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1. Cyflwyniad
Diben y ddogfen hon
Diben y ddogfen hon yw crynhoi ein fframwaith a'n dull o reoleiddio cyrff dyfarnu a'r
cymwysterau y maent yn eu datblygu, eu cyflwyno a'u dyfarnu i ddysgwyr yng
Nghymru. Rydym wedi darparu dolenni i ddogfennau cysylltiedig eraill sy'n rhoi rhagor
o fanylion am feysydd penodol y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon. Rhestrir y rhain hefyd
yn Atodiad A – Cyfeiriadau.
Pwy ydym ni
Cymwysterau Cymru yw rheoleiddiwr yr holl gymwysterau heblaw graddau a gynigir
yng Nghymru gan y cyrff dyfarnu yr ydym yn eu rheoleiddio. Cawsom ein sefydlu ym
mis Awst 2015 drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 a dechreuodd ein
dyletswyddau a'n pwerau ym mis Medi y flwyddyn honno.
Mae'r Ddeddf yn rhoi dau Brif Nod i ni, ac felly ein cenhadaeth:
• sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol ar gyfer
diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; a
• hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.
Wrth ystyried yr hyn sy'n briodol i gyflawni'r Prif Nodau hyn, rydym yn ystyried yr wyth
mater canlynol:
• twf cynaliadwy yn economi Cymru;
• y Gymraeg;
• ystod a natur y cymwysterau a'u trefniadau asesu;
• cyflogwyr, sefydliadau Addysg Uwch a gweithwyr proffesiynol eraill yn y sector
addysg a hyfforddiant;
• gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth – cyfredolrwydd ac arfer gorau;
• pa mor heriol yw cymwysterau Cymru o'u cymharu â chymwysterau Ewrop a
mannau eraill;
• effeithlonrwydd a gwerth am arian; a
• rolau a chyfrifoldebau pobl a sefydliadau sy'n ymwneud â'r system
gymwysterau.
Mae Strategaeth Cymwysterau Cymru yn rhoi trosolwg lefel uchel o'n rôl o fewn y
system gymwysterau, yr hyn rydym am ei gyflawni, sut rydym yn gweithio a'n
cynlluniau.
Bwrdd Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn cwrdd â'n Prif Nodau a
chyflawnwr ein strategaeth. Mae'r Bwrdd yn dirprwyo'r gwaith o gyflawni ei
swyddogaethau statudol i'r Prif Weithredwr, ar wahân i faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer
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y Bwrdd neu a ddirprwywyd i un o bwyllgorau neu is-bwyllgorau'r Bwrdd. Ceir rhagor
o wybodaeth am ein strwythur sefydliadol ar adran Llywodraethu Corfforaethol ein
gwefan1.
Yr hyn rydym yn ei reoleiddio
Ni yw rheolydd cyrff dyfarnu yr ydym wedi’u cydnabod. Rydym hefyd yn rheoleiddio
cymwysterau sy'n cael eu datblygu a'u cyflwyno gan y cyrff dyfarnu yr ydym yn eu
cydnabod ac sy'n cael eu cynnig i ddysgwyr yng Nghymru. Pan gaiff ei gydnabod, rhaid
i gorff dyfarnu gydymffurfio â'r rheolau a bennwyd gennym.
Rydym yn trefnu'r cymwysterau yr ydym yn eu rheoleiddio'n dri chategori, sef
cymwysterau Cymeradwy, Dynodedig a Rheoledig Eraill.
Mae’r diagram isod yn rhoi trosolwg o'r mathau o gymwysterau rheoledig yng
Nghymru (gweler Adran 3 am ragor o fanylion).

1

https://qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/llywodraethu-corfforaethol/bwrdd/
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Yr hyn yr ydym am ei gyflawni
Mae ein Canlyniadau Rheoleiddiol yn nodi'r hyn rydym am ei gyflawni a sut y byddwn
yn gallu dangos pan fyddwn wedi'i gyflawni. Ein gweledigaeth gyffredinol yw bod
dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr addysg yn gwerthfawrogi ac yn hyderu yn y
cymwysterau rheoledig a gymerir yng Nghymru, a bod y rhain yn cael eu
cydnabod ledled y DU ac yn rhyngwladol.
Mae ein canlyniadau rheoleiddiol yn cynnwys y canlynol:
• mae cymwysterau a reoleiddir a'r system gymwysterau yn ymateb i anghenion
ac amgylchiadau sy'n newid, yn enwedig o ran budd hirdymor Cymru a'i
myfyrwyr;
• mae cymwysterau a reoleiddir yng Nghymru yn gynhwysol ac yn hyrwyddo cyfle
cyfartal i fyfyrwyr;
• mae cymwysterau rheoledig a gymerir gan fyfyrwyr yng Nghymru yn ddilys, yn
ddibynadwy ac yn cael eu dyfarnu i safon briodol;
• mae llywodraethu priodol ar waith i sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiaeth
reoleiddiol;
• mae gwybodaeth sy'n rhesymol ofynnol i ddarparu cymwysterau rheoledig
cyson a sicr o ran ansawdd ar gael ac yn hygyrch; ac
• mae rheoleiddio'n gymesur, yn dryloyw, yn gyson ac wedi'i dargedu, i gefnogi
system gymhwyso sy'n gynaliadwy yn y tymor hir.
Byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein gweledigaeth pan fyddwn wedi cyflawni
ein canlyniadau rheoleiddiol, ac mae'r angen i'w bodloni yn llywio ein blaenoriaethau
strategol a'n gweithgarwch gweithredol.
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2. Y Fframwaith a'r Dull Gweithredu
Mae'r adran ganlynol yn amlinellu'r fframwaith a'r dull a gymhwyswn i'r cymwysterau
a reoleiddir gennym. Mae hefyd yn amlinellu ein dull cyffredinol o reoleiddio. Ceir
gwybodaeth fanylach am ein gwaith rheoleiddio cymwysterau yn ein cynlluniau
strategol ar gyfer cymwysterau cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol, a dylid
darllen y rhain ochr yn ochr â'r ddogfen hon2.

Mae’r fframwaith yn cynnwys
y dogfennau rheoleiddio a'r
rheolau yr ydym yn rheoleiddio
yn eu herbyn.

Fframwaith

Dull

Mae’r dull yn ymwneud â'r
methodologau, yr offer a'r
arddulliau a fabwysiadwn wrth
weithredu'r fframwaith.

Y Fframwaith
Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio fframwaith rheoleiddio sy'n seiliedig ar reolau gyda
Deddf Cymwysterau Cymru 2015 ar ei frig. Mae'r Ddeddf yn nodi ein pwerau a'n
swyddogaethau rheoleiddio, ac yn eu plith:
• rheoleiddio cyrff dyfarnu a'u cymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr yng
Nghymru;
• canolbwyntio ar gymwysterau â blaenoriaeth;
• cymeradwyo mathau o gymwysterau sydd wedyn yn gymwys i gael eu darparu
i ddysgwyr sy'n mynychu cyrsiau penodol a ariennir yn gyhoeddus;
• dynodi mathau eraill o gymwysterau sydd wedyn yn gymwys hefyd i'w
defnyddio ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus;
• cyfyngu ar nifer y ffurfiau ar gymhwyster y gellir eu cymeradwyo;
• comisiynu cymwysterau newydd lle mae cyfyngiad o'r fath ar waith; ac
• adolygu cymwysterau a'r system gymwysterau.
Mae ein fframwaith rheoleiddio yn cynnwys y nodweddion canlynol:
• mae cyrff dyfarnu yn ceisio cydnabyddiaeth drwy fodloni meini prawf penodol
a bennwyd gennym ni;
• ar ôl ei gydnabod, mae cydnabyddiaeth barhaus corff dyfarnu yn amodol ar
gydymffurfio â'n Hamodau Cydnabod Safonol ac unrhyw ofynion perthnasol

2

Ein nod yw adolygu a diweddaru'r cynlluniau strategol hyn yn ystod blwyddyn ariannol 2021 - 2022.
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•

•
•
•
•
•

eraill. Hon yw ein prif ddogfen reoleiddio sy'n nodi'r prif reolau, ac fe'i cefnogir
gan Ddogfennau Rheoleiddio ychwanegol;
rhaid i gyrff dyfarnu hefyd gydymffurfio ag unrhyw ofynion eraill y mae eu
cydnabyddiaeth yn amodol arnynt, a all gynnwys Amodau Cydnabod Arbennig
ac Ychwanegol ("Amodau Cydnabod")3, yn ogystal ag unrhyw ofynion
rheoleiddio perthnasol a nodir yn ein Dogfennau Rheoleiddio eraill;
rydym yn llunio ac yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo y mae'n rhaid i gyrff
dyfarnu eu bodloni er mwyn cynnig cymwysterau cymeradwy penodol;
rydym yn monitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu â'u Hamodau Cydnabod a
gofynion rheoleiddiol eraill;
rydym yn cefnogi cyrff dyfarnu i gydymffurfio drwy ddarparu gwybodaeth ac
arweiniad;
rydym yn defnyddio ein pwerau gorfodi pan fydd cyrff dyfarnu yn methu â
chydymffurfio â'n gofynion rheoleiddiol; a
lle y bo'n briodol, rydym yn ymyrryd i sicrhau bod y system gymwysterau yn
diwallu anghenion dysgwyr, er enghraifft, drwy ddarparu grantiau i gefnogi
cyflwyno cymwysterau newydd.

Mae’r diagram isod yn nodi’r dogfennau rheoliadol a gymhwyswn i gyrff dyfarnu a'r
system gymwysterau yng Nghymru, ac mae'r rhain gyda'i gilydd yn ffurfio ein gofynion
rheoleiddio.

Deddf
Cymwysterau Cymru
Meini Prawf Cydnabod

Amodau Cydnabod

Amodau a meini prawf penodol i'r cymhwyster a'r corff
dyfarnu

Dogfennau rheoleiddiol eraill
Polisiau, Gweithdrefnau, Hysbysiadau, Canllawiau

3

Mae'r term "Amodau Cydnabod" yn cynnwys yr holl ofynion y mae cydnabyddiaeth corff dyfarnu yn amodol
arnynt, a all, yn ogystal â'r Amodau Cydnabod Safonol, gynnwys Amodau Cydnabod Arbennig ac Ychwanegol.
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Mae gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig rwymedigaeth gyfreithiol i gydymffurfio â
gofynion ein Dogfennau Rheoleiddio yn barhaus, gan gynnwys eu Hamodau Cydnabod
a meini prawf, polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau perthnasol eraill4.
Mae'r holl fyw o’r prif Ddogfennau Rheoleiddio wedi'u cynnwys yn ein Rhestr
Dogfennau Rheoleiddio. Mae’r Amodau yn ofynion rheoleiddio y mae gofyn i gyrff
dyfarnu ddangos eu bod yn cydymffurfio’n barhaus â hwy. Mae meini prawf yn ofynion
rheoleiddio yr ydym yn eu gwirio yn rhan o broses porth ddiffiniedig ac maent yn
amodol ar gydymffurfiaeth barhaus. Mae gweithdrefnau'n nodi gofynion rheoleiddio
gweithdrefnol, ac mae polisïau'n amlinellu ein dull o ymdrin â materion rheoleiddio
penodol, megis cosbau ariannol a phennu uchafswm ar ffioedd.
Ceir crynodeb o'n Dogfennau Rheoleiddio yn y diagram isod; maent wedi'u
categoreiddio yma er hwylustod, ond nid ydynt mewn unrhyw drefn flaenoriaeth:

Rydym wedi paratoi canllawiau rheoleiddiol mewn perthynas â materion penodol y
mae'n rhaid i gyrff dyfarnu eu hystyried yn briodol, gan gynnwys canllawiau ar
Fynediad Teg drwy Ddylunio, Defnyddio Logos Rheoleiddwyr ar Dystysgrifau,
4

Amodau Cydnabod Safonol, Amod B7.1.
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Canllawiau ar ddatblygu, cyflwyno a dyfarnu cymwysterau cyfrwng Cymraeg, a
Chynlluniau Marcio ar gyfer cymwysterau sy'n seiliedig ar wybodaeth. Rydym hefyd
wedi paratoi canllawiau cynghori atodol ar themâu penodol i gynorthwyo
dealltwriaeth cyrff dyfarnu o'r Amodau Cydnabod Safonol a’u cydymffurfiaeth â hwy.
Mae hyn yn cynnwys arweiniad ar Rôl Swyddog Cyfrifol, Gwrthdaro Buddiannau,
cynllunio wrth gefn, camymddwyn a chamweinyddu, newid statws a thynnu
cymwysterau yn ôl, Cydnabod Dysgu Blaenorol, a gwybodaeth am ffioedd am
gymwysterau.
Gweithgareddau rheoleiddio
Wrth gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio fel y’u disgrifir yn Neddf Cymwysterau
Cymru 2015, gellir disgrifio'r prif weithgareddau rheoleiddio a wnawn i weithredu ein
fframwaith fel a ganlyn:
Cydnabod, Cymeradwyo a Dynodi
Rydym yn cydnabod cyrff dyfarnu sy'n bodloni meini prawf penodol a bennwyd
gennym ni. Rydym yn cymeradwyo ac yn dynodi cymwysterau y mae cyrff dyfarnu am
eu cynnig i ddysgwyr o dan 19 oed yng Nghymru ar raglenni dysgu sy'n gymwys i gael
arian cyhoeddus.
Safonau
Rydym yn goruchwylio'r gwaith o bennu a chynnal safonau ar gyfer cymwysterau ac
yn gosod gofynion rheoleiddio drwy ein Dogfennau Rheoleiddio, gan weithio gyda
rheoleiddwyr cymwysterau eraill i sicrhau cysondeb ledled y DU lle mae cymwysterau
yr un fath neu’n debyg.
Monitro a Chydymffurfio
Rydym yn monitro cymwysterau a reoleiddir a chydymffurfiaeth cyrff dyfarnu
cydnabyddedig â'n gofynion rheoleiddio. Rydym yn ymchwilio i achosion posibl o dorri
ein rheolau, a phan fo angen, yn cymryd camau gorfodi priodol.
Diwygio'r Polisi Cymwysterau
Rydym yn adolygu cymwysterau i asesu eu haddasrwydd at ddiben. Lle bo angen,
rydym yn goruchwylio'r gwaith o gynllunio a datblygu cymwysterau newydd ac rydym
yn comisiynu cyrff dyfarnu i ddatblygu cymwysterau newydd i Gymru.
Ymchwil
Rydym yn cynnal ymchwil i'r system gymwysterau ac i feysydd penodol o ddiddordeb
a pherthnasedd fel y gallwn wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ac yn
darparu ystod o allbynnau a gwasanaethau ystadegol sy'n ymwneud â data a gasglwn
gan gyrff dyfarnu.
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Mae'r diagram canlynol yn manylu ymhellach ar ein gweithgareddau rheoleiddio:
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Y Dull Rheoleiddio
Arweinir ein dull rheoleiddio gan bum egwyddor rheoleiddio da5:
Tryloywder
Dylai ein dull rheoleiddio fod yn syml ac yn hawdd ei ddefnyddio, a – thrwy fod mor
agored â phosibl am ein prosesau a chyda'n cofnodion – dylem sicrhau bod pobl yn
deall y penderfyniadau a wnaethom a pham.
Atebolrwydd
Dylem allu cyfiawnhau ein holl benderfyniadau, a'u hegluro dan graffu cyhoeddus.
Drwy ddeddfwriaeth, rydym wedi ein sefydlu’n rheoleiddiwr annibynnol i Gymru.
Gweithredwn hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, a phob blwyddyn rydym yn
destun craffu gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar ran y
cyhoedd. Rydym hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol sy'n disgrifio sut rydym
wedi cyflawni ein swyddogaethau, a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni yn y dyfodol.
Cymesuredd
Dim ond pan fydd angen y byddwn yn ymyrryd. Dylai unrhyw atebion a gynigiwn fod
yn briodol i'r risg a achosir. Dylem nodi unrhyw gostau sy'n deillio o'n penderfyniadau,
a chadw'r rhain mor isel â phosibl. Rydym yn cynnal asesiadau effaith rheoleiddiol ar
gyfer unrhyw benderfyniadau rheoleiddio sylweddol.
Cysondeb
Rydym yn sicrhau bod ein rheolau a'n hamodau'n cael eu cydgysylltu a'u gweithredu'n
deg, fel ein bod yn rhoi sefydlogrwydd a sicrwydd i'r sefydliadau yr ydym yn eu
rheoleiddio.
Targedu
Drwy sicrhau bod ein gweithgareddau rheoleiddio yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r
broblem, a thrwy osod targedau clir, diamwys, rydym yn lleihau unrhyw ganlyniadau
anfwriadol.
Mae ein dull rheoleiddio hefyd yn seiliedig ar ein gwerthoedd corfforaethol:
• Cydweithredol yn y ffordd yr ydym yn gweithio;
• Ystyriol yn y dulliau a ddefnyddiwn;
• Cadarnhaol yn ein hagwedd; a
• Dysgu o brofiad ac oddi wrth eraill.
5

Tasglu Gwell Rheoleiddio, Egwyddorion Rheoleiddio Da:

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20100407162704/http:/archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/u
pload/assets/www.brc.gov.uk/principlesleaflet.pdf
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Ein nod yw ymgorffori ein dull rheoleiddio yng ngwaith ein holl staff ar draws y
sefydliad.
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
Er nad ydym yn destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, credwn
fod ein rôl yn cefnogi ei phwrpas, a bod ei gofynion yn gydnaws â'r ffordd rydym yn
gweithio. Felly, rydym wedi dewis o’n gwirfodd fabwysiadu darpariaethau'r Ddeddf i
ategu'r ffordd rydym yn cyflawni ein swyddogaethau6. Yn unol â'r egwyddor datblygu
cynaliadwy a nodir yn y Ddeddf, byddwn yn gwneud penderfyniadau mewn ffordd sy'n
gyson â'r saith nod llesiant, a'r pum ffordd ganlynol o weithio:
•
•
•
•
•

edrych at y tymor hir, fel nad ydym yn cyfaddawdu gallu cenedlaethau'r
dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain;
mabwysiadu dull integredig, fel ein bod yn edrych at y nodau llesiant wrth
benderfynu ar ein blaenoriaethau ein hunain;
cynnwys amrywiaeth o'r boblogaeth yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt;
cydweithio ag eraill i ddod o hyd i atebion cynaliadwy a rennir; a
deall achosion gwreiddiol materion i'w hatal rhag digwydd eto.

Y Ddeddf Cydraddoldeb
Rydym yn destun Deddf Cydraddoldeb 2010 a'r dyletswyddau cydraddoldeb sy'n
benodol i Gymru a nodir yn Rheoliadau 2011. Golyga hyn fod yn rhaid inni ystyried sut
y gallwn gyfrannu'n gadarnhaol at gymdeithas decach yng Nghymru yn ein
gweithgareddau o ddydd i ddydd, drwy roi sylw priodol i ddileu gwahaniaethu
anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal, a meithrin cysylltiadau da. Mae ystyriaethau
cydraddoldeb yn rhan o'r gwaith o gynllunio ein polisïau a darparu ein gwasanaethau
ac yn cael eu hadolygu'n barhaus. Ceir rhagor o wybodaeth am ein gwaith
cydraddoldeb yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb.
Asesiad effaith rheoleiddiol
Mae gofyn i ni roi asesiadau effaith rheoleiddiol ar waith fel y bo'n briodol er mwyn
asesu'r costau, y manteision a'r risgiau sy'n gysylltiedig â chamau rheoleiddio
arfaethedig. Mae hyn yn sicrhau bod yr holl effeithiau posibl sy'n gysylltiedig â'n camau
rheoleiddio yn cael eu hystyried a'u mesur cyn datblygu unrhyw newid polisi neu
reoleiddiol. Defnyddiwn ddull integredig o asesu, sy'n cynnwys cynnal Asesiadau o'r
Effaith ar Gydraddoldeb ac Asesiadau o'r Effaith ar y Gymraeg.

6

Datganiad ac Amcanion Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymwysterau Cymru:
https://qualificationswales.org/media/3338/wellbeing-future-generations-objectives-2018-w.pdf
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Gweithio gydag eraill
Ceisiwn sefydlu a chynnal perthynas effeithiol â rhanddeiliaid allweddol. Drwy
ymgysylltu â phob corff ac unigolyn sy'n effeithio ar system gymwysterau Cymru ac y
mae’r system yn effeithio arno, gwyddom nad allwn ond cryfhau ein gallu i hybu hyder
y cyhoedd yn y system gymwysterau yng Nghymru a sicrhau bod cymwysterau'n
effeithiol ar gyfer diwallu anghenion dysgwyr.
Ein rôl ni yw rhannu'r naratif sy'n ymwneud â'n gwaith a'r gwahaniaeth y mae'n ei
wneud, a dod â rhanddeiliaid ar y siwrnai gyda ni. Yn y pen draw, ein rôl yw ymgysylltu
â'r cynulleidfaoedd cywir yn y ffordd gywir, am y pethau cywir ar yr adeg gywir. Nid yw
cynulleidfaoedd yn unffurf, a bydd pobl yn perthyn i fwy nag un grŵp, felly byddwn yn
cofio hyn wrth i ni hysbysu ac ymgysylltu.
Dyma enghreifftiau o'r grwpiau rhanddeiliaid craidd rydym yn gweithio gyda nhw:

Mae gennym sianeli cyfathrebu agored gyda rheoleiddwyr cymwysterau eraill y DU.
Mae ein Memoranda Cyd-ddealltwriaeth gydag Ofqual a CCEA Regulation yn y drefn
honno yn nodi ein hymrwymiadau i gydweithio lle bynnag y bo modd, er mwyn
hwyluso ein gwaith a chefnogi cyrff dyfarnu. Cydweithiwn pan fo'n briodol gwneud
hynny er mwyn gweithio'n fwy effeithlon ac effeithiol ac osgoi dyblygu diangen, a
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hynny’n unol ag egwyddorion gwell rheoleiddio. I gael rhagor o wybodaeth, gweler
ein datganiad ar gydweithio.
Gweithiwn gyda rheoleiddwyr eraill o fewn system addysg Cymru gan gynnwys Estyn
a Chyngor y Gweithlu Addysg, a lle bo'n briodol rydym yn rhoi gwybod i'r awdurdodau
priodol am ddigwyddiadau, gan gynnwys yr heddlu.

3. Y Broses o Reoleiddio Cymwysterau yng Nghymru
Cydnabod cyrff dyfarnu
Er mwyn cynnig cymwysterau a reoleiddir yng Nghymru rhaid i gorff dyfarnu wneud
cais i ni am gydnabyddiaeth gyffredinol. Ar ôl ei gydnabod, gall corff dyfarnu ddyfarnu
unrhyw ddisgrifiad o gymhwyster ar wahân i'r rhai yr ydym wedi cyhoeddi meini prawf
cydnabod sy'n benodol i gymwysterau ar eu cyfer.
Cydnabyddiaeth gyffredinol
I'w gydnabod, rhaid i gorff dyfarnu wneud cais i ni a dangos ei fod yn bodloni ein meini
prawf cydnabod cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys darparu tystiolaeth bod ganddo'r
adnoddau, y systemau a'r trefniadau priodol ar waith i ddatblygu, darparu a dyfarnu
cymwysterau yng Nghymru er mwyn cydymffurfio â'r Amodau Cydnabod Safonol.
Rhaid i'r corff dyfarnu ddangos hefyd fod galw am ei gymwysterau yng Nghymru ac y
bydd yn dyfarnu o leiaf un cymhwyster ym mhob cyfnod o ddwy flynedd7.
Mae ein Polisi Cydnabod yn amlinellu'r ffordd yr ystyriwn a ddylid cydnabod corff
dyfarnu ai peidio, ac mae ein Rheolau ynghylch Ceisiadau am Gydnabyddiaeth
Gyffredinol Corff Dyfarnu yn rhoi gwybod rhagor am y broses ymgeisio. Bydd
ymgeiswyr aflwyddiannus yn derbyn gennym ein rhesymau dros wrthod
cydnabyddiaeth.
Ar ôl ei gydnabod, rhaid i gorff dyfarnu gydymffurfio â'r holl ofynion rheoleiddio
perthnasol, gan gynnwys yr Amodau Cydnabod Safonol ac unrhyw amodau eraill sy'n
berthnasol iddo.
Pan gaiff ei gydnabod gennym ni, golyga hyn fod yr holl gymwysterau a gynigir gan y
corff dyfarnu hwnnw yng Nghymru yn cael eu rheoleiddio. Fodd bynnag, mae
eithriadau megis pan fydd y corff dyfarnu yn dileu cymwysterau rhag cael eu
rheoleiddio, neu lle rydym wedi rhoi mecanweithiau rheoleiddio ar waith i reoli
mynediad at rannau penodol o'r system gymwysterau neu gyfyngu ar nifer y mathau o
gymhwyster.
Sy'n ofynnol yn ôl Amod A1.3 o'r Amodau Cydnabod Safonol.

7
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Rhaid i'r holl gymwysterau a gynigir gan gyrff dyfarnu sy'n cael eu rheoleiddio gennym
gael eu cynnwys ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru ("QiW"). Nid yw hyn yn
atal cyrff dyfarnu cydnabyddedig8 rhag cynnig rhai cymwysterau nad ydynt yn cael eu
rheoleiddio gennym ni. Fodd bynnag, os felly, ni all cyrff dyfarnu farchnata
cymwysterau heb eu rheoleiddio nad ydynt ar QiW fel rhai a reoleiddir gennym ni, ac
ni chânt gynnwys ein logo ar dystysgrifau a roddir i ddysgwyr. Mae angen i'r holl
gymwysterau a reoleiddir fod ar QiW o fis Hydref 2020, a byddwn yn ystyried
cymwysterau nad ydynt wedi'u rhestru ar QiW ar ôl hynny yn gymwysterau sydd heb
eu rheoleiddio gennym ni. Un o’r Amodau Cydnabod yw bod rhaid i gyrff dyfarnu
sicrhau bod yr wybodaeth a gedwir am eu cymwysterau ar QiW yn gywir ac yn gyfoes
o hyd.
Cydnabyddiaeth sy'n benodol i gymwysterau
Gallwn bennu a chyhoeddi meini prawf cydnabod ychwanegol sy'n benodol i
gymwysterau. Mae'r meini prawf hyn yn gosod gofynion ychwanegol ar gyrff dyfarnu
i'w cydnabod er mwyn darparu cymwysterau penodol, er mwyn inni reoli pa gyrff
dyfarnu sy’n gallu cynnig y cymwysterau hyn. Ar hyn o bryd, rydym wedi cyhoeddi
meini prawf cydnabod sy'n benodol i gymwysterau ar gyfer TGAU a TAG ac mae
pedwar corff wedi’u cydnabod i ddarparu'r cymwysterau hyn yng Nghymru.
Rheoleiddio cymwysterau
Mae rheoleiddio cymwysterau yn diogelu dysgwyr ac yn hybu ffydd yn y system
gymwysterau. Mae amodau corff-benodol a dyfarnu penodol i gorff ar waith i
hyrwyddo hyder y cyhoedd a darparu amddiffyniad i ddysgwyr.
Gall ein dull rheoleiddio wahaniaethu yn ôl y categori cymhwyster. Gallwn gymhwyso
gofynion rheoleiddio i ddisgrifiad o gymwysterau neu gategori o gymhwyster. Mae
gofynion ychwanegol ar gyfer mathau penodol o gymwysterau e.e. Amodau Cydnabod
Safonol Ychwanegol, gofynion cytundebol ac Amodau Cydnabod Arbennig.
Diffinnir Cymwysterau a Reoleiddir fel a ganlyn: Pob cymhwyster nad yw'n radd (boed
wedi'i gymeradwyo, ei ddynodi neu’n un arall wedi’i reoleiddio) a gynigir i'w ddyfarnu
gan gorff dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru (oni bai bod corff dyfarnu
wedi ildio ei gydnabyddiaeth mewn perthynas â'r cymhwyster hwnnw, neu fod corff
dyfarnu wedi hepgor y cymhwyster hwnnw o gwmpas ei gydnabyddiaeth drwy hysbysu
Llywodraeth Cymru cyn 21 Medi 2015).
Caiff Cymwysterau a Reoleiddir eu categoreiddio fel cymwysterau cymeradwy,
dynodedig neu gymwysterau eraill a reoleiddir:
O hyn ymlaen yn y ddogfen, bydd cyfeiriadau at "gyrff dyfarnu" yn gyfeiriadau at gyrff dyfarnu cydnabyddedig.
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Diffinnir Cymwysterau Cymeradwy fel a ganlyn: Cymwysterau a reoleiddir sy'n
gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus a gymeradwyir o dan
Ran 4 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, a ddyfarnir yng Nghymru ac sydd wedi
bodloni meini prawf cymeradwyo. Bydd cymwysterau cymeradwy wedi'u dyrannu i rif
cymeradwyo a nodwyd.
Diffinnir Cymwysterau Dynodedig fel a ganlyn: Cymwysterau a reoleiddir sydd wedi'u
dynodi'n gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer
dysgwyr o dan 19 oed, fel y'u diffinnir o dan adran 29 o Ddeddf Cymwysterau Cymru
2015.
Cymwysterau eraill a reoleiddir yw'r cymwysterau hynny a ddyfarnir yng Nghymru
gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig, nad yw Cymwysterau Cymru wedi'u dynodi na'u
cymeradwyo, ac nad yw cyrff dyfarnu wedi’u hildio o gwmpas eu cydnabyddiaeth.
O ran yr holl gymwysterau a reoleiddir:
• rhaid iddynt gydymffurfio â'n Hamodau Cydnabod Safonol, unrhyw Amodau
Arbennig neu Ychwanegol, a gofynion rheoleiddio perthnasol eraill fel yr
amlinellir yn ein Dogfennau Rheoleiddio;
• gellir eu cynnwys mewn adolygiadau sectoraidd cymwysterau galwedigaethol
a'n rhaglen monitro cymwysterau flynyddol (gweler tudalen 19 am ragor o
fanylion);
• gallant fod yn destun gweithgarwch monitro o ganlyniad i hysbysiadau
digwyddiad neu gwynion a gafwyd; a
• chânt eu trin gyda'n Prif Nodau mewn golwg (fel y’u hamlinellir ar dudalen 3) i sicrhau eu bod yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng
Nghymru ac i hybu hyder y cyhoedd yn y cymwysterau hynny a system
gymwysterau Cymru.
Gall pob cymhwyster a reoleiddir gael cyllid o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys
ffioedd am gymwysterau. Fodd bynnag, dim ond cymwysterau Cymeradwy a
Dynodedig yr ystyrir eu bod yn gymwys i'w defnyddio ar gyrsiau hyfforddi neu addysg
a ariennir yn gyhoeddus ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed. Er ein bod yn penderfynu,
drwy gymeradwyaeth neu ddynodiad, a yw cymhwyster yn gymwys i gael ei
ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yng Nghymru, Llywodraeth Cymru sy'n
gwneud penderfyniadau ynghylch ariannu rhaglenni o'r fath.
Mae cymwysterau cymeradwy:
• yn cael eu gwneud yng Nghymru dros Gymru, ac felly wedi'u cynllunio i ddiwallu
anghenion penodol dysgwyr yng Nghymru9;
Yn ein Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth a Pholisi Cymwysterau Blaenoriaeth Cyfyngedig, eglurir sut y defnyddir
y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth wrth ystyried cymwysterau i'w cymeradwyo.
9
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•
•

•

lle rydym fel arfer yn cyhoeddi meini prawf cymeradwyo y mae angen i gyrff
dyfarnu eu bodloni er mwyn cynnig y cymwysterau hynny;
ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yr unig eithriad yw pan fo'r asesiad yn profi
sgiliau'r dysgwr mewn iaith benodol fel TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg
Iaith; ac
yn cael eu targedu'n benodol yn rhan o raglen monitro cymwysterau flynyddol.
Drwy'r gweithgaredd monitro hwn rydym yn sicrhau eu bod yn cael eu dyfarnu
ar y safon gywir i roi hyder i ddysgwyr, ac eraill, yn y deilliannau.

O ystyried arwyddocâd cymwysterau cymeradwy yng Nghymru a'r ffaith mai ni yw'r
unig rai sy’n rheoleiddio’r cymwysterau hyn, rydym yn craffu'n ofalus arnynt ac yn
rhagweithiol wrth nodi risgiau ar gyfer y cymwysterau hyn. Mae ein hadnoddau a'n
gweithgarwch rheoleiddio fel arfer yn canolbwyntio mwy ar gymwysterau cymeradwy.
Wrth benderfynu a ddylid dynodi cymhwyster, byddwn yn ystyried y materion canlynol:
• a yw'n briodol i'r cymhwyster gael ei ariannu'n gyhoeddus;
• a yw'n briodol i ni ddynodi'r cymhwyster yn hytrach na chyhoeddi meini prawf
cymeradwyo ar ei gyfer;
• nad yw'r cymhwyster yr un fath â chymhwyster sydd wedi'i gymeradwyo ar hyn
o bryd neu rydym wedi cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar ei gyfer, nac yn
debyg iddo;
• bod y cymhwyster yn berthnasol i gyd-destun polisi sefydliadol a chyhoeddus
Cymru;
• bod y cymhwyster yn briodol ar gyfer ystodau oedran darpar ymgeiswyr;
• nad yw'r cymhwyster wedi'i gynnwys ar ein Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth;
a
• bod y cymhwyster yn bodloni unrhyw ddibenion penodol ei ddynodi.
Rhaid bodloni'r meini prawf ychwanegol hyn oherwydd bod cymwysterau dynodedig
yn gymwys i gael arian cyhoeddus i ddysgwyr o dan 19 oed. Defnyddiwn y data hwn a
gasglwyd fel rhan o'n harchwiliadau i’n hysbysu wrth benderfynu a ddylid dynodi
cymhwyster ai peidio. Wrth bennu ein gofynion ar gyfer dynodi, rydym yn ymwybodol
o bolisïau ariannu perthnasol Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru a chyllidwyr
cyhoeddus eraill yn defnyddio ein penderfyniad i bennu a fydd y cymhwyster yn cael
arian cyhoeddus.
Mae’n bosibl y cynigir cymwysterau dynodedig mewn mannau eraill, y tu hwnt i Gymru,
er gallwn osod gofynion rheoleiddio ychwanegol pan gynigir y rhain i ddysgwyr yng
Nghymru. Ceir rhagor o fanylion am y gofynion y mae'n rhaid eu bodloni ar gyfer
dynodi yn ein Polisi Dynodi a’n Rheolau ynghylch Ceisiadau am Ddynodi Cymwysterau.
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Rheoleiddio'r system gymwysterau
Mae gennym bwerau i gyfyngu ar nifer y mathau o gymwysterau a gynigir a gallwn
ddewis o gymwysterau presennol neu gomisiynu cymwysterau newydd. Rydym wedi
ymrwymo i gynyddu’r asesiadau a ddarperir yn Gymraeg ac yn ddwyieithog ac yn
cefnogi cyrff dyfarnu trwy arweiniad a chyhoeddi grantiau. Mae gennym ddiddordeb
yn y potensial i arloesi o fewn cymwysterau a'r system gymwysterau i fodloni gofynion
y dyfodol, sy'n golygu ein bod yn chwilio am gyfleoedd i fod yn arloesol ein hunain, ac
yn dymuno bod yn gefnogol i gyrff dyfarnu pan fyddant hwy’n arloesi.
Rydym yn arfer y swyddogaethau ychwanegol hyn mewn perthynas â llunio
cymwysterau a'r system gymwysterau drwy gynnal y mathau canlynol o adolygiadau:
•

Adolygiadau sector: Adolygiadau sector yw asgwrn cefn ein gwaith gyda
chymwysterau galwedigaethol, gan ein galluogi i ganolbwyntio ar gymwysterau
o fewn sectorau cyflogaeth penodol. Mae'r adolygiadau sector a gwblhawyd
hyd yma wedi arwain at rai diwygiadau i gymwysterau ac amlygu rhai themâu
trawsbynciol hefyd. O 2021, byddwn yn cynnal adolygiadau sector Cam 2, a
amlinellir yn fanylach ar ein gwefan yma. Cynhelir rhaglen o fonitro
cymwysterau galwedigaethol ochr yn ochr â’r adolygiadau sector. Mae'r rhain
yn canolbwyntio ar gymwysterau a grwpiau o gymwysterau nad ydynt wedi'u
targedu gan adolygiadau sector;

•

Adolygiadau thematig: rydym yn cynnal adolygiadau o faterion trawsbynciol
sydd o ddiddordeb i ni a/neu a ddygwyd i'n sylw gan randdeiliaid a allai arwain
at gamau gweithredu a argymhellir megis newidiadau i strwythur a / neu
drefniadau asesu cymhwyster penodol, neu a all lywio gweithgareddau monitro
yn y dyfodol mewn meysydd penodol. Amlinellir hyn yn fanylach yn ein
Datganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a'r System
Gymwysterau.

O ganlyniad i adolygiadau felly, efallai y byddwn yn cymryd nifer o gamau i sicrhau
bod cymwysterau a'r system gymwysterau yn effeithiol ar gyfer diwallu anghenion
dysgwyr yng Nghymru:
•

•

ar y cyd â Gweinidogion Cymru, efallai y byddwn yn penderfynu cynnwys
cymhwyster ar y "Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth". Rhestr o gymwysterau yw
hon yr ydym wedi cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar eu cyfer, neu sy'n cael
eu hystyried i'w cymeradwyo;
efallai y byddwn yn penderfynu cyfyngu ar gymwysterau cymeradwy er mwyn
osgoi anghysondebau rhwng gwahanol ffurfiau ar yr un cymhwyster ac i’n
galluogi i wneud dewis rhwng gwahanol gyrff dyfarnu neu rhwng gwahanol
fathau o gymhwyster. Gelwir y rhain yn Gymwysterau Blaenoriaeth Cyfyngedig;
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•

•

lle rydym yn penderfynu bod cyfyngiad yn briodol a bod angen datblygu
cymwysterau newydd, efallai y byddwn yn comisiynu neu'n dewis cymwysterau
newydd yn unol â'n Cynllun a wnaed o dan Adran 15 o Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015 neu’r Cynllun a wnaed o dan Adran 17 o Ddeddf Cymwysterau
Cymru 2015; ac
efallai y byddwn yn dirymu cymwysterau dynodedig os ydynt yr un fath â
chymwysterau cymeradwy neu’n debyg iddynt.

I gael rhagor o fanylion am gymwysterau blaenoriaeth a chymwysterau blaenoriaeth
cyfyngedig, gweler ein Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth a Pholisi Cymwysterau
Blaenoriaeth Cyfyngedig.
Monitro a chydymffurfio
Cyrff dyfarnu sy'n gyfrifol am ansawdd eu cymwysterau a'u gweithgareddau cyflenwi
a ninnau’r rheoleiddiwr sy’n eu dwyn i gyfrif. Rydym yn monitro cydymffurfiaeth cyrff
dyfarnu â'u Hamodau Cydnabod, sy'n cynnwys yr Amodau Cydnabod Safonol ac
unrhyw amodau cydnabod ychwanegol eraill sy'n berthnasol i'r corff dyfarnu a/neu eu
cymwysterau. Rydym hefyd yn monitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu ag Amodau
Cymeradwyo, a gofynion rheoliadol perthnasol eraill sydd wedi’u cynnwys yn ein
Dogfennau Rheoleiddio.
Rydym wedi ymrwymo i fonitro mewn ffordd dryloyw, gyson a chymesur. Defnyddiwn
ystod o ddulliau monitro i sicrhau bod cyrff dyfarnu yn cydymffurfio â'n Hamodau
Cydnabod a gofynion rheoliadol eraill. Prif darged a ffocws ein gweithgareddau
monitro yw risg, ond nid risg yn unig. Rydym yn ystyried amrywiaeth o ffactorau risg
yn ein cynlluniau monitro i nodi cyrff dyfarnu, cymwysterau a reoleiddir neu feysydd
o'r system gymwysterau sy'n peri'r risg mwyaf i ddarparu a dyfarnu cymwysterau'n
ddiogel i ddysgwyr yng Nghymru ac a all danseilio hyder y cyhoedd mewn
cymwysterau.
Mae monitro a chydymffurfiaeth cyrff dyfarnu a chymwysterau yn cwmpasu ystod eang
o weithgareddau. Mae'r rhain yn cynnwys:
•

Gweithgareddau cydymffurfio: mae'r rhain er mwyn sicrhau bod cyrff dyfarnu
yn parhau i gydymffurfio â'u Amodau Cydnabod a gofynion rheoliadol
perthnasol eraill. Enghraifft o hyn yw bod gofyn i bob corff dyfarnu gyflwyno
datganiad cydymffurfio i ni yn flynyddol. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a'r
dystiolaeth a gasglir o'r datganiadau cydymffurfio, ochr yn ochr â gwybodaeth
a thystiolaeth arall, i fonitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu;

•

Monitro: bob blwyddyn rydym yn cytuno ac yn cynnal rhaglen o fonitro
gweithgareddau cymwysterau a reoleiddir. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio
dull thematig o fonitro meysydd risg penodol ar draws y farchnad, er enghraifft,
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drwy archwiliadau â ffocws ar bolisïau a phrosesau cyrff dyfarnu. Lle nodir
diffygion yn ystod ein gweithgareddau monitro, byddwn yn gweithredu i
sicrhau bod y corff dyfarnu yn cymryd camau priodol i weithredu'r gwelliannau
angenrheidiol;
•

Cynnal safonau: rydym yn gweithio'n agos gyda chyrff dyfarnu a, lle bo'n
berthnasol, rheoleiddwyr cymwysterau eraill i sicrhau bod safonau priodol yn
cael eu pennu a'u cynnal ar gyfer cymwysterau. Rydym yn monitro’n ofalus iawn
gymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a
chymwysterau eraill sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer dysgwyr yng
Nghymru;

•

Ymchwilio i gwynion a/neu chwythu'r chwiban: rydym yn cael cwynion a/neu
achosion o chwythu'r chwiban am gyrff dyfarnu neu am gymwysterau a gynigir
gan gorff dyfarnu, ac yn gweithredu yn eu cylch. Yn ein polisïau Cwynion am
Gyrff Dyfarnu a Chwythu'r Chwiban Rheoleiddiol disgrifir y mathau o gwynion
a/neu achosion o chwythu'r chwiban a ystyriwn, pwy all wneud cwynion o'r fath
a/neu chwythu'r chwiban a'r broses ar gyfer gwneud hynny; a

•

Rheoli digwyddiadau a gofnodwyd gan gyrff dyfarnu: Rydym yn ei gwneud
yn ofynnol i gyrff dyfarnu roi gwybod i ni am unrhyw ddigwyddiadau a allai gael
effaith andwyol ar gymwysterau a/neu system gymwysterau Cymru, ac yn
monitro cynlluniau gweithredu neu’n rhoi cyfarwyddiadau lle y bo'n briodol
(gweler Polisi Rheoli Digwyddiadau).

Wrth gynllunio ein rhaglen ar gyfer monitro cymwysterau a reoleiddir, rydym yn
defnyddio dull sampl/seiliedig ar risg. Er enghraifft, wrth ddewis cymwysterau
cyffredinol a galwedigaethol ar gyfer monitro, ystyriwn ffactorau fel gwybodaeth
berthnasol o'r broses gymeradwyo; adborth gan ganolfannau/dysgwyr; lefel y newid
yn y fanyleb; graddfa ardystio'r cymhwyster; a oes unrhyw asesiad ymarferol neu
asesiad nad yw'n arholiad; a gwybodaeth o ffynonellau eraill fel digwyddiadau a
chwynion.
Gorfodi a chosbi
Lle y bo'n briodol, byddwn yn defnyddio ein pwerau gorfodi a chosbi er mwyn atal
problem rhag digwydd eto ac unioni pethau. Mae Deddf Cymwysterau Cymru yn rhoi
pwerau i ni:
• gyfarwyddo corff dyfarnu i gymryd camau penodol neu gyflawni canlyniad
penodol;
• gosod cosb ariannol;
• gosod gofynion ychwanegol fel amodau cydnabod arbennig ar gorff dyfarnu,
e.e. capio ffioedd neu amod trosglwyddo; neu
• dynnu cydnabyddiaeth oddi ar gorff dyfarnu mewn perthynas â chymhwyster
penodedig, neu bob cymhwyster y cydnabyddir y corff mewn perthynas ag ef.
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Os cafwyd achos o ddiffyg cydymffurfio, cyn cymhwyso unrhyw un o'r pwerau gorfodi
neu'r cosbau a restrir uchod, gallwn, fel y bo'n briodol:
• roi canllawiau ychwanegol i gorff dyfarnu;
• ceisio datrys y broblem yn anffurfiol;
• cytuno ar gynllun gweithredu a gynigir gan gorff dyfarnu; neu
• dderbyn ymgymeriad ffurfiol gan gorff dyfarnu.

Dangosir y pwerau sydd ar gael inni trwy’r Ddeddf a’r camau y gallwn eu cymryd i
ddelio â diffyg cydymffurfio yn y ffigur isod:

Tynnu

cydnabyddiaeth
yn ôl

Cosb Ariannol

Cyfarwyddyd

Amodau Arbennig

Ymgymeriad

Cynllun Gweithredu

Arweiniad ychwanegol / datrysiad anffurfiol

Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn penderfynu defnyddio mwy nag un o'r uchod
i gyflawni'r canlyniad a ddymunir. Gellir defnyddio'r opsiynau hyn wrth uwchgyfeirio,
ond ni fwriedir iddynt fod yn arwydd o gamau diffiniedig.

21

Fel yr amlinellwyd yn ein polisi Gweithredu Pan Fydd Pethau'n Mynd o Chwith, ein nod
yw defnyddio ein pwerau gorfodi neu gosbi bob amser mewn ffordd gymesur, dryloyw
a thargededig i sicrhau cydymffurfiaeth gan gorff dyfarnu neu fynd i'r afael â
phroblemau sydd wedi digwydd. Byddwn yn ymdrechu i fod yn briodol ac yn
ymwybodol o risgiau wrth gymryd camau gorfodi, ac o gamau sy'n cael eu cymryd gan
reoleiddwyr eraill mewn perthynas â'r un mater neu fater cysylltiedig er mwyn rheoli
baich rheoleiddio.

4. Hysbysu a chefnogi'r system gymwysterau
Fel rheolydd annibynnol cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru, gyda
chyfrifoldeb cenedlaethol, rydym am i bobl ddeall yr hyn a wnawn.
Rydym yn edrych tuag allan, ac felly'n cyfathrebu, yn ymgysylltu, yn cydweithio ac yn
ymgynghori i gryfhau ein gallu i hybu hyder y cyhoedd yn system gymwysterau Cymru,
ac i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Rydym hefyd wedi rhoi nifer o ddulliau
ar waith i gefnogi'r system gymwysterau.
Hysbysu, ymgysylltu a dylanwadu
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn:
• gwahodd, gwrando ac ymateb i adborth, safbwyntiau, arbenigedd a phryderon
rhanddeiliaid yn briodol;
• gwahodd, gwrando ac ymateb i farn dysgwyr i lunio ein gwaith lle bo hynny'n
bosibl;
• gwneud penderfyniadau rheoleiddiol ac ymgynghori â rhanddeiliaid mewn
ffordd sy'n gymesur ag effaith bosibl y camau rheoleiddio;
• cynnal ymgynghoriadau mewn modd tryloyw, ystyrlon, hygyrch ac amserol;
• cymryd ymagwedd gydweithredol a defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd
rhanddeiliaid fel y bo'n briodol;
• ceisio sefydlu, cynnal a chryfhau perthynas effeithiol â rhanddeiliaid allweddol;
• cyfathrebu mewn ffordd glir, addysgiadol, wedi'i thargedu ac amserol;
• adolygu effaith ein cyfathrebu a cheisio dod o hyd i ffyrdd o wella ein dull o
weithredu;
• gweithio gyda rheoleiddwyr eraill lle bynnag y bo modd, gan gofio'r effaith ar
gyrff dyfarnu sy'n cael eu rheoleiddio gan fwy nag un rheoleiddiwr; a
• chynnal asesiadau effaith rheoleiddiol fel y bo'n briodol i asesu'r effaith ar
randdeiliaid.
Rydym yn defnyddio ystod o weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu i gynnwys
rhanddeiliaid yn ein gwaith. Er enghraifft, rydym yn:
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•
•

•

•

•

cynnal cyfarfodydd a gweithdai'n rheolaidd i geisio adborth gan randdeiliaid
mewn perthynas ag adolygiadau, polisïau a Dogfennau Rheoleiddio;
cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus, proses reoleiddio i gael cyfraniad y
cyhoedd, gan gynnwys cyfraniad dysgwyr, at faterion cymwysterau. Diben yr
ymgynghoriadau hyn yw gwella effeithlonrwydd, tryloywder a chyfranogiad y
cyhoedd mewn prosiectau ar raddfa fawr a all effeithio ar ein rhanddeiliaid.
Gallant amrywio o ran hyd o ymgynghoriad pythefnos i ymgynghoriad 12
wythnos.
cyhoeddi canllawiau i gefnogi dealltwriaeth cyrff dyfarnu a’u cydymffurfiaeth
barhaus â gofynion rheoleiddio, megis canllawiau ar Ddefnyddio logos
Rheoleiddwyr ar dystysgrifau, Mynediad Teg drwy Ddylunio, a Marcio;
cynnal digwyddiadau (wyneb yn wyneb a rhithwir) i ddod â rhanddeiliaid
allweddol at ei gilydd a rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf fel ein Fforwm Cyrff
Dyfarnu blynyddol; a
chyhoeddi cylchlythyrau'n rheolaidd i ddiweddaru cyrff dyfarnu a chanolfannau
arholi am ein gweithgareddau, newyddion a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Cefnogi'r system gymwysterau
Tîm Cysylltiadau Allanol
Mae gennym Dîm Cysylltiadau Allanol rhanbarthol sy'n cynnal perthynas agos â staff
canolfan. Mae canolfannau'n gyfrifol am sicrhau bod asesiadau ac arholiadau'n cael eu
cynllunio a'u hamserlennu, gan gofrestru ymgeiswyr, a threfnu'r logisteg i sicrhau bod
arholiadau'n cael eu cynnal yn ddiffwdan ac yn ddiogel. Drwy'r Tîm Cysylltiadau
Allanol, gallwn ddarparu gwybodaeth a diweddariadau clir yn ogystal â chasglu
adborth gwerthfawr.
Grantiau
Darperir grantiau, fel y mae adnoddau'n caniatáu, lle mae angen ymyriad cadarnhaol i
gefnogi cymwysterau a/neu system gymwysterau Cymru. Er enghraifft, efallai y
byddwn yn cyhoeddi grantiau i gefnogi cyflwyno cymwysterau newydd neu i gefnogi'r
gwaith o gynhyrchu asesiadau cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr;
Ymchwil ac ystadegau
Rydym yn casglu, dehongli a lledaenu tystiolaeth am system gymwysterau Cymru i
gefnogi penderfyniadau gwybodus, gan gynnwys drwy:
• Gynllunio, comisiynu a chynnal prosiectau ymchwil, yn unol ag arfer gorau'r
diwydiant a chyda chyfraniad ein Grŵp Cynghori ar Ymchwil ar gynllunio
ymchwil, methodoleg, dadansoddi ac adrodd ar ganfyddiadau;
• Darparu amrywiaeth o allbynnau a gwasanaethau ystadegol sy'n ymwneud â
data a gasglwn gan gyrff dyfarnu, gan gynnwys datganiadau ystadegol
rheolaidd ac ad hoc, adroddiadau thematig, briffiadau a bwletinau. Fel
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cynhyrchwyr Ystadegau Swyddogol, ein nod yw gweithredu yn unol â Chod
Ymarfer Rheoleiddio’r Swyddfa Ystadegau;
Cyfleu canfyddiadau ymchwil a thystiolaeth ystadegol i randdeiliaid a
chynulleidfaoedd allanol;
Darparu arbenigedd ystadegol ac ymchwil i gefnogi agweddau ar waith o fewn
Cymwysterau Cymru, megis pennu a chynnal safonau, a datblygu ac adolygu
cymwysterau;
Monitro'n rheolaidd y ffioedd a godir gan gyrff dyfarnu am gymwysterau a
gwasanaethau cysylltiedig; ac
Adolygu'r data a gynhwysir yn QiW o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau ei fod yn
parhau'n gyfredol ac yn gywir.

Monitro llwyddiant ymgysylltu â rhanddeiliaid
Rydym yn monitro llwyddiant ein gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy:
• Ein harolwg blynyddol o farn rhanddeiliaid;
• Ein harolwg barn am faterion gwleidyddol;
• Gwybodaeth ac adborth o bob rhan o'r gymuned rhanddeiliaid;
• Tanysgrifiadau i'r cylchlythyr misol; ac
• Ymweliadau â’r wefan a dilynwyr cyfryngau cymdeithasol.

24

Atodiad A - Cyfeiriadau
I gael rhestr gyflawn o'n Dogfennau Rheoleiddio gan gynnwys ein polisïau, gweler ein
Rhestr o Dogfennau Rheoleiddio sydd ar gael ar ein gwefan.
Mae hyperddolenni i'r dogfennau allweddol y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon i'w gweld
isod.
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU / TAG:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/amodau-cydnabodsafonol-ychwanegol-ar-gyfer-cymwysterau-tgau-tag/
Meini Prawf Cymeradwyo ac Amodau Cymeradwyo:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/meini-prawfcymeradwyo-ac-amodau-cymeradwyo/
Tasglu Gwell Rheoleiddio, Egwyddorion Rheoleiddio Da:
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20100407162704/http:/archive.ca
binetoffice.gov.uk/brc/upload/assets/www.brc.gov.uk/principlesleaflet.pdf
Deddf Cydraddoldeb 2010:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
Cynllun Strategol Cymwysterau Cyffredinol:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/gq-strategy-2017/
Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/685903/The_Green_Book.pdf
Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/rhestr-cymwysteraublaenoriaethol/
Datganiad rheoleiddwyr cymwysterau ar gydweithio i leihau'r baich ar ein Sefydliadau
Dyfarnu:
https://qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/joint-working-agreementoct-2019/
Deddf Cymwysterau Cymru 2015:
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/5/contents/enacted
Memorandwm Esboniadol Deddf Cymwysterau Cymru:
https://senedd.wales/laid%20documents/pri-ld10026-em-r/pri-ld10026-em-r-w.pdf
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Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru:
https://qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/cynlluniau-acadroddiadau/adroddiad-blynyddol-2021/
Strategaeth Cymwysterau Cymru:
https://qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/qw-strategy-2018-to-2022/
Datganiad ac Amcanion Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymwysterau Cymru:
https://qualificationswales.org/media/3338/wellbeing-future-generations-objectives2018-w.pdf
Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth Gyffredinol Corff Dyfarnu:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/rheolau-am-geisiadauam-gydnabyddiaeth-cyffredinol-corff-dyfarnu/
Rheolau am Geisiadau i Ddynodi Cymwysterau:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/rheolau-am-geisiadau-iddynodi-cymwysterau/
Cynllun a wnaed o dan Adran 15 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/cynllun-a-wnier-o-danadran-15-o-ddeddf-cymwysterau-cymru-2015/
Cynllun a wnaed o dan Adran 17 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015:
https://qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/cynllun-a-wneir-o-dan-adran17-o-ddeddf-cymwysterau-cymru-2015/
Amodau Cydnabod Safonol:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/amodau-cydnabodsafonol/
Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb:
https://www.qualificationswales.org/media/5912/cynllun-cydraddoldeb-strategolamcanion-cydraddoldeb-2019-22.pdf
Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol:
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/040117-vq-strategy/
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015:
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2
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