu y dylid eu cymryd er mwyn atal y broblem rhag digwydd eto ac er
mwyn unioni'r sefyllfa. Mae'r polisi hwn yn nodi'r ffyrdd rydym yn bwriadu
ymdrin â methiannau a defnyddio pwerau gorfodi a chosbi.

Camau gweithredu y gallem eu cymryd
3. Yr opsiynau sydd ar gael i ni fel y'u diffinnir yn y Ddeddf yw:
i.
ii.
iii.

iv.

rhoi cyfarwyddyd i'r corff dyfarnu gymryd cam gweithredu penodol neu
gyflawni canlyniad penodol (Adran 37- Pŵer i roi cyfarwyddiadau)
gosod cosb (Adran 38- Pŵer i osod cosbau ariannol)
gosod gofynion ychwanegol, fel amodau cydnabod arbennig, ar gorff
dyfarnu (Atodlen 3 Adran 4 - Amodau arbennig y caniateir i gydnabyddiaeth
fod yn ddarostyngedig iddynt). Bydd yr amodau hyn yn ymwneud â naill ai:
I.
cyfarwyddo corff dyfarnu i wneud trefniadau i fath o gymhwyster a
gynigir ganddo gael ei drosglwyddo gan gorff dyfarnu arall; neu
II. cynnig terfyn ar y ffioedd y gall corff dyfarnu eu codi am wasanaethau.
tynnu cydnabyddiaeth y corff dyfarnu yn ôl (Atodlen 3 Adran 19 - Tynnu
Cydnabyddiaeth yn Ôl)

4. Cyn cymhwyso pwerau gorfodi, neu ar ôl eu cymhwyso, gallwn, fel y bo'n
briodol, wneud y canlynol:
i. cytuno ar gynllun gweithredu a gynigir gan y corff dyfarnu;
ii.
derbyn ymrwymiad ffurfiol gan y corff dyfarnu; neu
iii.
gyfleu mater yn gyhoeddus.
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5. Gan mai ein nod yw sicrhau bod system gymwysterau Cymru yn effeithiol ar
gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr, gallwn, lle y gellir rhagweld
problem, ymyrryd i atal y broblem rhag digwydd drwy roi cyfarwyddyd i gorff
dyfarnu gymryd camau penodol, neu beidio â'u cymryd, er mwyn sicrhau
cydymffurfiaeth â'r amodau cydnabod perthnasol. Fel arall, gallwn gymryd
camau gweithredu ar ôl digwyddiad i roi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu gymryd
camau gweithredu er mwyn atal diffyg cydymffurfiaeth pellach.
6. Mewn rhai achosion, gallwn benderfynu defnyddio mwy nag un o'r opsiynau
isod er mwyn cyflawni ei ganlyniad. Gellir defnyddio'r opsiynau isod wrth
uwchgyfeirio ond ni fwriedir iddynt fod yn arwydd o gamau a ddiffiniwyd.

Dileu
cydnabyddiaeth

Dirwy

Cyfarwyddyd

Gosod Amod Arbennig

Ymgymeriad

Cynllun Gweithredu

Canllawiau ychwanegol / dylanwad anffurfiol
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Ffactorau y gwnawn eu hystyried
7. Byddwn yn anelu at ddefnyddio ein pwerau gorfodi, lle bo angen, mewn ffordd
gymesur, dryloyw ac wedi'i thargedu er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gan gorff
dyfarnu pan fydd problemau wedi digwydd ac er mwyn annog cydymffurfiaeth
gan gyrff eraill hefyd.
8. Bydd y ffactorau y byddwn yn eu hystyried wrth bennu ein camau gweithredu
yn cynnwys y canlynol:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.

Pryd a sut y dygwyd y mater i'n sylw gyntaf. Er enghraifft a wnaeth y corff
dyfarnu roi gwybod am y broblem neu a wnaethom ei nodi o ganlyniad i
gŵyn neu weithgaredd monitro;
Natur y mater a ph'un a oedd yn fwriadol ai peidio;
Y tebygolrwydd, yn ein barn ni, y bydd y broblem hon neu rywbeth tebyg
yn codi eto;
Natur frys y camau gweithredu sydd eu hangen;
P'un a yw corff dyfarnu wedi methu â chydymffurfio ag amod, neu'n
debygol o wneud hynny;
Arwyddocâd yr effaith andwyol. Gellid mesur arwyddocâd, er enghraifft, yn
ôl y nifer o fyfyrwyr yr effeithir arnynt, cyfnod amser y broblem neu'r
goblygiadau i unigolion neu bobl/sefydliadau eraill yr effeithir arnynt;
Y ffactorau sylfaenol a achosodd y broblem:
I.
p'un a oedd y corff dyfarnu yn ymwybodol o'r risgiau a gymerwyd ai
peidio;
II. p'un a oeddem eisoes wedi darparu arweiniad yn y maes hwn ai
peidio; a ph'un a gydymffurfiwyd â'r arweiniad hwnnw ai peidio;
III. p'un ai digwyddiad untro ydoedd neu ganlyniad methiant systemig
ehangach.
Ymateb y corff dyfarnu pan ddaeth y broblem i'r amlwg;
Yr effaith a gaiff y camau gweithredu ar fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer
cymwysterau gyda'r un corff dyfarnu.;
Yr effaith ar hyder y cyhoedd.

9. Byddwn yn ceisio bod yn gymesur, yn briodol ac yn ystyried risgiau cymryd
camau gorfodi. Byddwn hefyd yn ymwybodol o unrhyw gamau gweithredu eraill
sydd ar waith gan reoleiddwyr eraill mewn perthynas â'r un mater.
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10. Os byddwn yn penderfynu defnyddio unrhyw rai o'r pwerau gorfodi sydd ar
gael i ni, byddwn yn gwneud hynny, lle y bo'n bosibl, gan hysbysu'r corff dyfarnu
dan sylw yn llawn ein bod yn gwneud hynny. Caiff y corff hwnnw gyfle fel arfer
i wneud sylwadau preifat ar ganfyddiadau unrhyw ymchwiliad a chamau
gweithredu arfaethedig. Gall cyrff dyfarnu gynnig rhwymedïau amgen a ystyrir
gennym. Bydd yr amser a fydd ar gael ar gyfer cyswllt o'r fath gyda'r corff
dyfarnu dan sylw yn dibynnu ar natur y camau gweithredu a'u byrder. Gellir
apelio yn erbyn ein camau gorfodi drwy'r prosesau a amlinellir yn ein Polisi
Apeliadau Rheoliadol.
11. O dan yr amgylchiadau annhebygol na fydd corff dyfarnu yn barod i roi'r
wybodaeth neu sicrhau'r mynediad sydd ei angen arnom, mae Deddf
Cymwysterau Cymru yn rhoi'r pŵer i ni gael mynediad i eiddo'r corff dyfarnu a'i
archwilio. Os byddwn o'r farn bod angen ymgymryd â'r cam gweithredu hwn,
byddem yn gwneud cais i ynad heddwch am ganiatâd i fwrw ymlaen, gan nodi'r
cyfiawnhad dros wneud hynny. Byddem ond yn gwneud hyn petai peidio â
gwneud, yn ein barn ni, yn peri risg sylweddol o anfantais i ddysgwyr ac i'r
system gymwysterau.
12. Byddwn yn adolygu'r camau gweithredu a gymerwyd yn dilyn achos o gymryd
camau gorfodi er mwyn ystyried gwersi a ddysgwyd.
13. Gallwn, yn ôl ein disgresiwn, gyhoeddi manylion camau gweithredu a gymerwyd
naill ai yn yr adroddiad blynyddol i'r Cynulliad neu ar wefan Cymwysterau
Cymru.
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Egwyddorion Cyffredinol y Polisi Cosbau Ariannol
Mae'r datganiad polisi hwn yn ymwneud â'r holl gyrff dyfarnu sydd wedi cael eu
cydnabod o dan Adran 4 (Cydnabod cyrff dyfarnu) o'r Ddeddf.
Fel sy'n ofynnol o dan Adran 47(2)(i) a (j) (Datganiad polisi a datganiad ynghylch
ymgynghori) o'r Ddeddf, mae'r polisi hwn yn nodi amgylchiadau lle y gall
Cymwysterau Cymru ("ni") osod cosb ariannol o dan adran 38 o'r Ddeddf a'r
ffactorau a ystyriwn wrth bennu faint o gosb i'w gosod o dan yr adran honno.
Mae "cosb ariannol" yn ofyniad i dalu swm o arian i ni am fethu â chydymffurfio â'r
Amodau Cydnabod Safonol a /neu ddogfennaeth reoleiddio. Ni fydd y gosb ariannol
a bennir gennym yn uwch na'r terfyn a nodir yn y rheoliadau a gyhoeddwyd gan
Weinidogion Cymru. Ni fyddwn yn cadw'r gosb ariannol, ond rhaid ei thalu i mewn i
Gronfa Gyfunol Cymru, (a sefydlwyd gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ac a reolir
gan Drysorlys EM). Cawn adennill unrhyw gostau yr eir iddynt wrth osod y gosb a
thelir y rhain yn uniongyrchol i ni.
Mae "hysbysiad cosb ariannol" yn hysbysiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i gorff
dyfarnu dalu cosb ariannol a bennir gennym ac a nodir yn yr hysbysiad hwnnw.
Byddwn yn anelu at ddefnyddio hysbysiadau cosb ariannol (a swm y gosb) mewn
ffordd gymesur, dryloyw ac wedi'i thargedu er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth yn y
dyfodol gan gorff dyfarnu pan fydd problemau wedi digwydd ac er mwyn annog
cydymffurfiaeth gan gyrff dyfarnu eraill.
CYNNWYS

AMGYLCHIADAU LLE GALLWN OSOD HYSBYSIAD COSB ARIANNOL
Y FFACTORAU A YSTYRIR GENNYM WRTH BENNU SWM COSB ARIANNOL
ADENNILL COSTAU GORFODI
GWEITHDREFN AR GYFER GOSOD COSB ARIANNOL
LLOG
APELIADAU
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Amgylchiadau lle gallwn osod Hysbysiad Cosb Ariannol
1.

Gall hysbysiad cosb ariannol gael ei ddefnyddio fel sancsiwn yn erbyn diffyg
cydymffurfiaeth â'r Amodau Cydnabod Safonol a dogfennaeth reoleiddio arall.

2.

Gallwn ddewis gosod hysbysiad cosb ariannol ar gorff dyfarnu os ymddengys i
ni:
i.
ii.

bod corff dyfarnu wedi methu â chydymffurfio ag amod y mae ei
gydnabyddiaeth yn ddarostyngedig iddo;
bod corff dyfarnu sy'n dyfarnu cymhwyster cymeradwy wedi methu â
chydymffurfio ag amod y mae ei gydnabyddiaeth yn ddarostyngedig iddo.

3.

Yn y naill achos a'r llall, rhaid bod hyn wedi cael, neu'n debygol o gael, effaith
andwyol sylweddol ar ddysgwyr neu ddysgwyr a/neu danseilio hyder y cyhoedd
mewn cymhwyster a/neu'r system gymwysterau yng Nghymru.

4.

Byddwn ond yn ystyried gosod cosb ariannol lle bu'r diffyg cydymffurfiaeth yn
fwriadol neu lle y byddai'n rhaid bod y corff dyfarnu yn gwybod, neu y dylai fod
yn gwybod yn rhesymol, fod risg o fethu â chydymffurfio ac na chymerodd
gamau rhesymol i atal hynny.

5.

Mae'r pŵer i osod hysbysiad cosb ariannol yn rhan o'n cyfundrefn gorfodi
reoleiddiol gyffredinol a amlinellir yn ein polisi Cymryd Camau pan aiff Pethau o
Chwith. Amlinellir camau eraill a gymerir gennym cyn gosod hysbysiad cosb
ariannol yn y ddogfen hon.

Y ffactorau y byddwn yn eu hystyried wrth bennu swm Cosb
Ariannol
6.

Ymhlith y ffactorau penodol a ystyrir wrth bennu swm y gosb mae:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

effaith y diffyg cydymffurfiaeth ar y farchnad a reoleiddir, gan gynnwys ar
ddysgwyr yng Nghymru;
effaith y diffyg cydymffurfiaeth ar hyder y cyhoedd;
difrifoldeb y diffyg cydymffurfiaeth, gan ystyried ei effaith ar ddysgwyr
a/neu'r system gymwysterau yng Nghymru;
graddau'r cydweithredu â'n hymchwiliad;
camau a gymerwyd gan y corff dyfarnu ers y diffyg cydymffurfiaeth er
mwyn unioni'r sefyllfa/ei hatal rhag digwydd eto;
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vi.

p'un a gawsom wybod am y diffyg cydymffurfiaeth gan y corff dyfarnu, a
ph'un a oedd yn amserol;
p'un a oedd yr hyn a arweiniodd at y diffyg cydymffurfiaeth dan reolaeth y
corff dyfarnu;
p'un a oedd y corff dyfarnu yn ymwybodol o'r diffyg cydymffurfiaeth, neu
p'un a ddylai fod wedi bod yn ymwybodol ohono'n rhesymol;
presenoldeb neu absenoldeb rheolaethau neu weithdrefnau mewnol
digonol y bwriedir iddynt atal diffyg cydymffurfiaeth;
p'un a gafwyd diffyg cydymffurfiaeth am amser hir neu dro ar ôl tro;
p'un a arweiniodd y diffyg cydymffurfiaeth at fudd ariannol;
unrhyw hanes blaenorol o ddiffyg cydymffurfiaeth;
p'un a oedd y diffyg cydymffurfiaeth yn fwriadol neu'n ddiofal;
maint corff dyfarnu, gan gynnwys adnoddau ariannol ac adnoddau eraill.
Nid diben hysbysiad cosb ariannol yw rhoi pwysau ariannol amhriodol ar
gorff dyfarnu;
graddau busnes y corff dyfarnu yng Nghymru;
p'un a fyddai gosod y gosb yn atal diffyg cydymffurfiaeth neu fethiannau
pellach;
P'un a oes unrhyw sancsiynau ariannol wedi'u gosod mewn perthynas â'r
un achos o ddiffyg cydymffurfiaeth gan gorff rheoleiddio arall (fel Ofqual).

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

xv.
xvi.
xvii.

7.

Ni fydd y gosb ariannol a bennir gennym yn uwch na'r swm a amlinellir yn y
rheoliadau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.

Adennill costau gorfodi
8.

Fel y nodir yn Adran 41 (1) o'r Ddeddf, gallwn ei gwneud yn ofynnol i gorff
dyfarnu dalu'r costau yr aed iddynt yn rhesymol wrth osod cosb ariannol ar y
corff dyfarnu hwnnw.

9.

Wrth benderfynu p'un a ddylid ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu dalu'r
costau hyn ai peidio, ystyriwn raddau'r costau hyn. Gallwn geisio adennill y
canlynol:
i.

ii.
iii.

Unrhyw gostau yr aed iddynt wrth ymchwilio i'r diffyg cydymffurfiaeth sy'n
uwch na'r rhai y byddem yn eu disgwyl wrth gyflawni ein gweithgarwch
rheoleiddio;
Unrhyw gostau yr aed iddynt wrth osod cosb ariannol sy'n uwch na'r rhai y
byddem yn eu disgwyl wrth gyflawni ein gweithgarwch rheoleiddio;
Unrhyw gostau yr aed iddynt wrth gael cyngor cyfreithiol mewn perthynas
â gosod y gosb ariannol yn benodol.
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10. Mae gan y corff dyfarnu yr hawl i apelio mewn perthynas â'r canlynol:
i.
Y penderfyniad i osod y gofyniad i dalu costau;
ii.
Swm y costau hynny.
11. Os bydd y corff dyfarnu yn apelio'r hysbysiad costau, caiff yr hysbysiad ei atal
tra penderfynir ar yr apêl neu y'i tynnir yn ôl.

Gweithdrefn ar gyfer gosod cosb ariannol
Cam 1: Hysbysiad o fwriad
12. Cyn gosod cosb ariannol, byddwn yn hysbysu'r corff dyfarnu dan sylw o'n
bwriad i wneud hynny.
13. Bydd yr hysbysiad yn gwneud y canlynol:
i.
ii.
iii.
iv.

amlinellu'r rhesymau dros gynnig gosod y gosb
nodi swm arfaethedig y gosb
nodi ein penderfyniad i adennill ein costau ai peidio ac, os penderfynwn
wneud hynny, swm y costau hynny
nodi cyfnod i benderfynu p'un a osodir y gosb ai peidio gennym. Bydd
hyn yn gyfnod o 28 diwrnod o leiaf, gan ddechrau gyda dyddiad yr
hysbysiad.

Sylwadau i ni cyn gwneud penderfyniad terfynol
14. Bydd gan gorff dyfarnu sy'n cael hysbysiad o fwriad y ddau opsiwn canlynol:
i.

ii.

Cyflwyno sylwadau a/neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig i ni ynghylch y
cynnig i osod y gosb. Caiff y corff dyfarnu gyfnod nad yw'n llai na 28
diwrnod i wneud hynny (o ddyddiad yr hysbysiad o fwriad) a phan
benderfynwn p'un a ddylid gosod yr hysbysiad ai peidio, ystyriwn unrhyw
sylwadau a wnaed gan y corff dyfarnu.
Gwneud dim, ac os felly, byddwn yn aros tan fod y cyfnod dan sylw (sef 28
diwrnod o leiaf) wedi dod i ben, ac yna'n mynd ati i wneud penderfyniad
terfynol am osod y ddirwy.

Cam 2: Hysbysiad Cosb Ariannol
15. Os byddwn, ar ôl ystyried unrhyw sylwadau, yn penderfynu gosod cosb ariannol,
caiff y corff dyfarnu dan sylw hysbysiad sy'n nodi:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

swm y gosb;
erbyn pryd y mae'n rhaid gwneud y taliad. Bydd hwn yn 28 diwrnod o
leiaf, gan ddechrau gyda dyddiad yr hysbysiad cosb ariannol;
y rhesymau dros osod y gosb;
sut y dylid gwneud y taliad;
hawliau apelio (gweler yr adran ar Apeliadau isod);
canlyniadau peidio â thalu.

16. Bydd unrhyw symiau a gawn ar ffurf cosb ariannol yn cael eu talu i Gronfa
Gyfunol Cymru. (gweler o dan Egwyddorion Cyffredinol y Polisi Ariannol uchod)
17. Byddwn yn cyhoeddi manylion hysbysiadau cosb ariannol.

Hysbysiad Adennill Costau
18. Os penderfynwn ei gwneud yn ofynnol i gorff dyfarnu dalu'r costau yr aed
iddynt yn rhesymol wrth osod cosb ariannol, byddwn yn cyflwyno Hysbysiad
Adennill Costau. Fe'i cyflwynir ar ôl i ni osod Hysbysiad Cosb Ariannol. Bydd yr
hysbysiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Swm y costau, gan gynnwys dadansoddiad o'r cyfanswm
Y dyddiad y mae'n rhaid gwneud y taliad (nad yw'n llai na (ac a fydd fel
arfer yn) 28 diwrnod o dderbyn yr hysbysiad);
sut y dylid gwneud y taliad;
hawliau apelio (gweler yr adran ar Apeliadau isod);
canlyniadau peidio â thalu.

Llog
19. Os bydd y swm cyfan, neu unrhyw ran ohono, o'r gosb ariannol neu'r costau y
mae'n ofynnol i gorff dyfarnu eu talu heb eu talu erbyn y dyddiad penodedig,
yna gallwn godi llog. Mae hyn yn unol ag Adran 40 (Cosbau ariannol: llog) ac
Adran 43 (Costau: llog) o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Y dyddiad cymwys
y gall llog fod yn gymwys ohono yw'r diweddaraf o'r canlynol:
i.
ii.
iii.

Y dyddiad olaf fel y'i nodir yn yr hysbysiad costau y mae'n rhaid talu'r
costau; neu
Y dyddiad olaf y gall corff dyfarnu apelio, (os na wneir unrhyw apêl ar neu
cyn hynny); neu
Os gwnaed apêl yn erbyn adennill costau:
I.
Dyddiad olaf y cyfnod o 14 diwrnod, gan ddechrau gyda'r dyddiad y
penderfynir ar yr apêl, neu
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II.

Os caiff yr apêl ei thynnu yn ôl cyn penderfyniad arni, dyddiad olaf y
cyfnod o 14 diwrnod, gan ddechrau gyda'r dyddiad y caiff yr apêl ei
thynnu yn ôl.

20. Codir llog ar gyfradd o 8% y flwyddyn, fel y'i nodir yn adran 17 o Ddeddf
Dyfarniadau 1838 (p.110). Ni fydd y llog a godir yn uwch na swm y gosb na'r
costau i'w hadennill.

Apeliadau
21. Pan fyddwn yn cadarnhau Hysbysiad Cosbau Ariannol ac yn gosod cosb
ariannol, gall corff dyfarnu apelio i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf yn erbyn y
penderfyniad hwnnw4. Mae adran 39 o'r Ddeddf yn nodi y gall apelau gael eu
gwneud i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf rhag:
i.
ii.

penderfyniad i osod cosb ariannol ar y corff
penderfyniad o ran swm y gosb

22. Pan fyddwn wedi cadarnhau Hysbysiad Adennill Costau ac wedi ei gwneud yn
ofynnol i gorff dyfarnu wneud taliadau, gall corff dyfarnu apelio i'r Tribiwnlys
Haen Gyntaf yn erbyn y penderfyniad hwnnw. Mae adran 39 o'r Ddeddf yn nodi
y gall apelau gael eu gwneud i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf rhag:
i.
ii.

penderfyniad i osod camau gorfodi adennill costau
penderfyniad o ran swm y camau gorfodi adennill costau hynny

23. Os gwneir apêl i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf, mae’r gofyniad i dalu’r gosb neu'r
camau gorfodi adennill costau wedi ei atal dros dro hyd nes y tynnir yr apêl yn
ôl neu hyd nes y penderfynir arni.
24. Gwneir apelau i Siambr Reoleiddio Gyffredinol y Tribiwnlys Haen Gyntaf. Dylid
gwneud apelau drwy anfon hysbysiad apêl i'r tribiwnlys fel ei fod yn dod i law o
fewn amser gofynnol gan ystyried y dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad o'r
penderfyniad i osod cosb ariannol i'r corff dyfarnu.
Cyfeiriad y Tribiwnlys Haen Gyntaf yw:
First-tier Tribunal
General Regulatory Chamber (Exam Boards)
PO BOX 9300
Gwneir trefniadau i gael mynediad i Dribiwnlys Haen Gyntaf fel rhan o'r broses o ddatblygu'r pŵer
rheoleiddiol hwn.
4
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Leicester
Leicestershire
LE1 8DJ
Ffôn:
0300 1234 504
E-bost: GRC@hmcts.gsi.gov.uk
25. Mae Rheolau'r Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Reoleiddio Gyffredinol), ynghyd
ag unrhyw gyfarwyddiadau arfer a roddir gan Uwch Lywydd Tribiwnlysoedd
Llywydd y Siambr, yn llywodraethu'r arfer a'r weithdrefn i'w dilyn gan y
tribiwnlys.
26. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Tribiwnlys Haen Gyntaf a'r Tribiwnlys
Haen Uchaf yma: www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1976/made
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Dogfen Reoleiddio
POLISÏAU A GWEITHDREFNAU RHEOLEIDDIO

Polisi Capio Ffioedd
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Egwyddorion cyffredinol y Polisi Capio Ffioedd
Mae'r datganiad polisi hwn ar gyfer cyrff dyfarnu, Llywodraeth Cymru a phawb sy'n
defnyddio cymwysterau yng Nghymru. Mae'n egluro o dan ba amgylchiadau y gall
Cymwysterau Cymru ("ni") osod terfyn ar y tâl y gall corff dyfarnu ei godi mewn
perthynas â dyfarnu cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus sydd wedi'u cymeradwyo
neu wedi'u dynodi o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Polisi Capio Ffioedd
1.

Gallwn osod amod capio ffioedd sy'n cyfyngu ar y tâl a godir gan gyrff dyfarnu a
gydnabyddir o dan Adran 4 (Cydnabod cyrff dyfarnu) o Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015 mewn perthynas â dyfarnu cymwysterau cymeradwy neu
ddynodedig a ariennir yn gyhoeddus.

2.

Wrth ystyried priodoldeb amod capio ffioedd, yr uchafswm a bennir ac am ba
mor hir y bydd yr amod mewn grym, byddwn yn ystyried a gyflwynir y
cymwysterau’n effeithlon er mwyn sicrhau gwerth am arian. Wrth ystyried p'un a
yw cymwysterau'n sicrhau gwerth am arian, byddwn yn adolygu sail tystiolaeth
eang er mwyn adolygu'r ffactorau a amlinellir yn y polisi hwn.

3.

Efallai y byddwn yn gosod amod capio ffioedd yn unol â'n Prif Nodau lle bydd
ffioedd yn cael effaith ar effeithlonrwydd y system gymwysterau o ran diwallu
anghenion dysgwyr yng Nghymru megis lle rydym wedi canfod bod lefel y tâl a
godir am y dyfarniad yn cael effaith uniongyrchol a niweidiol ar allu dysgwyr i
gael mynediad at gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus.

4.

Efallai y bydd nifer o amgylchiadau lle y bydd yn briodol i ni gymhwyso meini
prawf eraill i bennu a ddylid gosod amod capio ffioedd mewn perthynas â gwerth
am arian. Mewn achosion o'r fath, byddwn yn rhoi gwybod beth fydd meini prawf
o'r fath ac yn casglu sail tystiolaeth wrth bennu a ddylid cymhwyso meini prawf
eraill.

5.

Wrth bennu'r terfyn ar gyfer amod capio ffioedd, efallai y byddwn yn ystyried, lle
y bo'n briodol, ffactorau sy'n cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig
iddynt:
i.
ii.
iii.

costau rhesymol dyfarnu'r cymhwyster i gyrff dyfarnu a darparwyr dysgu;
costau rhesymol i ddysgwyr sy'n astudio ar gyfer y cymhwyster o'u cymharu
â chymwysterau tebyg sydd ar gael;
y farchnad y caiff y cymhwyster ei gynnig ynddi a hyfywedd economaidd y
corff dyfarnu sy'n dyfarnu'r cymhwyster.
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6.

Byddwn yn pennu hyd yr amod capio ffioedd yn seiliedig ar ffactorau sy'n
cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:
i.

pa mor hir y mae dysgwyr yn debygol o astudio cyrsiau sy'n arwain at y
cymhwyster;
dyddiad dod i ben y cymhwyster;
dyddiad adolygu addas er mwyn cadarnhau a oes angen amod capio
ffioedd o hyd.

ii.
iii.

7.

Efallai y byddwn, ar ôl ystyried y materion a amlinellir uchod, yn ystyried gosod
terfyn cyffredinol ar y tâl a godir gan bob corff dyfarnu mewn perthynas â dyfarnu
cymhwyster neu ddisgrifiad cymhwyster.

8.

Byddwn yn ymgynghori â chyrff dyfarnu cyn cyflwyno amod capio ffioedd o
unrhyw fath a byddwn yn cyflwyno hysbysiad i unrhyw gorff dan sylw yn nodi:
i.
ii.
iii.

yr amod capio ffioedd rydym yn cynnig ei osod;
eglurhad pam ein bod yn cynnig gosod yr amod;
y dyddiad erbyn pryd y byddwn yn penderfynu p'un a ddylid gosod yr amod
ai peidio.

9.

Byddwn yn ystyried unrhyw sylwadau a wneir gan y corff cydnabyddedig.

10.

Pan fyddwn yn gosod amod capio ffioedd byddwn yn rhoi gwybod i'r corff
dyfarnu beth yw'r rhesymeg dros y penderfyniad a fydd yn cynnwys
gwybodaeth ynglŷn â'r canlynol:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

y modd y nodwyd y mater;
y sail dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gefnogi'r penderfyniad (gan gynnwys
ymgynghori);
unrhyw opsiynau amgen a ystyriwyd;
manylion yr amod capio ffioedd (gan gynnwys y dyddiad y daw'r amod i
rym)
yr hawl i wneud cais am adolygiad o'r penderfyniad o dan y Polisi
Apeliadau Rheoleiddiol a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl.
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Cwestiynau'r Ymgynghoriad
Cwestiynau Cyffredinol
1. Gan edrych ar y polisïau gyda'i gilydd, a oes unrhyw wybodaeth bellach y
dylem ei chynnwys er mwyn egluro ein gweithdrefnau cwyno a'n pwerau
gorfodi?
[ ] Oes [ ] Nac oes
Os mai 'oes' yw eich ateb, pa wybodaeth bellach sydd ei hangen:

2. A fyddai'r polisïau arfaethedig yn arwain at unrhyw ganlyniadau (bwriadol
neu anfwriadol) o ran y canlynol:
Byddent:
Na fyddent:
(a) cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r
[ ]
Gymraeg,
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol [ ]
na'r Saesneg
(c) unigolion neu grwpiau sy'n rhannu
[ ]
nodweddion gwarchodedig a amlinellir yn
Neddf Cydraddoldeb 2010.

[ ]
[ ]
[ ]

Os ydych wedi ateb 'Byddent' i unrhyw un o'r uchod, amlinellwch y canlyniadau
posibl:

Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol am bob un o'r pum polisi hyn.
Defnyddiwch y gofod isod i nodi unrhyw sylwadau pellach.
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Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu – Cwestiynau'r Ymgynghoriad
Eich dealltwriaeth o'r polisi
1. A yw'r polisi yn cyflawni ei nod o ddarparu:
a. eglurder o ran y math o gwynion y gallwn eu hystyried ac na allwn eu
hystyried?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, nodwch sut y gellid ei wella:

b. proses dryloyw ar gyfer ymdrin â chwynion?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, nodwch sut y gellid ei wneud yn fwy tryloyw:

2. A oes unrhyw agweddau eraill ar y polisi sydd angen eu hegluro ymhellach?
[ ] Oes [ ] Nac oes
Os mai 'Oes' yw eich ateb, pa agweddau sydd angen eu hegluro ymhellach:

Y gweithdrefnau arfaethedig
3. A yw'r amseroedd ymateb a nodir yn y polisi yn briodol?
[ ] Ydynt [ ] Nac ydynt
Defnyddiwch y blwch isod i nodi'r rhesymau dros eich ymateb. Os mai 'Nac ydynt'
yw eich ateb, nodwch beth, yn eich barn chi, fyddai'n amser ymateb priodol:

Os oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu cyflwyno i ni am y polisi
hwn, defnyddiwch y blwch isod:
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Polisi Rheoleiddiol Interim ar Chwythu'r Chwiban – Cwestiynau'r
YmgynghoriadPolisi Rheoleiddiol ar Chwythu'r Chwiban – Cwestiynau'r
Ymgynghoriad
Os nad yw cwestiwn yn berthnasol neu os nad ydych yn siŵr, anwybyddwch y
cwestiwn hwnnw a symud ymlaen i'r un nesaf.
Eich dealltwriaeth o'r polisi
1. A yw'r polisi yn cyflawni ei nod o ddarparu:
a. eglurder o ran y math o ddatgeliadau y gallwn eu hystyried ac na allwn eu
hystyried?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, nodwch sut y gellid ei wella:

b. eglurder o ran pa rai o'r datgeliadau hynny fyddai'n cael eu dosbarthu'n
warchodedig o dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, nodwch sut y gellid ei wneud yn fwy tryloyw:

c. Proses dryloyw ar gyfer ymdrin â datgeliadau chwythu'r chwiban?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, nodwch sut y gellid ei wneud yn gliriach:

2. A oes unrhyw agweddau eraill ar y polisi sydd angen eu hegluro ymhellach?
[ ] Oes [ ] Nac oes
Os mai 'Oes' yw eich ateb, pa agweddau sydd angen eu hegluro ymhellach:

Y gweithdrefnau arfaethedig
3. A yw'r amseroedd ymateb a nodir yn y polisi yn briodol?
[ ] Ydynt [ ] Nac ydynt
Defnyddiwch y blwch isod i nodi'r rhesymau dros eich ymateb. Os mai 'Nac ydynt'
yw eich ateb, nodwch beth, yn eich barn chi, fyddai'n amser ymateb priodol:
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Os oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu cyflwyno i ni am y polisi
hwn, defnyddiwch y blwch isod:
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Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith – Cwestiynau'r Ymgynghoriad
Eich dealltwriaeth o'r polisi
1. A oes unrhyw agweddau ar y polisi sydd angen eu hegluro ymhellach?
[ ] Oes [ ] Nac oes
Os mai 'Oes' yw eich ateb, pa agweddau sydd angen eu hegluro ymhellach:

3. A ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r ffactorau a ystyrir gennym cyn
cymryd camau rheoleiddio?
[ ] Ydw, rwy'n cytuno â'r holl ffactorau
[ ] Rwy'n cytuno â rhai o'r ffactorau, ond nid pob un
[ ] Nac ydw, rwy'n anghytuno â'r holl ffactorau
Rhowch y rhesymau dros eich ymateb. Os ydych yn cytuno â rhai neu'n anghytuno
â phob un, nodwch pa rai, ac awgrymwch sut y gellid datblygu'r rhain ymhellach:

Nodwch unrhyw ffactorau eraill y dylem eu hystyried:

Os oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu cyflwyno i ni am y polisi
hwn, defnyddiwch y blwch isod:
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Polisi Cosbau Ariannol – Cwestiynau'r Ymgynghoriad
Eich dealltwriaeth o'r polisi
1. A yw'r polisi yn egluro'r amgylchiadau lle gallwn osod hysbysiad cosb
ariannol?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, esboniwch pa eglurhad pellach sydd ei angen:

2. A oes unrhyw agweddau eraill ar y polisi sydd angen eu hegluro ymhellach?
[ ] Oes [ ] Nac oes
Os mai 'Oes' yw eich ateb, pa agweddau sydd angen eu hegluro ymhellach:

3. A ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r ffactorau a ystyrir gennym cyn
penderfynu ar swm y gosb?
Ydw, rwy'n cytuno â'r holl ffactorau [ ]
Rwy'n cytuno â rhai o'r ffactorau, ond nid pob un [ ]
Nac ydw, rwy'n anghytuno â'r holl ffactorau [ ]
Rhowch y rhesymau dros eich ymateb. Os ydych yn cytuno â rhai neu'n anghytuno
â phob un, nodwch pa rai, ac awgrymwch sut y gellid datblygu'r rhain ymhellach:

Nodwch unrhyw ffactorau eraill y dylem eu hystyried:

Os oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu cyflwyno i ni am y polisi
hwn, defnyddiwch y blwch isod:
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Polisi Capio Ffioedd – Cwestiynau'r Ymgynghoriad
Eich dealltwriaeth o'r polisi
1. A yw'r polisi yn ei gwneud hi'n glir beth yw 'capio ffioedd'?
[ ] Ydy [ ] Nac ydy
Os mai 'Nac ydy' yw eich ateb, awgrymwch sut y gellid ei wneud yn gliriach

2. A oes unrhyw agweddau eraill ar y polisi sydd angen eu hegluro ymhellach?
[ ] Oes [ ] Nac oes
Os mai 'Oes' yw eich ateb, pa agweddau sydd angen eu hegluro ymhellach:

3. A ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r ffactorau a ystyrir gennym wrth

bennu'r terfyn a nodir mewn amod capio ffioedd?
[ ] Ydw, rwy'n cytuno â'r holl ffactorau
[ ] Rwy'n cytuno â rhai o'r ffactorau, ond nid pob un
[ ] Nac ydw, rwy'n anghytuno â'r holl ffactorau
Rhowch y rhesymau dros eich ymateb. Os ydych yn cytuno â rhai neu'n anghytuno
â phob un, nodwch pa rai, ac awgrymwch sut y gellid datblygu'r rhain ymhellach:

Nodwch unrhyw ffactorau eraill y dylem eu hystyried:

4. A ydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r ffactorau a ystyrir gennym wrth
bennu hyd amod capio ffioedd?
[ ] Ydw, rwy'n cytuno â'r holl ffactorau
[ ] Rwy'n cytuno â rhai o'r ffactorau, ond nid pob un
[ ] Nac ydw, rwy'n anghytuno â'r holl ffactorau
Rhowch y rhesymau dros eich ymateb. Os ydych yn cytuno â rhai neu'n anghytuno
â phob un, nodwch pa rai, ac awgrymwch sut y gellid datblygu'r rhain ymhellach:
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Nodwch unrhyw ffactorau eraill y dylem eu hystyried:

Os oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu cyflwyno i ni am y polisi
hwn, defnyddiwch y blwch isod:

56

Gwybodaeth Ychwanegol
A ydych yn ymateb ar ran sefydliad neu fel unigolyn (Os nodwch eich bod yn ymateb
ar ran sefydliad, byddwn yn tybio bod gennych ganiatâd i'ch ymatebion gael eu
hystyried yn sylwadau gan eich sefydliad).
[ ] Ar ran y sefydliad
[ ] Unigolyn
Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dewiswch yr opsiwn isod sy'n disgrifio eich
sefydliad orau (os yw'n gymwys):
[ ] Corff dyfarnu
[ ] Darparwr addysg neu hyfforddiant
[ ] Arall (nodwch)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Efallai y byddwn yn cyhoeddi ymatebion yn llawn, os ystyrir bod hyn yn berthnasol i'r
ymgynghoriad. (Gweler yr adran ar ddiogelu data yn y ddogfen ymgynghori). O dan
yr amgylchiadau hyn, byddem yn cyhoeddi enw a thref bost yr ymatebwr. Os ydych
yn fodlon i'r manylion hyn gael eu cyhoeddi ochr yn ochr â'ch ymateb, dewiswch
'ydw' isod. Os nad ydych, gadewch y cwestiwn hwn yn wag.
‘Ydw, rwy'n hapus i gael fy enwi’ [ ]
Gwybodaeth gyswllt
Enw:…………………………..
Tref bost:……………………..
Cyfeiriad E-bost:…………………

