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DULL ASESU AR GYFER CYMWYSTERAU YN 2021  
Fersiwn 4: 05.03.21  
 
Mae'r fersiwn hon o'r canllawiau yn nodi dull yr ysgol mewn perthynas â 
graddau a bennir gan ganolfannau, wrth i'r wybodaeth ddod ar gael. Caiff 
rhagor o fersiynau eu cyhoeddi wrth i ragor o wybodaeth gael ei rhannu gan y 
bwrdd arholi; y rheoleiddiwr a/neu Lywodraeth Cymru.  
 
1. Cyflwyniad  
 
1.1 Nod y Dull Asesu Hwn (“dull”) yw amlinellu'r ffordd y bydd yr ysgol, fel canolfan 
arholi, yn defnyddio'r ‘Canllawiau ar Drefniadau Amgen ar gyfer Cymwysterau 
TGAU, UG a Safon Uwch a Gymeradwywyd’ a ddarperir gan Cymwysterau Cymru, 
sef y rheoleiddiwr arholiadau, er mwyn helpu i bennu graddau yn 2021.  
 
1.2 Mae'r cynllun hwn ond yn gymwys ar gyfer y cymwysterau TGAU, UG a Safon 
Uwch hynny, a gaiff eu rheoleiddio yng Nghymru. O ran yr ychydig gymwysterau 
sydd y tu allan i'r cylch gwaith hwn, ac a gaiff eu rheoleiddio gan Ofqual, bydd yr 
ysgol yn defnyddio'r canllawiau perthnasol ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.  
 
1.3 Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg na fyddai unrhyw 
arholiadau haf i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau TGAU, UG neu Safon Uwch yn 2021.  Ym 
mis Ionawr 2021, cadarnhawyd y byddai'r cymwysterau hyn yn cael eu dyfarnu gan 
ddefnyddio Graddau a Bennir gan Ganolfannau.  Mae hyn yn golygu y byddai 
canolfannau arholi unigol, megis ysgolion a cholegau, yn pennu'r graddau 
gwirioneddol a ddyfernir ar gyfer pob cymhwyster.  
 
1.4 Drwy rannu'r dull hwn, mae'r ysgol yn ceisio cynnig eglurdeb a hyder i fyfyrwyr, 
staff a theuluoedd. 1.3 At hynny, mae'n darparu trosolwg o'r penderfyniadau y bydd 
athrawon yn eu gwneud; sut y bydd athrawon yn gwneud y penderfyniadau hyn; a 
nodi'r dystiolaeth y bydd athrawon yn ei defnyddio i gefnogi'r broses o wneud 
penderfyniadau.  
 
2. Graddau a Bennir gan Ganolfannau  
 
2.1 Gradd a Bennir gan Ganolfan yw gradd a ddyfernir gan yr ysgol, fel canolfan 
arholi, ar sail cyrhaeddiad a ddangoswyd ym meysydd cynnwys y cymhwyster y mae 
myfyriwr wedi'u hastudio.  
 
2.2 Ar gyfer pob cymhwyster, bydd athrawon yn defnyddio Fframweithiau Asesu 
CBAC sy'n cynnwys disgrifyddion ar gyfer graddau allweddol i gefnogi'r broses o 
ddosbarthu dyfarniadau yn gywir. Bydd tystiolaeth gadarn yn dangos cyrhaeddiad 
dysgwr ar draws themâu a sgiliau allweddol yn sail i bob gradd a ddyfernir gan yr 
ysgol. Bydd y rhain yn amrywio fesul cymhwyster, fel y’u pennwyd gan ofynion pob 
un o Fframweithiau Asesu Cymwysterau CBAC.  
 
2.3 Ni fydd yn bosibl ac ni chaniateir i athrawon, na'r ysgol geisio cyhoeddi Gradd a 
Bennir gan Ganolfan yn seiliedig ar ragfynegiad proffesiynol neu ar botensial 



myfyriwr. Bydd yn ofynnol i athrawon ddefnyddio eu barn broffesiynol a phenderfynu 
a yw'r wybodaeth a'r sgiliau a ddangoswyd yn cyrraedd y safon arferol ar gyfer gradd 
benodedig.  
 
2.4 Wrth bennu graddau, bydd yn ofynnol i'r ysgol wneud dyfarniadau ‘ffit orau’. Mae 
hyn yn golygu nad yw'n ofynnol i fyfyrwyr ddangos pob agwedd ar ddisgrifydd gradd i 
ennill y radd; dylid dyfarnu gradd i fyfyrwyr sy'n cefnogi tystiolaeth o gyrhaeddiad ar 
draws amrywiaeth o gynnwys digonol, o fewn y cymhwyster penodedig, fel y'i 
pennwyd gan CBAC; a gall gyrraedd yr un graddau drwy ddangos cyfuniadau 
gwahanol o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Mae hyn yn sicrhau bod cryfderau 
mewn rhai meysydd yn gwrthbwyso diffygion mewn meysydd eraill. O ganlyniad, gall 
gradd ‘ffit orau’ gael ei dyfarnu.  
 
2.5 Os na fydd tystiolaeth ddigonol, neu os bydd tystiolaeth yn awgrymu bod 
cyrhaeddiad islaw'r hyn sy'n ofynnol ar gyfer y radd isaf mewn cymhwyster (h.y. 
gradd G ar lefel TGAU; gradd E ar lefel UG/Safon Uwch) yna dyfernir Gradd a 
Bennir gan Ganolfan o U i'r myfyriwr.  
 
2.6 Er na fydd y safon a ddisgwylir ar gyfer unrhyw radd benodol yn cael ei gostwng 
yn 2021, mae'r defnydd o Raddau a Bennir gan Ganolfannau yn cydnabod y bydd 
faint o waith a gwblhawyd gan fyfyriwr yn llai o gymharu â blynyddoedd blaenorol, 
oherwydd effaith barhaus yr argyfwng iechyd byd-eang.  Felly, mae'r defnydd o 
Raddau a Bennir gan Ganolfannau yn ceisio sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais 
annheg yn sgil y broses. Ar yr un pryd, eu nod yw galluogi pob myfyriwr i symud 
ymlaen i'r cam dysgu nesaf a/neu gyflogaeth.  
 
3. Sut y caiff Graddau a Bennir gan Ganolfannau eu dyfarnu yn yr ysgol  
 
3.1 Ar gyfer pob cymhwyster, bydd CBAC yn rhoi Fframwaith Asesu Cymwysterau i 
staff pwnc, a fydd yn nodi’r gofynion i gefnogi'r dystiolaeth i lywio Gradd a Bennir gan 
Ganolfan. Mae'r fframweithiau hyn, a gaiff eu cyhoeddi i ysgolion a cholegau erbyn 
diwedd mis Chwefror 2021, yn rhoi rhywfaint o hyblygrwydd i gefnogi cyd-destun 
lleol yr ysgol. Fodd bynnag, byddant yn sicrhau bod rhywfaint o gysondeb i gynnal 
hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau a'r dull a roddir ar waith yng Nghymru yn 
2021.   
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3.2 Caiff y Radd a Bennir gan Ganolfan ei chynhyrchu gan ddefnyddio tystiolaeth o 
waith a gwblhawyd gan fyfyriwr, gan ddefnyddio cynnwys y fanyleb wedi'i addasu.  
 
3.3 Wrth bennu'r radd, defnyddir y mathau canlynol o dystiolaeth ym mhob 
cymhwyster  
 
3.3.1 Cwestiynau wedi'u haddasu o hen bapurau  
Bydd yr ysgol yn defnyddio hen bapurau CBAC wedi'u haddasu wrth osod tasgau er 
mwyn helpu i bennu gradd ar gyfer pob cymhwyster. Mae manteision cydnabyddedig 
yn deillio o ddefnyddio'r deunyddiau hyn. Sicrhawyd ansawdd yr hen bapurau wedi'u 



haddasu yn allanol eisoes; cânt eu cefnogi'n llawn gan gynlluniau marcio clir; ac mae 
myfyrwyr a staff yn gyfarwydd â nhw. Bydd athrawon yn sicrhau bod yr hen bapurau 
hyn, a fydd yn rhan allweddol o'r dystiolaeth, yn cael eu cynnwys yn eu dulliau 
cyflawni addysgu a dysgu, yn lle gweithgareddau eraill a gynhelir yn ystod gwersi.  
 
3.3.2 Asesiad Diarholiad  
Mae asesiadau diarholiad yn bodoli mewn sawl cymhwyster. Yn y rhan fwyaf o 
achosion, mae'r pwysoliad tuag at y radd gyffredinol yn llawer is nag elfennau nas 
gwelir. Pan fydd asesiad diarholiad yn parhau i fod yn rhan o gymhwyster wedi'i 
addasu, bydd athrawon yn defnyddio perfformiad myfyrwyr yn yr elfen hon er mwyn 
helpu i gyfrannu tuag at bennu'r radd. Fodd bynnag, bydd angen i athrawon ystyried 
pwysoliad yr elfen, yng ngoleuni'r cymhwyster cyfan, er mwyn sicrhau bod y radd a 
ddyfernir yn adlewyrchu'r safon gyffredinol yn gywir. Er enghraifft, mewn cymhwyster 
lle mae pwysoliad asesiad diarholiad yn gyfwerth â 20% o'r radd gyffredinol, bydd 
athrawon yn ystyried hyn yn erbyn y dystiolaeth a ddarperir wrth bennu'r radd.  
 
3.3.3 Tystiolaeth gyfranogol arall   
a) Gall athrawon ddefnyddio tystiolaeth o gwestiynau o hen bapurau CBAC a 
gwblhawyd yn flaenorol, y sicrhawyd eu hansawdd yn allanol, gyda chynllun marcio 
cyhoeddedig, a lle cawsant eu cwblhau o dan amodau a reolir;   
 
b) Asesiadau a gynhaliwyd cyn cyhoeddi dull y ganolfan e.e. Dim ond er mwyn helpu 
i gadarnhau dyfarniad y gellir defnyddio Ffug Arholiadau (a elwir hefyd yn 
‘Arholiadau Cyn-Gyhoeddus’) a/neu waith arall a aseswyd. Fodd bynnag, efallai na 
chaiff y dystiolaeth hon ei defnyddio ar ei phen ei hun i bennu graddau oherwydd 
mae'n bosibl na fyddai myfyrwyr wedi bod yn ymwybodol o bwysigrwydd y tasgau 
hyn ar adeg eu cwblhau. Nod hyn yw sicrhau tegwch a chyfiawnder i bob myfyriwr.  
 
3.4 Bydd nifer y darnau o dystiolaeth sy'n ofynnol i bennu gradd yn amrywio fesul 
cymhwyster. Bydd athrawon yn sicrhau bod digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ddarparu 
tystiolaeth glir i ddangos cymhwysedd yn erbyn y themâu a'r sgiliau allweddol, fel y'u 
nodir ym mhob un o Fframweithiau Asesu Cymwysterau CBAC. Efallai y byddai dim 
ond ychydig o ddarnau o dystiolaeth glir yn ddigon i ddangos cyrhaeddiad mewn 
themâu allweddol cyffredin ar gyfer llawer o gymwysterau. Bydd athrawon yn sicrhau 
na fydd cynhyrchu tystiolaeth yn dyblygu gwaith yn ddiangen.  
 
3.5 Ni fydd y dystiolaeth a gynhyrchwyd yn cael ei chwblhau ar ffurf arholiad. Fodd 
bynnag, bydd myfyrwyr yn creu gwaith o fewn amserlen benodedig i adlewyrchu 
maint y gwaith. Rhagwelir na fyddai'r amser i gynhyrchu tystiolaeth yn fwy na hyd yr 
arholiad nas gwelir yn y cymhwyster. Fodd bynnag, yn wahanol i arholiad nas gwelir, 
byddai tystiolaeth yn cael ei chynhyrchu dros gyfres o dair gwers ar y mwyaf.  
 
3.6 Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r gwaith yn annibynnol o dan ‘lefelau rheoli’ sy'n 
debyg i drefniadau presennol a gaiff eu goruchwylio gan athrawon ar gyfer 
asesiadau diarholiad. Mae hyn er mwyn sicrhau mai tystiolaeth y myfyriwr ei hun yw'r 
dystiolaeth a gynhyrchir. Lle bynnag y bo modd, caiff y gwaith hwn ei gwblhau yn y 
dosbarth yn lle gwaith safonol, a chaiff ei asesu wedyn. Pan fydd ffactorau allanol yn 
atal hyn rhag digwydd, megis cyfyngiadau symud cenedlaethol ac ati, yna bydd 
angen cwblhau'r gwaith gartref. Fodd bynnag, os mai dyma'r sefyllfa, bydd yr ysgol 
yn cyflwyno systemau i gefnogi dilysrwydd gwaith myfyriwr drwy sicrhau y caiff 



camera'r myfyriwr ei droi ymlaen yn ystod y sesiwn fyw,  a bod gwaith yn cael ei 
gyflwyno ar unwaith ar ddiwedd yr amserlen benodol. Yn ogystal, bydd yr ysgol yn 
ystyried gwaith a gynhyrchwyd yn erbyn gwaith a aseswyd yn flaenorol i gadarnhau 
dilysrwydd, os bydd y dystiolaeth a gyflwynwyd yn annodweddiadol o safon arferol y 
myfyriwr.  
 
3.7 Bydd arweinwyr pwnc yn datblygu cynlluniau asesu unigol ar gyfer y 
cymwysterau y maent yn gyfrifol amdanynt, a chânt eu rhannu a'u cymeradwyo gan 
y Pennaeth Gweithredol, fel Pennaeth y Ganolfan. Bydd y cynlluniau hyn yn nodi pa 
ddarnau penodol o dystiolaeth a ddefnyddir yn erbyn 3.3.1; 3.3.2; a 3.3.3; y mesurau 
sicrhau ansawdd a roddwyd ar waith i ddilysu gwaith y myfyrwyr; a'r mesurau i 
sicrhau y caiff unrhyw anghenion priodol eu bodloni.  
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3.8 Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn deall sut y caiff graddau eu pennu a pha waith 
a ddefnyddir fel tystiolaeth, bydd yr ysgol yn cyhoeddi amserlen sy'n nodi pryd y 
bydd y darnau o dystiolaeth yn cael eu cynhyrchu. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod y 
gwaith a gynhyrchir yn cael ei rannu'n gyfartal dros yr amserlen benodedig.  
 
4. Rolau a Chyfrifoldebau  
 
4.1 Ni fydd rolau na chyfrifoldebau penodol staff, ar lefelau amrywiol, o ran 
cymwysterau, yn newid fawr ddim o gymharu â chyfresi arholiadau eraill. Fodd 
bynnag, o ran dyfarniadau yn 2021, mae'r rolau a'r cyfrifoldebau canlynol yn gymwys 
o ran pennu graddau  
 
4.1.1 Y Pennaeth Gweithredol, fel Pennaeth y Ganolfan, sydd â'r cyfrifoldeb 
cyffredinol am y cymwysterau a gynigir yn yr ysgol, yn ogystal â sicrhau y caiff gofal 
a sylw dyledus eu hystyried ar gyfer dyletswyddau deddfwriaethol a rheoliadol yr 
ysgol, fel canolfan arholi. Y Pennaeth Gweithredol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y 
gwaith o gynllunio a rheoli graddau a bennir gan y ganolfan, yn unol â pholisïau ac 
arferion presennol, yn cael ei gyflawni'n effeithlon ac er budd pennaf pob myfyriwr. Y 
Pennaeth Gweithredol, gan weithio'n agos gyda Phennaeth yr Ysgol, sy'n gyfrifol am 
sicrhau bod pob aelod o'r staff yn dilyn prosesau a gyhoeddwyd. Mae hyn yn 
cynnwys prosesau sicrhau ansawdd ar lefel y pwnc ac ar lefel yr ysgol. Bydd y 
Pennaeth Gweithredol yn sicrhau y darperir hyfforddiant priodol ar gyfer yr holl staff 
sy'n rhan o'r broses o bennu graddau.  
 
4.1.2 Bydd Pennaeth yr Ysgol yn gweithio'n agos gyda phennaeth y tîm arwain sy'n 
gyfrifol am arholiadau, sy'n gweithredu fel Prif Ddilysydd Mewnol, er mwyn sicrhau y 
caiff prosesau sicrhau ansawdd ar lefel yr ysgol eu dilyn yn fanwl. Mae hyn yn 
cynnwys sicrhau bod pob cymhwyster wedi cwblhau'r broses fewnol o gymedroli 
tystiolaeth yn llwyddiannus, a bod pob penderfyniad yn cael ei gofnodi yn unol â 
phrotocolau CBAC. Bydd Pennaeth yr Ysgol hefyd yn gyfrifol am oruchwylio 
prosesau mewnol, os bydd aelod o'r staff yn codi pryder, mewn perthynas â 
dilysrwydd gwaith myfyriwr ar yr amod a/neu os bydd myfyriwr yn dymuno adolygu 
Gradd a Bennir gan Ganolfan (gweler adran 8).  



 
4.1.3 Y Swyddog Arholiadau sy'n gyfrifol am reoli'r gwaith o weinyddu cymwysterau. 
Mae hyn yn cynnwys cydlynu'r gwaith o goladu cofrestriadau myfyrwyr yn ôl y 
cymwysterau priodol, ynghyd â helpu arweinwyr pwnc ac aelodau o'r tîm arwain, yn 
benodol y rhai sy'n gyfrifol am arholiadau, a'r Pennaeth Gweithredol a/neu Bennaeth 
yr Ysgol, er mwyn sicrhau y caiff prosesau y cytunwyd arnynt eu dilyn.  
 
4.1.4 Bydd y Pennaeth Cynhwysiant (fel CADY) yn sicrhau bod yr holl staff yn 
ymwybodol o'r trefniadau mynediad angenrheidiol sydd ar waith ar gyfer myfyrwyr, 
gan gynnwys addasiadau rhesymol ar gyfer myfyrwyr sydd â hawl iddynt. Yn ogystal, 
bydd y Pennaeth Cynhwysiant yn cydlynu'r cymorth ychwanegol a ddarperir er mwyn 
helpu myfyrwyr i gyflawni nodau'r cwrs, fel y byddai'n ei wneud mewn amgylchiadau 
arferol.  
 
4.1.5 Bydd yr arweinwyr pwnc yn gyfrifol am sicrhau bod y prosesau yn yr adran y 
maent yn ei harwain yn bodloni gofynion y Fframwaith Asesu Cymwysterau a 
gyhoeddwyd gan CBAC. Mae hyn yn cynnwys gosod tasgau o ddeunyddiau o hen 
bapurau CBAC, er mwyn galluogi pob myfyriwr yn y garfan i ddangos yr hyn y mae'n 
ei wybod a'i ddeall. Nod hyn yw eu galluogi i gael y cyfle i ennill y radd uchaf posibl. 
Bydd yr arweinydd pwnc hefyd yn gwneud yn siŵr bod gwaith cymedroli mewnol yn 
cael ei gyflawni er mwyn sicrhau safoni ym mhob rhan o'r tîm y mae'n gyfrifol 
amdano, sy'n cynnwys cofnodion cywir o brosesau mewnol. Bydd yr arweinwyr pwnc 
hefyd yn gyfrifol am reoli'r gwaith o gofnodi canlyniadau yn gywir a gwneud 
penderfyniadau cysylltiedig ar gyfer pob cymhwyster. Bydd yr arweinwyr pwnc yn 
sicrhau bod trefniadau mynediad ar waith i'r myfyrwyr sydd â hawl i fanteisio arnynt 
ar gyfer y pynciau maent yn gyfrifol amdanynt.  
 
4.1.6 Bydd y staff addysgu yn sicrhau bod tystiolaeth yn cael ei chasglu o fewn yr 
amserlen a gyhoeddwyd (gweler Atodiad 1) a bod y gweithgareddau a drefnir yn 
dilyn y disgwyliadau a bennwyd gan yr arweinwyr pwnc a Fframweithiau Asesu 
Cymwysterau perthnasol CBAC. Rhaid i athrawon sicrhau bod myfyrwyr yn 
ymwybodol o natur a meini prawf y dasg a osodir, gan wneud yn siŵr bod myfyrwyr 
yn deall pryd y bydd gweithgaredd yn cyfrannu at ddyfarniad gradd. Bydd staff 
addysgu yn casglu ac yn storio gwaith a gyflwynir yn ddiogel. Byddant yn sicrhau y 
caiff addasiadau eu bodloni ar gyfer myfyrwyr dynodedig. Bydd athrawon yn marcio 
gwaith a gyflwynwyd o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt, fel y'u pennir gan 
arweinwyr pwnc. Ni fydd athrawon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wella eu gwaith ar ôl iddynt 
ei gyflwyno. Bydd athrawon yn gweithio gydag arweinwyr pwnc perthnasol i sicrhau 
bod trefniadau mynediad ar waith i'r myfyrwyr sydd â hawl i fanteisio arnynt, yn eu 
dosbarthiadau dynodedig.  
 
5. Prosesau Sicrhau Ansawdd  
 
5.1 Yn unol â'r arferion arferol, bydd CBAC yn ei gwneud yn ofynnol i brosesau 
mewnol gael eu cynnal i hyrwyddo cysondeb. Bydd yr ysgol yn cynnal prosesau 
sicrhau ansawdd, mewn pynciau ac ar draws pynciau, er mwyn sicrhau bod y 
graddau a bennir yn ddilys, yn ddibynadwy, yn gyfiawn ac yn deg, gan geisio osgoi 
gwahaniaethu. Bydd yr ysgol yn sicrhau y darperir hyfforddiant i bob aelod o'r staff i 
gefnogi hyn (gweler adran 9).  
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5.2 Nod prosesau cymedroli mewnol yw dilysu safonau, a cheisio sicrhau tegwch a 
chyfiawnder i bob myfyriwr. Bydd yr ysgol yn defnyddio'r dull canlynol o asesu 
tystiolaeth  
 
Bydd yr athro yn asesu gwaith y myfyrwyr gan ddefnyddio beiro coch, a chan 
ddefnyddio cynlluniau marcio CBAC i gefnogi'r dasg o ddyfarnu graddau yn gywir. 
Cynhelir gweithgareddau cymedroli i sefydlu dulliau safonedig o asesu cyn gynted 
ag y bo'n rhesymol ac yn ymarferol, ar ôl i'r dystiolaeth gael ei chyflwyno.  
 
5.2.2 Bydd yr arweinwyr pwnc yn sicrhau bod y sampl gwaith i'w chymedroli yn 
cwmpasu'r sbectrwm llawn o raddau a'r holl athrawon sydd wedi asesu gwaith;  
 
5.2.3 Gall gweithgareddau cymedroli gynnwys nifer o athrawon. Felly, pan gaiff darn 
o dystiolaeth ei gymedroli, bydd aelod arall o'r staff yn gwneud sylwadau ychwanegol 
gan ddefnyddio beiro gwyrdd;  
 
5.2.4 Bydd yr arweinwyr pwnc yn adolygu unrhyw anghysondebau, ac yn gwneud 
sylwadau gan ddefnyddio beiro porffor;  
 
5.2.5 Ar bob cam, bydd ffurflenni priodol (naill ai'n cael eu darparu gan CBAC neu 
wedi'u datblygu gan yr ysgol) yn cael eu cadw fel tystiolaeth i gefnogi'r radd derfynol 
a bennir.  
 
5.3 Ni fydd un aelod o staff yn gallu asesu a dilysu tystiolaeth myfyriwr. Mewn 
adrannau lle mae athrawon yn gweithio'n annibynnol, bydd yr ysgol yn rhoi cyfle i'r 
dystiolaeth gael ei chymedroli drwy ganolfan arall. Yn yr un modd, bydd angen 
datgan unrhyw aelod o staff lle ceir achos o wrthdaro buddiannau (e.e. athro sy'n 
berthynas neu sy'n adnabod myfyriwr), a bydd angen rhoi camau lliniaru priodol ar 
waith er mwyn sicrhau nad yw'r broses yn cael ei pheryglu (e.e. sicrhau nad yw'r 
athro yn rhan o'r broses o asesu neu ddilysu gwaith y myfyriwr).  
 
5.4 Bydd yr ysgol yn sicrhau y caiff gwaith pob aelod o staff sy'n asesu tystiolaeth ei 
gymedroli, fel rhan o'r broses sicrhau ansawdd mewnol. Pan fo maint y garfan arholi 
yn is nag 20, caiff y garfan gyfan ei chymedroli. Ar gyfer samplau mwy o faint, bydd 
yr ysgol yn sicrhau y caiff tystiolaeth ei hystyried gan amrywiaeth o broffiliau 
myfyrwyr, o fyfyrwyr mwy galluog i'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol, a'r 
myfyrwyr hynny â nodweddion gwarchodedig. Bydd pob darn o waith a gaiff ei 
samplu'n cael ei farcio'n ddienw er mwyn lleihau'r risg o ragfarn ymwybodol a/neu 
ragfarn ddiarwybod.  
 
5.5 Bydd yr ysgol yn rhannu ac yn adolygu ei phrosesau ar gyfer pennu graddau 
gyda chanolfannau arholi eraill er mwyn sicrhau safoni. Gall hyn hefyd gynnwys 
cynghorydd herio consortia rhanbarthol yr ysgol i ddarparu rhywfaint o wrthrychedd 
pellach. Nid yw’r haen hon o sicrhau ansawdd yn rhan o fframwaith rheoleiddio 
CBAC na Cymwysterau Cymru. Fodd bynnag, fe'i cynlluniwyd i sicrhau bod y broses 
a gymhwysir yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn deg.  



 
5.6 Ni fydd unrhyw waith cymedroli allanol o Raddau a Bennir gan Ganolfannau. 
Fodd bynnag, gellir adolygu ac ymchwilio i raddau a gyflwynir i CBAC lle mae 
proffiliau perfformiad yn annodweddiadol.  
 
6. Cofnodi Penderfyniadau  
 
6.1 Bydd yr ysgol yn cadw cofnod i ddogfennu'n glir y rhesymeg dros benderfyniadau 
gradd. Bydd hyn yn cynnwys rhoi esboniad clir y bydd myfyrwyr a rhieni/gofalwyr yn 
ei ddeall.  
 
6.2 Bydd cofnodion penderfyniadau yn nodi pwy asesodd y dystiolaeth a phryd; y 
penderfyniad a gymerwyd; manylion unrhyw addasiadau rhesymol neu ystyriaethau 
arbennig a gymhwysir; a lle mae'r dystiolaeth yn cael ei storio'n ddiogel;  
 
6.3 Bydd cofnodion hefyd yn cael eu cadw o brosesau cymedroli mewnol i safoni 
gwaith, a dilysu perfformiad, fel y disgrifiwyd yn adran 5.  
 
6.4 Bydd yr ysgol yn cofnodi'r adolygiadau y mae myfyrwyr yn gofyn amdanynt a 
chanlyniad y rhain, ynghyd â rhesymau dros y penderfyniad.  
 
6.5 Ar ôl cyflwyno Gradd a Bennir gan Ganolfan, bydd yn ofynnol i'r ysgol wneud 
datganiad cyffredinol mewn perthynas â'r prosesau a gyflawnir.  
 
7. Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a Diogelu Data  
 
7.1 Wrth ddatblygu dull o ymdrin â graddau a bennir gan ganolfannau yn 2021, mae'r 
ysgol wedi cymryd camau i sicrhau ei bod yn cyflawni ei Dyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol ac yn rhan o Ddeddf 
Cydraddoldeb (2010), sy'n sicrhau y rhoddir sylw dyledus i'r angen i wneud y 
canlynol  
 
7.1.1 Dileu achosion o wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth ac 
ymddygiad arall a waherddir gan Ddeddf Cydraddoldeb (2010);  
 
7.1.2 Hyrwyddo cydraddoldeb a chyfleoedd rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd 
warchodedig berthnasol a'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny;   
 
7.1.3 Meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig 
berthnasol a'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.  
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7.2 Bydd y dystiolaeth a gasglwyd gan yr ysgol i gefnogi'r gwaith o bennu graddau 
yn defnyddio deunyddiau safonedig, a baratowyd gan CBAC. Mae hyn yn cynnwys 
defnyddio cwestiynau o hen bapurau wedi'u haddasu, a chynlluniau marcio. Mae'r 
deunyddiau hyn eisoes wedi bod trwy broses gadarn i asesu'r effaith ar 
gydraddoldeb, fel rhan o'u proses sicrhau ansawdd eu hunain, i wneud yn siŵr eu 



bod yn diwallu anghenion y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol. Mae'r dull hwn, 
a'r cynlluniau asesu pwnc unigol, yn sicrhau bod trefniadau ar gyfer y myfyrwyr 
hynny sydd â hawl i gonsesiynau yn cael eu rhoi ar waith. Bydd gweithgareddau 
cymedroli yn sicrhau bod amrywiaeth eang o fyfyrwyr, sy'n cynnwys y rhai o 
nodweddion gwarchodedig, yn cael eu cynnwys. Mae hyn er mwyn galluogi'r ysgol i 
sicrhau bod ei dull gweithredu yn cyfrannu at gyfle cyfartal.  
 
7.3 Bydd yr ysgol yn sicrhau ei bod yn bodloni'r rheoliadau diogelu a phrosesu data. 
Gall hyn arwain at wneud addasiadau i bolisïau ac arferion presennol. Fodd bynnag, 
rhagwelir y gall rheoleiddwyr arholi ar y cyd gydlynu hyn i roi sicrwydd y caiff data eu 
trin yn briodol ac at y diben bwriadedig.  
 
8. Adolygu Graddau a Bennir gan Ganolfannau a Phrosesau Apelio  
 
8.1 Ar adeg ysgrifennu, nid oedd y broses o adolygu graddau canolfannau na'r 
prosesau apelio wedi'i chwblhau. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd yn ofynnol i'r ysgol 
gyflwyno Graddau a Bennir gan Ganolfannau i CBAC erbyn y dyddiad penodedig. Ar 
y pwynt hwn, caiff myfyrwyr eu hysbysu am y graddau dros dro a ddyfarnwyd. Pan 
fydd myfyriwr yn fodlon ar y graddau a bennwyd gan yr ysgol, nid fydd angen cymryd 
unrhyw gamau pellach.  
 
8.2 Bydd myfyriwr nad yw'n fodlon ar ei radd yn gallu apelio yn ei herbyn. Mae tri 
cham i'r broses apelio.  
 
8.2.1 Mae cam 1 yn ymwneud â chynnal adolygiad canolfan o'r radd dros dro a 
bennwyd gan y ganolfan ar y sail bod dyfarniad afresymol a/neu wall gweithdrefnol 
wedi ei wneud;  
 
8.2.2 Mae cam 2 yn ymwneud â chyflwyno apêl i CBAC ar y sail bod y dyfarniad y 
mae'r ganolfan wedi ei wneud yn afresymol a/neu fod gwall gweithdrefnol wedi ei 
wneud.   
 
8.2.3 Mae cam 3 yn ymwneud â chyflwyno cais i Cymwysterau Cymru er mwyn i'r 
Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) adolygu a yw CBAC wedi dilyn y 
gweithdrefnau gofynnol.  
 
9. Dysgu Proffesiynol  
 
9.1 Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymwysterau Cymru a CBAC, bydd yr 
ysgol yn sicrhau y darperir hyfforddiant priodol i staff ar bobl lefel er mwyn gwneud 
yn siŵr bod y cynllun asesu, a'r cynlluniau cysylltiedig, yn cael eu rhoi ar waith yn 
llawn.  
 
9.2 Yn ogystal â darparu hyfforddiant ar y cynllun asesu a'r camau gweithredu 
cysylltiedig ar gyfer staff ar bob lefel, bydd yr ysgol yn adolygu ei rhaglen hyfforddi 
bresennol er mwyn helpu i reoli llwyth gwaith y staff. Darperir hyfforddiant penodol ar 
osgoi rhagfarn ddiarwybod wrth asesu gwaith ar gyfer yr holl staff sy'n rhan o'r 
broses o farcio tystiolaeth. 
 



9.3 Bydd staff dynodedig hefyd yn cael hyfforddiant penodol ar faterion yn ymwneud 
â chydraddoldebau, gan gynnwys dyletswyddau'r sector cyhoeddus; rheoli rhagfarn 
ymwybodol a rhagfarn ddiarwybod; prosesu data a diogelu data, gan gyfeirio'n 
benodol at hysbysebion prosesu teg.   
 
10. Ymgeiswyr Preifat  
 
10.1 O bryd i'w gilydd, bydd gan yr ysgol nifer bach o fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau 
fel ymgeiswyr preifat.  Mae'r dysgwyr hyn yn sefyll arholiadau nas gwelir, a gaiff eu 
hasesu gan y bwrdd arholi.  
 
10.2 Mae'r staff yn yr ysgol yn annhebygol o allu dilysu gwaith ymgeiswyr preifat. 
Felly, ar y sail hon, ni fydd yr ysgol yn derbyn ymgeiswyr preifat ar gyfer cyfres 
arholiadau 2021. Bydd ymgeiswyr preifat yn gallu cyflwyno cais i'r awdurdod lleol i 
wneud trefniadau i gwblhau asesiadau yn haf 2021.  
 
11. Cais am ystyriaeth arbennig  
 
11.1 Bydd yr ysgol yn defnyddio'r ddogfen ystyriaethau arbennig a gyhoeddwyd gan 
CBAC ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n bodloni meini prawf penodedig.  
 
11.2 Yn ôl y weithdrefn arferol, gall yr ysgol ofyn am dystiolaeth i ddangos bod y 
myfyriwr yn bodloni'r meini prawf.  
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ATODIAD 1: AMSERLEN DYSTIOLAETH O HEN BAPURAU WEDI'U HADDASU  
 
Nod yr amserlen dystiolaeth ganlynol yw nodi pryd y caiff tystiolaeth o dasgau o hen 
bapurau wedi'u haddasu ei chyflwyno, a chaiff ei defnyddio wedyn i bennu graddau. 
Fodd bynnag, gall tystiolaeth i ffurfio sail 3.3.2 a 3.3.3 gael ei chyflwyno'n gynharach.  
 
Datblygwyd yr amserlen yn unol â chyhoeddi'r deunyddiau gan CBAC, a gall newid o 
ganlyniad i hynny. O ystyried natur y dystiolaeth a gesglir i gefnogi'r Graddau a 
Bennir gan Ganolfannau, nid yw'n bosibl cyhoeddi amserlen fanwl. At hynny, gan na 
fydd myfyrwyr yn sefyll arholiadau, mae'n debygol y gall myfyrwyr fod yn cwblhau 
gweithgareddau ar gamau gwahanol i'w cyfoedion mewn grwpiau blwyddyn 
dynodedig. Nod defnyddio amserlen yw gwneud yn siŵr bod y model yn 
gyflawnadwy i'r myfyrwyr a'r staff, gan sicrhau y caiff llwyth gwaith ei reoli hyd y 
gellir.  Fodd bynnag, gall amgylchiadau eithriadol godi lle nad yw'n bosibl i fyfyrwyr 
mewn dosbarthiadau unigol gwblhau gweithgareddau o fewn yr amserlen.  
 
Gall dyddiadau newid oherwydd ansicrwydd amserlenni cenedlaethol. O ganlyniad, 
mae'n bosibl y gall yr amserlen ar gyfer pob grŵp gael ei hymestyn am wythnos 
ychwanegol. Fodd bynnag, ni ragwelir y caiff ei chwtogi. 
 

Wythnos yn Dechrau  TGAU  UG/Safon Uwch  



12 Ebrill  Grŵp 1  
Saesneg Iaith  
Llenyddiaeth Saesneg  
Mathemateg  
Mathemateg: Rhifedd  
Gwyddoniaeth (Gymhwysol)  
Gwyddoniaeth (Dyfarniad 
Dwbl)  
Gwyddoniaeth (Ar Wahân)  

Grŵp 1  
TGCh Gymhwysol  
Economeg  
Bwyd a Maeth  
Ffrangeg  
Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Cerddoriaeth  
Addysg Gorfforol  
Seicoleg  
Astudiaethau Crefyddol  
Cymdeithaseg  
Tystysgrif Her Sgiliau CBC  
Cymraeg  

19 Ebrill 
  

26 Ebrill  Grŵp 2  
Gwyddoniaeth Gymhwysol  
Bioleg  
Dylunio a Thechnoleg  
Drama  
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth  
Hanes  
Cyllid Personol LIBF  
Astudio'r Cyfryngau  
Ffiseg  

4 Mai   Grŵp 2  
Mathemateg Ychwanegol  
Celf  
Astudiaethau Busnes  
Cyfrifiadureg  
Bwyd a Maeth  
Ffrangeg  
Daearyddiaeth  
Lletygarwch ac Arlwyo  
Addysg Gorfforol  
Astudiaethau Crefyddol  
Cymraeg (Ail Iaith) 

10 Mai  Grŵp 3  
Busnes Cymhwysol  
Chwaraeon Cymhwysol  
Celf  
Astudiaethau Busnes  
Cemeg  
Iaith a Llenyddiaeth Saesneg  
Llenyddiaeth Saesneg  
Mathemateg Bellach  
Daearyddiaeth  
Mathemateg  

17 Mai   Grŵp 3  
Dylunio a Thechnoleg  
Drama  
Almaeneg  
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol  
Hanes  
TGCh  
Astudio'r Cyfryngau  
Cerddoriaeth  
Sbaeneg  
Tystysgrif Her Sgiliau CBC  
Blwyddyn 10  
Llenyddiaeth Saesneg  
Mathemateg: Rhifedd 

24 Mai   

7 Mehefin  Gweithgareddau cymedroli mewn canolfan  

 

Dull Asesu ar gyfer Cymwysterau yn 2021  
 
[tudalen 7] 



 
Atodiad 2: Llinell Amser o Ddyddiadau Allweddol ar gyfer Canolfannau  
 

Dyddiad  Digwyddiad  

5 Mawrth  Bydd CBAC yn darparu gwybodaeth am ofynion asesu a Sicrhau 
Ansawdd Mewnol i ganolfannau  

19 – 25 Mawrth  Bydd canolfannau yn cyflwyno eu polisïau asesu a Sicrhau Ansawdd 
Mewnol i CBAC  

12 Ebrill  Bydd CBAC yn rhoi adborth i ganolfannau ar eu polisïau  

2 Gorffennaf  Gwneir penderfyniadau graddio mewn canolfannau a chynhelir 
prosesau Sicrhau Ansawdd Mewnol. Caiff graddau eu rhannu â'r 
myfyrwyr a chynhelir adolygiadau mewn canolfannau.  Bydd y 
canolfannau'n adolygu ac yn cymeradwyo canlyniadau'n fewnol.  

14 Mehefin – 2 
Gorffennaf  

Cyfnod cyflwyno ar gyfer Graddau a Bennir gan Ganolfannau  

21 Mehefin – 12 
Gorffennaf  

CBAC i Sicrhau Ansawdd cofnodion o benderfyniadau a 
chanlyniadau cyffredinol myfyrwyr  

9-13 Gorffennaf  Bydd CBAC yn trafod canlyniadau annodweddiadol â chanolfannau, 
ynghyd â materion sy'n codi o'r adolygiad o gofnodion tystiolaeth  

10 Awst  Canlyniadau UG a Safon Uwch  

10 Awst – 7 Medi  Cyfnod apelio UG a Safon Uwch (i CBAC)  

12 Awst  Canlyniadau TGAU  

24 Awst – 21 Medi*  Cyfnod apelio TGAU  

 
* Dros dro 
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Atodiad 3: Llinell Amser CBAC o Ddigwyddiadau Hyfforddi a Chanllawiau 
 

Dyddiad  Digwyddiad  

5 Mawrth  Hyfforddiant a recordiwyd ymlaen llaw: ‘Sylfeini a chreu asesiad’  

5 Mawrth  Canllawiau ar ‘Polisi'r ganolfan ar asesu a Sicrhau Ansawdd’  

Yr wythnos yn 
dechrau 8 Mawrth  

Hyfforddiant a recordiwyd ymlaen llaw: ‘Dull y ganolfan o asesu a 
Sicrhau Ansawdd penderfyniadau graddio’  

12 Mawrth  Hyfforddiant: Sesiwn Holi ac Ateb Fyw  

15 Mawrth  Proses apelio lefel uchel  

Yr wythnos yn 
dechrau 15 Mawrth  

Fframweithiau Asesu Cymwysterau terfynol, gan gynnwys 
disgrifyddion gradd  

Yr wythnos yn 
dechrau 15 Mawrth  

Canllaw ar Raddio i ganolfannau  

Yr wythnos yn 
dechrau 15 Mawrth  

Deunyddiau asesu i ganolfannau  

19 Mawrth  Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru  

Yr wythnos yn 
dechrau 22 Mawrth  

Deunyddiau hyfforddi sy'n benodol i'r pwnc  

19 – 25 Mawrth  Bydd canolfannau'n cyflwyno polisïau Asesu a Sicrhau Ansawdd 
Mewnol i CBAC  



22 Mawrth  Hyfforddiant a recordiwyd ymlaen llaw: ‘Rhagfarn ddiarwybod a 
gwrthrychedd’  

25 Mawrth  Hyfforddiant: Sesiwn Holi ac Ateb Fyw  

12 Ebrill  Bydd CBAC yn rhoi adborth i ganolfannau ar eu polisïau  

19 Ebrill  Hyfforddiant a recordiwyd ymlaen llaw: Gwneud dyfarniadau terfynol  

22 Ebrill  Dyddiad cau ar gyfer diwygio cofrestriadau  

Yr wythnos yn 
dechrau 26 Ebrill  

Y broses apelio derfynol  

26 Ebrill  Hyfforddiant a recordiwyd ymlaen llaw: ‘Arferion da wrth wneud 
penderfyniadau graddio terfynol a phrosesau Sicrhau Ansawdd’  

5 Mai  Hyfforddiant: Sesiwn Holi ac Ateb Fyw  

17 Mai  Hyfforddiant a recordiwyd ymlaen llaw: ‘Cyflwyno Graddau a Bennir 
gan Ganolfannau’  

14 Mehefin – 2 
Gorffennaf  

Cyfnod cyflwyno ar gyfer Graddau a Bennir gan Ganolfannau  

21 Mehefin – 12 
Gorffennaf  

Prosesau Sicrhau Ansawdd CBAC ‘Cofnodion o benderfyniadau a 
chanlyniadau cyffredinol myfyrwyr’  
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Atodiad 4: Dyddiadau Allweddol ar gyfer Myfyrwyr 
 

Dyddiad  Digwyddiad  

Erbyn y Pasg  Bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i fyfyrwyr sut y byddwch yn cael eich 
asesu a'ch graddio ar gyfer eich cymhwyster (cwblhawyd ar 1 
Mawrth 2021) 

12 Ebrill – 28 Mai  Dylech gael profiad addysgu wyneb yn wyneb a rhai asesiadau 
ychwanegol (Gweler Atodiad 1)  

Erbyn 25 Mehefin  Byddwch yn cael eich Graddau dros dro a Bennir gan y Ganolfan  
a chewch gyfle i ofyn i'ch graddau gael eu hadolygu  

14 Mehefin – 2 
Gorffennaf  

Bydd yr ysgol yn cyflwyno'r Graddau dros dro a Bennir gan y 
Ganolfan i CBAC  

10 Awst  Diwrnod Canlyniadau UG a Safon Uwch  

10 Awst – 7 Medi  Cewch gyfle i apelio yn erbyn eich canlyniadau UG a/neu Safon 
uwch i CBAC  

12 Awst  Diwrnod Canlyniadau TGAU  

24 Awst – 21 Medi*  
 
Ar ôl diwrnod y 
canlyniadau   

Cewch gyfle i apelio yn erbyn eich canlyniadau TGAU i CBAC  
 
Cewch gyfle i apelio i Cymwysterau Cymru i gael adolygiad gan y 
Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS)  

 

* Dros dro 

 

 

 


