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Cyflwyniad
Mae’r ddogfen hon yn ategu’r ddogfen Canllaw Corff Dyfarnu i QiW, Mawrth
2018. Mae’r arweined yn y ddogfen hon yn disodli’r adran “Diwygio
cymhwyster yn QiW”.
Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o broses newydd Cymwysterau Cymru ar
gyfer cyflwyno cais i ddiwygio cymwysterau Dynodedig drwy QiW.
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Creu Cais i Ddiwygio Cymhwyster Dynodedig
a) Dewis tudalen cymhwyster
(i) Cliciwch ar Chwilio i weld y sgrin chwilio

(ii) Chwiliwch am y cymhwyster rydych am ei ddiwygio:

(iii) Cliciwch ar ‘Chwilio’:
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(iv) Bydd eich data yn ymddangos ar y sgrin canlyniadau:

(v) Cliciwch ar ‘Gweld’ i weld cofnod y cymhwyster:

(vi) Ar y sgrin Gweld Cymhwyster, dewiswch y dudalen ‘Cwblhau Cais i Ddiwygio Cymhwyster
Dynodedig’ drwy glicio ar y botwm ar y dde:

b) Tudalen Creu Cais i Ddiwygio Cymhwyster Dynodedig

(vii) O
 s bydd angen gwneud sawl diwygiad i gymhwyster o fewn cais i ddiwygio, ticiwch yn
y blwch ar frig y dudalen os hoffech i ddiwygiadau gael eu rhoi ar waith neu eu gwrthod
gyda’i gilydd.

(viii) I wneud cais i ddiwygio maes, gallwch ysgrifennu dros faes testun neu ailddewis y
blwch ticio perthnasol. Caiff y newidiadau hyn eu cofnodi gan QiW i’w hadolygu ar gam
diweddarach.
Dylai pob diwygiad gydymffurfio â’r Chanllaw Corff Dyfarnu i Ddynodi Cymwysterau
Cymru.
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(ix) Ni all Cyrff Dyfarnu ddiwygio rhai meysydd penodol ar y dudalen hon, er enghraifft, bydd
y meysydd “Math o adolygiad” ac “Is-lefel y Cymhwyster” yn ymddangos wedi’u lliwio’n
llwyd ar y sgrin.
Gellir defnyddio’r blwch testun hwn i wneud
cais am ddiwygiad i’r maes penodol.

Mae’r blwch testun hwn wedi’i liwio’n llwyd
ac ni all Corff Dyfarnu ei ddiwygio.

(x) Ar ôl gwneud y ceisiadau diwygio angenrheidiol, ticiwch y blwch ar waelod y sgrin sy’n
cynnwys y datganiad.

(xi) O
 s hoffech gadw eich gwaith er mwyn ei olygu rywbryd arall, cliciwch ar y botwm
‘Cadw’.
Gallwch hefyd ddewis i ganslo cais i ddiwygio drwy ddewis ‘Atal Cais i Ddiwygio’.

(xii) Cliciwch ar ‘Cyflwyno’ i gyflwyno eich diwygiad i gymhwyster er mwyn iddo gael ei
adolygu gan Cymwysterau Cymru:
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(xiii) O
 s nad ydych wedi cwblhau’r meysydd gorfodol, neu os oes unrhyw wallau awtomatig
yn yr hyn rydych wedi’i gyflwyno, bydd negeseuon gwall yn ymddangos ar y sgrin
mewn testun coch wrth ymyl y meysydd perthnasol. Bydd rhaid cywiro’r gwallau hyn
cyn y gellir cyflwyno’r cais.

(xiv) Bydd QiW yn eich hysbysu os bydd eich cais i ddiwygio cymhwyster wedi’i gyflwyno’n
llwyddiannus.

(xv) A
 r ôl cyflwyno eich cais i ddiwygio, bydd yn ymddangos ar y dudalen “Olrhain Cais
i Ddiwygio”. Cewch eich hysbysu o’n penderfyniad drwy e-bost awtomatig a gaiff ei
anfon i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd yn ystod y cais i ddiwygio.
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I olrhain statws eich ceisiadau i ddiwygio . . .

Olrhain Ceisiadau i Ddiwygios

(Dyddiad y cyflwynodd Corff
Dyfarnu gais i ddiwygio)

(ii) Statws y broses gwneud cais i
ddiwygio. “Yn aros am argymhelliad
cychwynnol” ar hyn o bryd.

(i) D
 ewiswch “Olrhain Ceisiadau i
Ddiwygio” ar y rhuban ar frig y sgrin

Cwblhau Cais i Ddiwygio Cymhwyster Dynodedig
(i) O
 s ydych wedi cadw eich cais i ddiwygio cyn ei gyflwyno, gallwch fynd yn ôl i’r dudalen
cais drwy’r sgrin Gweld Cymhwyster. Bydd y tab Olrhain Cais i Ddiwygio yn dangos pob
cais i ddiwygio fel cais “Newydd” o dan y Statws Diwygio.

(ii) Ar y sgrin Gweld Cymhwyster, dewiswch y dudalen ‘Cwblhau Cais i Ddiwygio Cymhwyster
Dynodedig’ drwy glicio ar y botwm ar ochr dde’r sgrin:

(iii) Yna, gallwch barhau â’ch cais i ddiwygio.
(iv) I gyflwyno eich cais i ddiwygio cymhwyster, cwblhewch y datganiad ar waelod y dudalen
ac yna cliciwch ar y botwm ‘Cyflwyno’.

(v) B
 ydd y cais i ddiwygio yn ymddangos ar y dudalen Olrhain Cais i Ddiwygio fel “aros am
argymhelliad”. Cewch eich hysbysu o’n penderfyniad drwy e-bost awtomatig a gaiff ei
anfon i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd yn ystod y cais i ddiwygio.
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Gweld/Atal Cais i Ddiwygio Cymhwyster Dynodedig
(i) Ar ôl cyflwyno diwygiad i gymhwyster, mae’n bosibl atal cais neu ei weld cyn iddo gael ei
adolygu. Gallwch wneud hyn drwy ddewis y botwm “Gweld/Atal Cais i Ddiwygio Cymhwyster
Dynodedig”. Mae’r botwm hwn i’w weld ar ochr dde’r sgrin Gweld Cymhwyster.

(ii) Bydd y cais/ceisiadau i ddiwygio yn ymddangos mewn colofn ar ochr dde’r dudalen Gweld
Diwygiad, gyferbyn â’r wybodaeth yn y maes gwreiddiol perthnasol. Bydd gwybodaeth na
chyflwynwyd cais i’w diwygio yn cynnwys “Heb ei newid” ar yr ochr dde.

(iii) I ganslo’r diwygiad, dewiswch y botwm “Atal Cais i Ddiwygio” ar ochr dde’r sgrin.

(iv) Os ydych yn siŵr eich bod am atal y cais, dewiswch “Ydw”. Yna, cewch gadarnhad.
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Ailgyflwyno Ceisiadau i Ddiwygio Cymwysterau Dynodedig ar
ôl iddo gael ei anfon yn ôl gan Cymwysterau Cymru
(i) ( i) Gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a gyflwynwyd fel rhan o’r cais i ddiwygio, bydd
QiW yn darparu hysbysiadau awtomatig o’r penderfyniad naill ai i gymeradwyo neu i
anfon y cais yn ôl i’w ddiwygio. Byddai’r ddolen sydd wedi’i chynnwys yn yr hysbysiad
e-bost yn eich cyfeirio at y dudalen Gweld Cymhwyster.
Bydd y sgrin Olrhain Cais i Ddiwygio hefyd yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r
penderfyniad.

(ii) Byddai’r botwm “Cwblhau Cais i Ddiwygio Cymhwyster Dynodedig” ar gael i’w ddewis
ar ochr dde y dudalen Gweld Cymhwyster. Caiff sylwadau penodol gan aelod o staff
Cymwysterau Cymru eu dangos ar waelod y dudalen cais. Bydd y sylwadau yn rhoi
rhesymeg dros y penderfyniad, a bydd yn esbonio sut y dylid symud ymlaen â’r cais.

(iii) I wneud cais am ragor o ddiwygiadau, ysgrifennwch dros feysydd testun perthnasol neu
ailddewiswch y blwch ticio yn ôl cyfarwyddyd.
(iv) Pan fyddwch yn fodlon bod y cais i ddiwygio yn unol â’r adborth a ddarparwyd ac yn
cydymffurfio â Canllaw Corff Dyfarnu i Ddynodi Cymwysterau Cymru, cwblhewch y
Datganiad ar waelod y dudalen, ac yna cliciwch ar “Cyflwyno”.

(v) A
 r ôl ailgyflwyno’r cais i ddiwygio, bydd yn ymddangos ar y dudalen “Olrhain Cais i
Ddiwygio”. Cewch eich hysbysu o’n penderfyniad drwy e-bost awtomatig a gaiff ei anfon
i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd yn ystod y cais i ddiwygio.
(vi) Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn cysylltu â’r unigolyn sy’n cyflwyno’r cais i
ddiwygio cymhwyster yn uniongyrchol er mwyn trafod ailgyflwyniad.
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