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Trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020: cwestiynau
ymgynghori
Sut i ymateb
Cyn i chi ateb y cwestiynau ymgynghori hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn
gyfarwydd â'n dogfen ymgynghori sy'n amlinellu ein trefniadau arfaethedig ar
gyfer cyfres arholiadau'r haf 2020.
Rydym wedi darparu'r ddogfen hon er mwyn i chi allu ystyried eich
ymatebion cyn ymateb. Gan fod yr amserlen ar gyfer penderfyniad yn
dynn, ymatebwch i'r ymgynghoriad hwn gan ddefnyddio'r arolwg ar-lein,
oni bai nad ydych yn gallu gwneud hynny.
Os oes angen i chi gyflwyno eich ymatebion gan ddefnyddio'r ddogfen hon neu
mewn fformat arall, anfonwch at arholiadauhaf2020@cymwysteraucymru.org.
Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein swyddfeydd ar gau ar hyn o bryd
felly nid ydym yn gallu derbyn unrhyw gyflwyniadau drwy'r post.
Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau am 5yh ddydd Mercher 13 Mai 2020. Ni
fyddwn yn gallu ystyried unrhyw ymatebion a gyflwynir ar ôl i'r ymgynghoriad
gau.
Os nad yw cwestiwn yn berthnasol i chi, neu os ydych yn ansicr ynghylch sut i
ymateb, gadewch y cwestiwn hwnnw a symudwch ymlaen i'r un nesaf. Lle bo
modd, peidiwch â chynnwys unrhyw ddata personol a allai adnabod unigolyn yn
eich ymatebion i'n cwestiynau.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad hwn, cysylltwch â ni ar
y cyfeiriad e-bost a nodir uchod.

Gwybodaeth bwysig
Bydd yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu storio'n ddiogel ar ein
systemau mewnol a dim ond cydweithwyr y tybir eu bod yn angenrheidiol fydd
yn gallu eu cyrraedd. Gan fod yr amserlen ar gyfer penderfyniad yn dynn, os
byddwn yn derbyn nifer fawr o ymatebion, efallai y bydd angen inni gomisiynu
rhywfaint o gymorth i'w dadansoddi. Yn yr achosion hyn, bydd angen i ni
rannu'r ymatebion gyda'r cyflenwr.
Ar ôl i ni ddadansoddi'r ymatebion, byddwn yn ysgrifennu adroddiad cryno. Lle
bo'n briodol, bydd yr adroddiad hwn yn nodi tueddiadau mewn ymatebion ac
yn cysylltu'r rhain â nodweddion ymatebwyr. Byddwn yn cyhoeddi'r adroddiad
hwn ar ein gwefan, ynghyd â sylwebaeth yn amlinellu ein penderfyniadau.
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Bydd yr holl ddata personol a gesglir yn cael ei gadw yn unol â Deddf Diogelu
data'r DU (2018) a'r Rheoliadau Diogelu data cyffredinol (GDPR). Bydd yn cael ei
ddefnyddio i'n helpu i lunio'r trefniadau ar gyfer dyfarnu'r cymwysterau
penodedig yn haf 2020. Rydym wedi cyhoeddi hysbysiad preifatrwydd ar ein
gwefan.

Amdanoch chi
Er mwyn ein helpu i ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad hwn, dywedwch
wrthym ym mha rinwedd rydych chi'n ymateb.
1. Pa un o’r canlynol sy’n eich disgrifio chi orau?* (Dewiswch opsiwn sy'n
disgrifio orau ym mha rinwedd rydych chi’n ymateb i'r ymgynghoriad
hwn).
a.
Dysgwr
b.
Gweithiwr addysg proffesiynol
c.
Rhiant/gofalwr
d.
Aelod o’r cyhoedd
e.
Awdurdod lleol neu gonsortiwm addysg rhanbarthol
f.
Cyflogwr neu gorff cynrychiadol
g.
Undeb athrawon
h.
Corff dyfarnu
i.
Arall (nodwch)
j.
Mae’n well gen i beidio â dweud
2. Os ydych chi'n ymateb ar ran sefydliad, nodwch enw'r sefydliad yn y
blwch isod.

Cyfrinachedd
Ni fydd yr adroddiad cryno a gyhoeddwn yn nodi unrhyw unigolion na
sefydliadau. Fodd bynnag, gan ein bod yn gorff cyhoeddus, gellir ystyried
rhyddhau’r holl ddeunydd ysgrifenedig sydd gennym, gan gynnwys unrhyw
ohebiaeth a anfonwch atom, yn dilyn cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
2000. Gallai hyn gynnwys cyhoeddi eich enw chi neu enw eich sefydliad ochr yn
ochr â'ch ymateb.
Mae'r gyfraith yn caniatáu inni ddal gwybodaeth yn ôl o dan rai amgylchiadau.
Os derbyniwn gais am y wybodaeth yr ydych wedi'i darparu yn eich ymateb i'r
ymgynghoriad hwn, byddwn yn ystyried unrhyw geisiadau am gyfrinachedd,
ond ni allwn warantu y gellir ei gynnal ymhob amgylchiad.
3a. A ydych yn dymuno i unrhyw ran o'ch ymateb aros yn gyfrinachol?
(Ydw / Nac ydw)
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3b. Os gwnaethoch ddewis ‘ydw’, nodwch yn glir pa wybodaeth yr hoffech ei
chadw’n gyfrinachol ac eglurwch eich rhesymau.

Nodau i danategu'r model safoni ystadegol ar gyfer cyhoeddi
graddau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020
Yn adran 2 o'r ddogfen ymgynghori, amlinellwn set o nodau y cynigiwn y
byddant yn tanategu'r model safoni ystadegol ar gyfer cyhoeddi graddau ar
gyfer y cymwysterau penodedig yng nghyfres arholiadau haf 2020. Ar gyfer pob
nod, nodwch i ba raddau yr ydych yn cytuno ag ef ac eglurwch yn glir y
rhesymau dros eich ateb. Os ydych yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf ag
unrhyw un o'r nodau, amlinellwch beth allai fod yn ddewis arall addas yn eich
barn chi.
4. Bydd dysgwyr y cyflwynir gradd asesu canolfan lefel cymhwyster a
threfn restrol iddynt yn derbyn gradd.
a.

I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).

b.

Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)

5. Bydd y canlyniadau ar gyfer haf 2020 yn debyg yn fras i'r rhai mewn
blynyddoedd blaenorol.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
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6. Mae'n debyg mai model safoni ystadegol sy'n defnyddio tystiolaeth
hanesyddol o berfformiad canolfannau a chyrhaeddiad blaenorol
dysgwyr, ynghyd â’r data asesu canolfannau, fydd y dull tecaf a fydd
yn cynhyrchu graddau cyfrifedig mwy cywir.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
7. Cyn belled ag y bo modd, dylem sicrhau na fydd y broses ar gyfer
dyfarnu graddau yn haf 2020 yn rhoi grwpiau o ddysgwyr, gan
gynnwys y rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig, dan anfantais
o gymharu â blynyddoedd blaenorol.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
8. Bydd prosesau ar gyfer cyhoeddi graddau yn haf 2020 yn defnyddio
canlyniadau o unrhyw gymwysterau ac unedau sydd eisoes wedi'u
cwblhau a'u dyfarnu. O'r herwydd, gall y dystiolaeth a ddefnyddir
fod yn wahanol ar draws y mathau o gymwysterau.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
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Proses apelio benodol ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020
Yn adran 2 y ddogfen ymgynghori, rydym yn amlinellu nodweddion y broses
apelio benodol yr ydym yn cynnig eu cyflwyno ar gyfer y cymwysterau
penodedig ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020. Ar gyfer pob cwestiwn isod,
nodwch i ba raddau rydych chi'n cytuno â'r cynnig ac esboniwch yn glir y
rhesymau dros eich ateb. Os ydych chi'n anghytuno neu'n anghytuno'n gryf ag
unrhyw un o'r cynigion, amlinellwch yr hyn a allai fod yn ddewis arall addas yn
eich barn chi.
9. Ni fydd dysgwyr sy’n anfodlon â’u canlyniadau’r haf hwn yn gallu
apelio yn erbyn y dyfarniad proffesiynol a wnaed gan eu canolfan,
neu’r weithdrefn a ddefnyddiwyd gan eu canolfan er mwyn dod i’r
dyfarniad hwn.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
10. Bydd canolfannau'n gallu apelio i CBAC ar y sail eu bod wedi
defnyddio'r data anghywir wrth gyfrifo gradd, bod y graddau a
gyfrifwyd ac a gynhyrchwyd gan y model safoni ystadegol wedi'u
dyrannu neu eu cyfleu yn anghywir, a/neu bu methiant
gweithdrefnol arall gan CBAC.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
11. Ar gyfer canlyniadau a gyhoeddir yr haf hwn, dylem ei gwneud yn
ofynnol i CBAC ystyried apeliadau a gyflwynir gan ganolfannau yn
unig, ac nid y rhai a gyflwynir gan ddysgwyr unigol.
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a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
12. Os yw proses apelio yn nodi gwall a fyddai’n arwain at radd is i
ddysgwyr heblaw’r rhai a nodwyd yn yr apêl, yna ni ddylai CBAC
ostwng y graddau hyn.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
13. Dylid bod yn ofynnol i CBAC gymryd pob cam rhesymol i sicrhau
bod pob penderfyniad apêl yn cael ei gymryd gan bobl nad oeddent
yn rhan o’r broses a fu’n arwain at gyhoeddi’r canlyniadau hynny.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
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14. Dylid caniatáu i CBAC redeg proses symlach lle mae'r penderfynwr
yn ystyried adroddiad gan yr aelod staff sy'n cynnal yr adolygiad
gweinyddol ac unrhyw sylwadau a wneir gan y ganolfan yng
ngoleuni'r adroddiad hwnnw.
a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)

15. Unig swyddogaethau'r Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi
(EPRS) yr haf hwn fydd adolygu:
1.
2.

i ba raddau yr oedd CBAC yn cydymffurfio â'n gofynion ac â'u
polisïau a'u gweithdrefnau eu hunain, neu
os nodwyd unrhyw wall yn y data a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r
radd/graddau a gyfrifwyd a/neu yn y radd/graddau a gyhoeddwyd,
p'un a gafodd y gwall hwnnw ei gywiro'n iawn.

a. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r cynnig hwn?
(Cytuno’n gryf, cytuno, cytuno’n rhannol ac anghytuno’n rhannol,
anghytuno, anghytuno’n gryf, ddim yn siŵr).
b. Esboniwch yn glir y rhesymau dros eich ateb yn y gofod isod.
(Os ydych wedi anghytuno neu anghytuno’n gryf, amlinellwch yr hyn yr
ydych chi’n ei ystyried yn ddewis arall neu’n ateb addas, lle bo hynny’n
bosibl.)
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Asesiad Effaith Integredig
Asesiad Effaith Rheoleiddio
Yn adran 3 o'r ddogfen ymgynghori, rydym wedi nodi'r effeithiau rheoleiddiol yr
ydym yn eu rhagweld o'r cynigion yn yr ymgynghoriad hwn. Wrth ymateb i'r
cwestiynau canlynol, gwnewch yn glir pa gynnig (ion) a / neu effeithiau rydych chi'n
cyfeirio atynt.
16. O ran yr effeithiau rheoleiddiol a nodwyd gennym yn yr adran hon, a oes
unrhyw gamau ychwanegol y gallem eu cymryd i'w lleihau? Os felly,
amlinellwch y camau hyn yn y gofod isod.
17a. A oes unrhyw effeithiau rheoleiddiol cadarnhaol neu negyddol eraill
(bwriadol neu anfwriadol) nad ydym eisoes wedi'u nodi? (Os ydych chi wedi
nodi effeithiau cadarnhaol a negyddol, dewiswch y ddau opsiwn yn y rhestr
isod)
i.
ii.
iii.
iv.

Oes, mae effeithiau cadarnhaol eraill
Oes, mae effeithiau negyddol eraill
Na, nid oes unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn siŵr

17b. Esboniwch eich ateb yn y gofod isod, gan amlinellu'n glir pa effeithiau
eraill yr ydych wedi'u nodi ac unrhyw gamau y gallem eu cymryd i leihau'r
effaith hon.
Asesiad Effaith Cydraddoldeb
Yn adran 3 o'r ddogfen ymgynghori, rydym wedi ystyried effeithiau posibl y cynigion
yn yr ymgynghoriad hwn ar unigolion neu grwpiau sy'n rhannu nodweddion
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Wrth ymateb i'r cwestiynau
canlynol, gwnewch yn glir pa gynnig (ion) a / neu'r effeithiau rydych chi'n cyfeirio
atynt.

18. O ran yr effeithiau a nodwyd gennym yn yr adran hon, a oes unrhyw
gamau ychwanegol y gallem eu cymryd i'w lleihau? Os felly, amlinellwch
y camau hyn yn y gofod isod.
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19a. A oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol eraill (bwriadol neu
anfwriadol) ar unigolion neu grwpiau sy'n rhannu nodweddion
gwarchodedig nad ydym wedi'u nodi? (Os ydych chi wedi nodi effeithiau
cadarnhaol a negyddol, dewiswch y ddau opsiwn yn y rhestr isod).
i.
ii.
iii.
iv.

Oes, mae effeithiau cadarnhaol eraill
Oes, mae effeithiau negyddol eraill
Na, nid oes unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn siŵr

19b. Esboniwch eich ateb yn y gofod isod, gan amlinellu'n glir pa effeithiau eraill
yr ydych wedi'u nodi ac unrhyw gamau y gallem eu cymryd i leihau'r effaith hon.
Asesiad Effaith Iaith Gymraeg
Yn adran 3 o'r ddogfen ymgynghori, rydym hefyd wedi ystyried effeithiau posibl y
cynigion yn yr ymgynghoriad hwn ar yr Iaith Gymraeg. Wrth ymateb i'r cwestiynau
canlynol, gwnewch yn glir pa gynnig (ion) a / neu effeithiau rydych chi'n cyfeirio
atynt.
20a. A oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol (bwriadol neu
anfwriadol) ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg nad ydym wedi'u
nodi? (Os ydych chi wedi nodi effeithiau cadarnhaol a negyddol, dewiswch y
ddau opsiwn yn y rhestr isod)
i.
ii.
iii.
iv.

Oes, mae effeithiau cadarnhaol eraill
Oes, mae effeithiau negyddol eraill
Na, nid oes unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn siŵr

20b. Esboniwch eich ateb yn y gofod isod, gan amlinellu'n glir pa effeithiau eraill
yr ydych wedi'u nodi ac unrhyw gamau y gallem eu cymryd i leihau'r effaith hon.
21a. A oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol (bwriadol neu
anfwriadol) mewn perthynas â pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol
na'r Saesneg nad ydym wedi'u nodi? (Os ydych chi wedi nodi effeithiau
cadarnhaol a negyddol, dewiswch y ddau opsiwn yn y rhestr isod)
i.
ii.
iii.
iv.

Oes, mae effeithiau cadarnhaol eraill
Oes, mae effeithiau negyddol eraill
Na, nid oes unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn siŵr
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21b. Esboniwch eich ateb yn y gofod isod, gan amlinellu'n glir pa effeithiau eraill
yr ydych wedi'u nodi ac unrhyw gamau y gallem eu cymryd i leihau'r effaith hon.

Gwybodaeth Ychwanegol
22. Efallai y byddwn am gysylltu â chi i drafod eich ymateb ymhellach. Os
ydych chi'n hapus i ni wneud hynny, rhowch eich manylion cyswllt isod.
Enw:
E-bost:
Rhif ffôn:
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