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Cyflwyniad
Fel y nodwyd yn Amod J1.8 o’r Amodau Cydnabod Safonol, Dogfen Reoleiddio yw
unrhyw ddogfen, neu ran o ddogfen, sy’n ymddangos yn ein ‘Rhestr o Ddogfennau
Rheoleiddio’. Rhaid i gyrff dyfarnu cydnabyddedig gydymffurfio â’r gofynion
rheoleiddio a nodir mewn Dogfennau Rheoleiddio yn unol ag Amod B7.1.
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys ein prif Ddogfennau Rheoleiddio. Mae’n cynnwys
gofynion rheoleiddio a gymhwysir yn gyffredinol ar draws cyrff dyfarnu
cydnabyddedig a’u holl gymwysterau rheoledig, yn ogystal â gofynion sy’n
berthnasol i gyrff dyfarnu, cymwysterau a phynciau penodol.
Mae ein Dogfennau Rheoleiddio wedi’u strwythuro’n bum prif adran:

MEINI PRAWF

AMODAU
Gofynion rheoleiddio y mae’n rhaid i
gorff dyfarnu ddangos ei fod yn
cydymffurfio â nhw’n barhaus

Meini prawf ar gyfer cydnabod cyrff dyfarnu
yn gyffredinol ac yn benodol i gymhwyster,
ac ar gyfer cymeradwyo cywysterau

CANLLAWIAU

GWEITHDREFNAU

Canllawiau i gyrff dyfarnu

Gofynion rheoleiddio gweithdrefnol

POLISïAU
Polisïau sy’n amlinellu ein dull
rheoleiddio

Amodau yw'r gofynion rheoleiddio y mae'n rhaid i gorff dyfarnu ddangos ei fod yn
cydymffurfio â nhw'n barhaus er mwyn cynnal eu cydnabyddiaeth. Ceir amodau a
gymhwysir yn gyffredinol sy'n gymwys i holl gyrff dyfarnu cydnabyddedig yn gyffredinol,
yn ogystal ag amodau penodol sy'n gymwys i gymwysterau penodol.
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Mae'r Amodau Cydnabod Safonol yn cael eu cymhwyso’n gyffredinol a dyma'r
gofynion y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu cydnabyddedig gydymffurfio â nhw. Efallai y
byddwn yn anghymeradwyo rhai Amodau Safonau ar gyfer amodau cymwysterau
neu amodau corff-benodol i fod yn berthnasol. Os oes gwahaniaethau rhwng
Dogfennau Rheoleiddio neu os ydynt yn gwrth-ddweud ei gilydd, oni nodir yn
benodol, bydd yr Amodau Cydnabod Safonol yn cael blaenoriaeth.
Hefyd wedi’u cynnwys o dan y pennawd ‘Amodau’ ar y Rhestr o Ddogfennau
Rheoleiddio mae gofynion rheoleiddio y mae’n rhaid i gyrff dyfarnu gydymffurfio â
hwy yn unol ag Amod Cydnabod Safonol. Mae hyn yn cynnwys B7.1 a D5.1(a) o'r
Amodau Cydnabod Safonol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu gydymffurfio
ag unrhyw ofyniad i gymryd unrhyw gamau sydd wedi'u cynnwys mewn Dogfen
Reoleiddio neu i ymatal rhag cymryd hynny.
Mae rhai gofynion rheoleiddio parhaus wedi'u nodi mewn dogfennau nad ydynt wedi'u
cynnwys ar y Rhestr o Ddogfennau Rheoleiddio. Felly mae angen i gyrff dyfarnu hefyd
fod yn ymwybodol o'r gofynion sy'n berthnasol iddynt sydd wedi'u cynnwys mewn
dogfennau eraill, fel gohebiaeth gennym ni, amodau cydnabod arbennig,
cyfarwyddiadau a chynlluniau gweithredu, yn ogystal ag unrhyw rwymedigaethau
cytundebol gyda ni ar gyfer datblygu, cyflawni a dyfarnu cymwysterau penodol.
Mae meini prawf yn cynnwys y rhai y mae'n rhaid eu bodloni i ennill cydnabyddiaeth
a meini prawf y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn caniatáu cymhwyster penodol yn y
system. Rydym yn defnyddio meini prawf cydnabod cyffredinol wrth benderfynu a
ddylid cydnabod cyrff dyfarnu, a meini prawf cydnabod sy'n benodol i gymhwyster
wrth benderfynu a ddylid rhoi caniatâd i gorff dyfarnu gynnig disgrifiad penodol o
gymhwyster e.e. TGAU. Meini prawf cymeradwyo yw'r hyn yr ydym yn ei gymhwyso
wrth benderfynu a ddylid cymeradwyo ffurf cymhwyster corff dyfarnu.
Mae canllawiau'n cefnogi cyrff dyfarnu gyda'u cydymffurfiad parhaus. Mae yna
enghreifftiau o ganllawiau y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu eu hystyried, yn unol ag
amodau B7.2 neu D5.1(b) o'r Amodau Cydnabod Safonol. Mae yna hefyd ganllawiau
sy'n cynnwys arfer gorau, darllen pellach, gwybodaeth ategol a chyngor. Lle mae'n
rhaid i gyrff dyfarnu roi sylw i'r canllawiau (neu adrannau penodol) bydd hyn yn cael
ei nodi yn y canllawiau neu ddogfen berthnasol arall (fel contract).
Mae gweithdrefnau'n cynnwys ein rheolau ar gyfer gwneud cais am
gydnabyddiaeth gyffredinol fel corff dyfarnu, am gydnabyddiaeth benodol i
gymhwyster, ar gyfer dynodi cymwysterau, a'r weithdrefn ar gyfer ein Gwasanaeth
Adolygu Gweithdrefnau Arholi.
Mae polisïau'n amlinellu ein dulliau rheoleiddio a'n datganiadau polisi ar bynciau
neu faterion penodol. Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 yn ei gwneud yn ofynnol
i ni gyhoeddi datganiadau polisi ar ystod o faterion.
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Amodau
Amodau yw'r gofynion rheoleiddio y mae'n rhaid i gorff dyfarnu ddangos ei fod yn
cydymffurfio â nhw'n barhaus er mwyn cynnal eu cydnabyddiaeth. Hefyd wedi'u
cynnwys o dan y pennawd hwn mae dogfennau sy'n cynnwys gofynion rheoleiddio y
mae'n rhaid i gyrff dyfarnu gydymffurfio â hwy yn unol ag Amod Cydnabod Safonol,
gan gynnwys amodau B7.1 a D5.1(a).

Amodau cydnabod safonol
Amodau Cydnabod Safonol
Mae'r Amodau Cydnabod Safonol yn rheolau sy'n berthnasol i bob corff dyfarnu
cydnabyddedig a'r holl gymwysterau yng nghwmpas eu cydnabyddiaeth (oni bai eu
bod wedi'u heithrio'n benodol). Mae'r rhain yn amodau y mae'n rhaid i bob corff
dyfarnu gydymffurfio â nhw'n barhaus, trwy gydol y broses o ddatblygu, cyflwyno a
dyfarnu eu cymwysterau yng Nghymru.
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG
Mae'r rhain yn amodau sy'n berthnasol i gyrff dyfarnu a gydnabyddir i gynnig
cymwysterau TGAU a/neu TAG.
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth
Cymru
Mae'r rhain yn amodau sy'n berthnasol i gyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau
Tystysgrif Her Sgiliau berthnasol a'u fframweithiau Bagloriaeth Cymru cysylltiedig.

Amodau cydnabod cysylltiedig â Covid-19
Dyma gyfres o ddogfennau sy'n nodi ein gofynion rheoleiddio ar gyfer cyrff dyfarnu sy'n
cynnig cymwysterau yn ystod pandemig Covid-19.

Amodau cysylltiedig â Covid-19 – cymwysterau cyffredinol
Gofynion ar gyfer Addasu Asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG
a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2021
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r egwyddorion i'w defnyddio gan CBAC wrth addasu
asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol yn 2021. Mae hefyd yn nodi ein
gofynion mewn perthynas ag addasu asesiadau ar gyfer y Cymwysterau
Cyffredinol hynny.
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Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a
Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2022
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r egwyddorion i'w defnyddio gan CBAC wrth addasu
asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol yn 2022. Mae hefyd yn nodi ein gofynion
mewn perthynas ag addasu asesiadau ar gyfer y Cymwysterau Cyffredinol hynny.

Amodau cysylltiedig â Covid-19 – cymwysterau galwedigaethol
Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol – Amodau a
Gofynion COVID-19
Mae'r ddogfen hon yn nodi Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau
Galwedigaethol (Amodau VCR). Daeth yr amodau hyn i rym ar 27 Ebrill 2021 ar
gyfer yr holl gymwysterau galwedigaethol sy'n dod o fewn categorïau A a B fel y'u
diffinnir yn Amod VCR1.8. Hefyd, mae yna ganllawiau cysylltiedig: Fframwaith
rheoleiddio wrth gefn cymwysterau galwedigaethol, Canllawiau COVID-19
O 27 Ebrill 2021, mae'r dogfennau canlynol mewn grym ar gyfer cymwysterau
penodedig ac amgylchiadau cyfyngedig yn unig. Ceir rhagor o fanylion yn yr
Hysbysiadau isod:
Hysbysiad o dan Amod VQCov1.1(b)
Fframwaith Rheoleiddio Arbennig: Cymwysterau Galwedigaethol - Amodau a
Gofynion COVID-19 (dros dro)
Mae amodau VQCov1 i VQCov11 (ac eithrio Amod VQCov1.3) wedi'u
hanghymhwyso mewn perthynas â phob VQ o 27 Ebrill 2021 ymlaen, yn
ddarostyngedig i'r darpariaethau trosiannol ac arbed a nodwyd. Bydd Amod
VQCov1.3 yn parhau mewn grym i hwyluso cydymffurfiad â'r darpariaethau
trosiannol ac arbed hynny. Hefyd, mae yna ganllawiau cysylltiedig: Fframwaith
Rheoleiddio Eithriadol: Cymwysterau Galwedigaethol - Canllawiau COVID-19 (dros
dro)
Hysbysiad o dan Amod ExtVTQCov1.1(b)
Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Estynedig: Cymwysterau Galwedigaethol –
Amodau a Gofynion
Mae amodau ExtVQCov1 i ExtVQCov5 (ac eithrio Amod ExtVTQCov1.3) wedi'u
hanghymhwyso mewn perthynas â phob VQ o 27 Ebrill 2021 ymlaen, yn
ddarostyngedig i'r darpariaethau trosiannol ac arbed a nodwyd. Bydd Amod
ExtVQCov1.3 yn parhau mewn grym i hwyluso cydymffurfiad â'r darpariaethau
trosiannol ac arbed hynny. Hefyd, mae yna ganllawiau cysylltiedig: Fframwaith
Rheoleiddio Arbennig Estynedig: Cymwysterau Galwedigaethol Canllawiau.
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Gofynion rheoleiddio eraill, y mae amodau'n nodi bod yn rhaid
cydymffurfio â hwy
Gofynion Tystysgrif Ychwanegol
Yn ychwanegol at y rhai yn yr Amodau Cydnabod Safonol, mae'r ddogfen hon yn
nodi’r gofynion ar gyfer dylunio a chynhyrchu pob tystysgrif y mae corff dyfarnu yn
eu cyhoeddi mewn perthynas â'r holl gymwysterau rheoleiddiedig neu ddyfarniad
credyd y mae’n cynnig yng Nghymru.
Lefelau cymwysterau a chydrannau
Mae'r ddogfen hon yn ategu'r Amodau Cydnabod Safonol, drwy nodi gofynion a
chanllawiau mewn perthynas ag aseinio lefelau o’r CQFW i gymwysterau
rheoleiddiedig a (lle y bo'n briodol) eu cydrannau.
Polisi Rheoleiddio Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg
Yn ychwanegol at y gofynion a nodir yn yr Amodau Cydnabod Safonol, mae'r
ddogfen hon yn gosod gofynion o ran darparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg gan
gyrff dyfarnu cydnabyddedig.
Gweithdrefnau Cyfnewid Data Cymru Tachwedd 2021
Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r broses y mae'n rhaid ei dilyn a'r data y mae'n rhaid i
CBAC ei ddarparu yn ystod gaeaf 2021 ar gyfer pob cymhwyster sy'n rhan o'r
gofynion hyn.
Am ofynion cyfnewid data cynharach, gweler:
• Gweithdrefnau Cyfnewid Data Cymru Haf 2021
• Gweithdrefnau Cyfnewid Data Cymru Tachwedd 2020
• Gweithdrefnau Cyfnewid Data Cymru Haf 2020
• Cyfnewid Data Gaeaf 2019-20
• Cyfnewid Data Haf 2019
Gofynion TGAU, TAG a Thystysgrif Her Sgiliau
Egwyddorion Dyfarnu
Mae'n amlinellu'r egwyddorion cyffredinol wrth ddyfarnu cymwysterau TGAU a TAG,
a chymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau perthnasol.
Rheoliadau asesiadau TGAU dan reolaeth
Mae'r ddogfen hon yn gymwys i asesiadau TGAU dan reolaeth lle cafodd y
cymhwyster ei addysgu gyntaf cyn blwyddyn academaidd 2015/16.
Nid yw'r rheoliadau hyn yn gymwys i'r canlynol:
• Cymwysterau TGAU (A*-G) diwygiedig i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2015; neu
• Cymwysterau TGAU diwygiedig (wedi'u graddio 9-1).
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Gofynion ar gyfer pennu lefelau cyrhaeddiad penodedig ar gyfer cymwysterau TAG a TGAU
(Saesneg yn unig)
Mae’r ddogfen hon yn nodi ein gofynion ar gyfer gosod lefelau cyrhaeddiad penodol
ar gyfer cymwysterau TAG UG a Safon Uwch a chymwysterau TGAU.
Gofynion ar gyfer pennu lefelau cyrhaeddiad penodedig ar gyfer cymwysterau Tystysgrif
Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru)
Mae'r ddogfen hon yn nodi ein gofynion ar gyfer pennu lefelau cyrhaeddiad penodedig
ar gyfer Cymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau perthnasol.
Rheolau Ailsefyll Cymwysterau TAG, UG a Safon Uwch
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r rheolau sy'n gymwys i gymwysterau UG a Safon Uwch
Cymeradwy yn unig.
Rheolau Ailsefyll Cymwysterau TGAU
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r rheolau sy'n gymwys i gymwysterau TGAU Cymeradwy
yn unig.
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Meini Prawf
Mae meini prawf yn cynnwys meini prawf cydnabod a meini prawf cymeradwyo.
Rhaid i ni gydnabod unrhyw gorff dyfarnu sy'n ceisio dyfarnu cymwysterau rheoledig
yng Nghymru. I gael eu cydnabod, byddwn yn ystyried a ydyn nhw'n cwrdd â'n meini
prawf cydnabod cyffredinol. Yn ogystal, ar hyn o bryd mae gennym feini prawf
cydnabod i gymwysterau penodol ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG. Felly mae
angen i gyrff dyfarnu sy'n dymuno cynnig y cymwysterau hyn hefyd wneud cais am
gydnabyddiaeth benodol i gymhwyster a byddwn yn ystyried a ydyn nhw'n cwrdd â'r
meini prawf hyn.
Meini prawf cymeradwyo yw'r hyn yr ydym yn ei gymhwyso wrth benderfynu a
ddylid cymeradwyo cymhwyster corff dyfarnu i fod yn gymhwyster Cymeradwy. Mae
yna feini prawf cymeradwyo cyffredinol, cymhwyster-benodol a phwnc-benodol.
Nodir meini prawf cymeradwyo pwnc-benodol yn Atodiad A. Lle rydym wedi
cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar gyfer cymhwyster, byddwn yn ystyried a
fodlonwyd y meini prawf cymeradwyo wrth benderfynu a ddylid cymeradwyo ffurf o'r
cymhwyster i'w ddyfarnu yng Nghymru gan y corff dyfarnu dan sylw.

Meini prawf cydnabod
Meini Prawf Cydnabod Cyffredinol
Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gofynion y mae angen i gorff dyfarnu eu bodloni cyn y
gall gael ei gydnabod.
Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys meini prawf y mae'n rhaid i unrhyw gorff dyfarnu sy'n
dymuno dyfarnu cymwysterau TGAU neu TAG yng Nghymru eu bodloni.

Meini prawf cymeradwyo
Meini prawf cymeradwyo cyffredinol
Meini Prawf Cymeradwyo ac Amodau Cymeradwyo
Mae'r dogfen hwn yn amlinellu'r meini prawf y mae'n rhaid i gymhwyster eu bodloni cyn
y gellir ei gymeradwyo a'r amodau cymeradwyo a roddir ar gymwysterau cymeradwy.
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Meini prawf cymhwyster benodol
Cymwysterau TGAU a TAG diwygiedig
Mae'r meini prawf cymeradwyo hyn yn gymwys i gymwysterau TGAU lle cafodd y
cymhwyster ei addysgu gyntaf yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16 neu ar ôl
hynny. Mae meini prawf cymeradwyo pwnc-benodol hefyd yn gymwys i rai
cymwysterau TGAU a TAG diwygiedig yng Nghymru, a nodir yn Atodiad A.
Egwyddorion Cymhwyster TGAU fel y'i diwygiwyd gan y ddogfen Diwygiadau i
Egwyddorion Cymwysterau TGAU
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Cymwysterau TGAU
Egwyddorion cymhwyster TAG UG a Safon Uwch
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Cymwysterau TAG UG a Safon Uwch - Mae'r
rhain yn nodi'r gofynion ar gyfer pob manyleb TAG UG a Safon Uwch newydd a
gymeradwywyd i'w dyfarnu yng Nghymru o fis Medi 2017.
Cymwysterau TAG cyn eu diwygio
Mae'r meini prawf hyn yn gymwys i gymwysterau TAG cyn eu diwygio lle cafodd y
cymhwyster ei addysgu gyntaf cyn blwyddyn academaidd 2015/16. Datblygwyd
egwyddorion pwnc ar gyfer cymwysterau TAG cyn eu diwygio cyn i Cymwysterau
Cymru gael ei sefydlu. Rhaid i unrhyw gorff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau
hyn gymhwyso'r meini prawf pwnc sydd ar wefan Ofqual. Am wybodaeth bellach
gweler Atodiad A.
Meini Prawf ar gyfer Cymwysterau TAG UG a Safon Uwch
Fe'i defnyddiwyd fel sail ar gyfer datblygu ac achredu pob cymhwyster TAG UG a
Safon Uwch cyn eu diwygio.
Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru
Diweddariad i egwyddorion Dylunio ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru - Mae'r
ddogfen hon yn nodi'r canlyniadau dysgu a'r gofynion asesu ar gyfer y gyfres o
gymwysterau Sgiliau Hanfodol a gynigiwyd gyntaf o fis Medi 2015.
Cymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau
Egwyddorion dylunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru
Mae'r ddogfen hon yn berthnasol mewn perthynas â chymwysterau Tystysgrif Her
Sgiliau perthnasol a'u fframweithiau Bagloriaeth Cymru cysylltiedig. Nid yw'n
berthnasol mewn perthynas â Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3) ar gyfer ei
addysgu am y tro cyntaf o 1 Medi 2023.
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Canllawiau
Mae canllawiau'n cefnogi cyrff dyfarnu gyda'u cydymffurfiad parhaus. Mae yna
enghreifftiau o ganllawiau y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu eu hystyried, yn unol ag
amodau B7.2 neu D5.1(b) o'r Amodau Cydnabod Safonol. Mae yna hefyd ganllawiau
sy'n cynnwys arfer gorau, darllen pellach, gwybodaeth ategol a chyngor. Lle mae'n
rhaid i gyrff dyfarnu roi sylw i'r canllawiau (neu adrannau penodol), bydd hyn yn cael
ei nodi yn y canllawiau neu ddogfen berthnasol arall (fel contract).
Mynediad Teg drwy Ddylunio
Mae'r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar sut y gellir ymgorffori dyluniad da yn gynnar
wrth ddylunio cymwysterau ac asesu er mwyn hwyluso a hyrwyddo mynediad i bob
dysgwr. Mae'n cynnwys enghreifftiau ac argymhellion i gefnogi arfer gorau gan gyrff
dyfarnu, a chanllawiau ar gydymffurfio â gofynion rheoleiddio.
Canllawiau i gyrff dyfarnu ar ddatblygu, darparu a dyfarnu cymwysterau drwy
gyfrwng y Gymraeg
Mae'r canllaw hwn wedi'i gynllunio i gefnogi pob corff dyfarnu wrth ddatblygu,
dylunio, darparu a dyfarnu cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n cynnwys
enghreifftiau arfer da a dolenni i adnoddau a chysylltiadau ychwanegol.
Cynlluniau Marcio ar gyfer Cymwysterau sy'n Seiliedig ar Wybodaeth
Mae'r canllaw hwn yn cefnogi datblygwyr ac aseswyr cymwysterau wrth ddylunio,
datblygu ac adolygu cynlluniau marcio.
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Gweithdrefnau
Mae'r dogfennau hyn yn amlinellu ein gweithdrefnau. Caiff rhai eu cymhwyso'n
gyffredinol, ac mae rhai yn gymwys i ddisgrifiadau penodol o gymwysterau.
Rheolau am Geisiadau i Gydnabod Cyrff Dyfarnu
Mae'n gymwys i unrhyw un sydd am wneud cais i ddod yn gorff dyfarnu
cydnabyddedig ac i'w gymwysterau gael eu rheoleiddio yng Nghymru.
Rheolau am Geisiadau i Ddynodi Cymwysterau
Mae'r ddogfen hon wedi'i hanelu at gyrff dyfarnu cydnabyddedig sy'n awyddus i
wneud cais i Cymwysterau Cymru ddynodi ei gymhwyster.
Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
Mae'r ddogfen hon ar gyfer unrhyw gorff dyfarnu cydnabyddedig sy'n awyddus i
wneud cais am gydnabyddiaeth i ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG. Dylid darllen y
ddogfen hon ar y cyd â'r Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU
/ TAG.
Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi
Mae’r ddogfen hon yn nodi ein Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) ar
gyfer cymwysterau TGAU a TAG Cymeradwy a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth
Cymru.
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Polisïau
Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i ni baratoi
datganiadau polisi mewn perthynas ag arfer ein swyddogaethau o dan ddarpariaethau
penodol y Ddeddf. Mae'r polisïau isod yn nodi ein dull rheoleiddio o ymdrin â'r
materion a bennir yn y Ddeddf, ynghyd â pholisïau ychwanegol sy'n nodi ein
hymagwedd at faterion rheoleiddio eraill.

Cwynion, chwythu'r chwiban, digwyddiadau ac apeliadau
Cwynion am Gyrff Dyfarnu
Mae'n gymwys i unrhyw un sydd am gwyno am gorff dyfarnu cydnabyddedig neu
am un neu fwy o'r cymwysterau rheoleiddiedig a gynigir gan gorff dyfarnu o'r fath.
Polisi Apeliadau Rheoleiddiol
Mae'n gymwys i unrhyw un yr effeithiwyd arno gan ein penderfyniadau rheoleiddiol
ac sydd am apelio yn erbyn penderfyniad o’r fath.
Polisi Rheoleiddiol ar Reoli Digwyddiadau
Mae'r polisi hwn yn amlinellu ein prosesau mewnol ar gyfer rheoli digwyddiadau
rheoleiddio, ac yn nodi’r broses ar gyfer ein hysbysu o ddigwyddiad rheoleiddio.
Polisi Rheoleiddio Chwythu'r Chwiban
Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r broses y byddwn yn ei dilyn wrth drin
datgeliadau chwythwyr chwiban, ac yn nodi pwy y gellir eu dosbarthu fel
chwythwr chwiban a’r mathau o ddatgeliad yr ydym yn eu hystyried.
Polisi Camau Annerbyniol gan Achwynwyr
Dylai'r polisi hwn gael ei ddarllen ar y cyd â pholisïau rheoleiddio sy'n ymwneud â
chwynion ac apeliadau a byddai'n berthnasol yn yr achosion prin lle mae ymddygiad
achwynydd yn cael ei ystyried yn annerbyniol gennym ni.

Gorfodi
Polisi Capio Ffioedd
Mae'r polisi yn egluro o dan ba amgylchiadau y gallwn osod terfyn ar y tâl y gall corff
dyfarnu ei godi mewn perthynas â dyfarnu cymwysterau a ariennir yn gyhoeddus.
Polisi Cosbau Ariannol
Mae’r polisi’n nodi'r amgylchiadau lle rydym yn debygol o osod cosb ariannol a’r
ffactorau yr ydym yn debygol o'u hystyried wrth bennu swm y gosb honno.
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Polisi Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith
Mae hwn ar gyfer cyrff dyfarnu cydnabyddedig ac aelodau o'r cyhoedd i'w galluogi i
ddeall sut y gallem ddefnyddio ein pwerau gorfodi a chosbi.
Polisi Amodau Trosglwyddo
Mae'r polisi hwn yn nodi'r amgylchiadau pan fo cydnabyddiaeth o gorff dyfarnu yn
debygol o gael ei gwneud yn ddarostyngedig i Amod Trosglwyddo, a'r amgylchiadau
lle rydym yn debygol o Gyfarwyddo corff dyfarnu i drosglwyddo cymhwyster.

Cymwysterau blaenoriaethol a di-flaenoriaeth
Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol (PQL)
Dyma restr o gymwysterau yr ydym wedi cyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar eu
cyfer, neu yr ydym yn eu hystyried i'w cymeradwyo ac a gytunwyd ar y cyd fel
cymwysterau blaenoriaethol gennym ni a Gweinidogion Cymru. Byddwn yn ystyried
cymeradwyo cymwysterau nad ydynt ar y PQL os ydym wedi cyhoeddi meini prawf
cymeradwyo, ond bydd cymeradwyo cymwysterau sydd ar y PQL yn flaenoriaeth uwch.
Polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a Chymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig
Mae'r polisi hwn yn nodi ein dull o gymeradwyo cymwysterau i'w dyfarnu yng
Nghymru, ac yn amlinellu'r rhesymeg dros gyfyngu ar gymwysterau blaenoriaethol
a'r prosesau cysylltiedig.
Cynllun a wneir o dan Adran 15 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015
Yn unol ag adran 15 o’r Ddeddf, mae'r Cynllun hwn yn darparu ar gyfer sut y byddwn
yn gwneud trefniadau gyda chyrff dyfarnu ar gyfer datblygu cymwysterau â
blaenoriaeth gyfyngedig gyda'r bwriad o gymeradwyo'r math hwnnw o'r cymhwyster.
Cynllun a wneir o dan Adran 17 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015
Yn unol ag adran 17 o’r Ddeddf, mae'r Cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn
sicrhau cymwysterau â blaenoriaeth gyfyngedig trwy broses ddethol.

Datganiadau polisi eraill
Polisi Ymgynghori
Mae'r datganiad polisi hwn yn egluro o dan ba amgylchiadau ac ym mha ffordd
rydym yn cynnig cynnal ymgynghoriadau.
Polisi Dynodi
Mae'r polisi hwn yn esbonio sut rydym yn arfer ein swyddogaethau mewn perthynas
â dynodi cymwysterau. Pan fydd corff dyfarnu a gydnabyddir gennym yn awyddus i
un o'i gymwysterau fod yn gymwys i'w ddefnyddio ar gyrsiau penodol a ariennir yn
gyhoeddus, bydd y corff dyfarnu fel arfer yn gwneud cais i ni i ddynodi'r cymhwyster.
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Polisi Grantiau
Mae’r polisi hwn yn nodi’r egwyddorion cyffredinol y byddwn yn eu dilyn wrth
ystyried sicrhau bod grant ar gael.
Adolygu Datganiadau Polisi yn Gyson
Mae’r ddogfen hon yn ymwneud â sut rydym yn cadw datganiadau polisi dan
adolygiad, gan gynnwys sut a pham yr ydym yn adolygu polisïau, a’n cylch a’n proses
adolygu polisi.
Datganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a'r System Gymwysterau
Mae'r datganiad polisi hwn yn egluro sut rydym yn adolygu gweithgareddau cyrff
dyfarnu cydnabyddedig a'u cydymffurfiaeth â'n gofynion rheoleiddio, yn ogystal â'r
ffordd rydym yn adolygu'r system gymwysterau ehangach.
Datganiad Polisi ar Gydweithio
Mae'r datganiad hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd am gydweithio â ni mewn
cysylltiad â'n swyddogaethau neu faterion eraill sy'n ymwneud â chymwysterau.
Mae'n esbonio o dan ba amgylchiadau y gallwn gydweithio fel y'u diffinnir o dan
adran 52 (Cydweithio) o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.
Datganiad Polisi ar Ddarparu Gwasanaethau
Mae'r datganiad hwn yn egluro o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ystyried a
ddylid cymryd rhan mewn gweithgareddau masnachol fel y'u diffinnir o dan adran 45
o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.
Polisi Cydnabod
Mae'r polisi hwn yn egluro ein gofynion ar gyfer cydnabod cyrff dyfarnu, pam rydym
yn llunio meini prawf ac yn gwneud rheolau ar gyfer cydnabod cyrff dyfarnu ac o dan
ba amgylchiadau y gellir ildio cydnabyddiaeth neu ei thynnu'n ôl.
Datganiad Polisi Codi Tâl am Wasanaethau Rheoleiddio
Mae'r polisi hwn ar gyfer cyrff dyfarnu. Mae'n esbonio o dan ba amgylchiadau y
gallwn godi tâl ar gyrff dyfarnu o ran y costau yr eir iddynt wrth gyflawni ein
swyddogaethau amrywiol.
Polisi Diwygiadau a Chywiriadau ar gyfer Datganiadau Ystadegol
Mae'r ddogfen hon yn disgrifio'r ffordd y gallwn ddiwygio ein datganiadau ystadegol
rheolaidd. Mae "datganiadau ystadegol" yn cyfeirio at ddatganiadau ystadegol
rheolaidd a gaiff eu cyhoeddi ar ein gwefan.
Polisi Allbynnau Ystadegol
Mae'r ddogfen hon yn disgrifio'r ffordd y byddwn yn cyhoeddi allbynnau ystadegol
sy'n ymwneud â'r data rydym yn eu casglu ar gymwysterau rheoleiddiedig.
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Atodiad A: Meini prawf cymeradwyo pwnc-benodol
Dyma restr o'r holl feini prawf cymeradwyo a gyhoeddwyd ar lefel pwnc (neu
Egwyddorion Pwnc ar gyfer y cymwysterau hynny a gymeradwywyd gan Lywodraeth
Cymru cyn sefydlu Cymwysterau Cymru). Rhaid i gyrff dyfarnu gyflwyno eu ffurf o
gymhwyster i ddangos sut maen nhw'n cwrdd â'r meini prawf a dim ond y rhai sy'n
cael eu cymeradwyo gennym ni sy'n cael eu cynnig fel cymwysterau cymeradwy. Mae
rhai yn destun cyfyngiadau - lle caniateir nifer o ffurfiau ar y cymhwyster yn unig ac
am gyfnod cymeradwyo penodol.

Meini prawf pwnc-benodol ar gyfer TGAU diwygiedig
Mae'r rhain yn gymwys i gymwysterau TGAU lle cafodd y cymhwyster ei addysgu
gyntaf yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16 neu ar ôl hynny.
Egwyddorion Pwnc
Egwyddorion pwnc ar gyfer TGAU Saesneg Iaith
Egwyddorion pwnc ar gyfer TGAU Mathemateg
Egwyddorion pwnc ar gyfer TGAU Mathemateg – Rhifedd
Egwyddorion pwnc ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith
Meini Prawf Cymeradwyo
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Busnes
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Cyfrifiadureg
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Dylunio a Thechnoleg
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Astudio'r Cyfryngau
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Cymraeg Ail Iaith

Meini prawf pwnc-benodol ar gyfer TAG diwygiedig
Mae'r rhain yn gymwys i gymwysterau Safon Uwch lle cafodd y cymhwyster ei
addysgu gyntaf yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16 neu ar ôl hynny.
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TAG UG a Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TAG UG a Safon Uwch Llywodraeth a
Gwleidyddiaeth (Saesneg yn unig)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TAG UG a Safon Uwch yn y Gyfraith
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TAG UG a Safon Uwch mewn Mathemateg
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TAG UG a Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach
Meini Prawf Cymeradwyo TAG UG a Safon Uwch Astudio'r Cyfryngau
14
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Meini prawf pwnc-benodol ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG cyn
eu diwygio
Datblygwyd meini prawf pwnc ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG cyn eu diwygio,
lle'r oedd addysgu'r cymhwyster am y tro cyntaf cyn blwyddyn academaidd 2015/16,
cyn sefydlu Cymwysterau Cymru. Rhaid i unrhyw gorff dyfarnu sy'n cynnig y
cymwysterau hyn gymhwyso'r meini prawf pwnc sydd i'w cael ar wefan Ofqual, ar
gyfer cymwysterau TGAU ac ar gyfer TAG.

Meini prawf bwnc-benodol eraill
Yn dilyn adolygiadau sector, rydym wedi cyhoeddi meini prawf cymeradwyo yn y
meysydd a ganlyn:
•
•
•

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant;
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig; a
Technoleg Ddigidol.

Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a
Gofal Plant
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
(Ebrill 2018)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
(L2) (Mawrth 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
(L2) (Mawrth 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
(L3) (Mawrth 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (L2) (Mawrth
2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
(L2) (Mawrth 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
(L3) (Mawrth 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a
Phobl Ifanc) (L3) (Mawrth 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a
Chyd-destunau (L2) (Mai 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer a Theori (L2)
(Mehefin 2019)
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Meini Prawf Cymeradwyo TAG UG a Safon Uwch ar gyfer Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gorffennaf 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a
Chyd-destunau (L3) (Awst 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
a Theori (L3) (Medi 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Paratoi i Arwain a Rheoli ym Maes Gofal, Chwarae,
Dysgu a Datblygiad Plant (L4) (Tachwedd 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Paratoi i Arwain a Rheoli ym Maes Iechyd a Gofal
Cymdeithasol (L4) (Tachwedd 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu
a Datblygiad Plant (L4) (Tachwedd 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau (L4) (Chwefror 2020)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Eiriolaeth Annibynnol (L4) (Chwefror 2020)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol (L4)
(Chwefror 2020)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol (L4) (Ionawr 2020)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a
Datblygiad Plant: Ymarfer (L5) (Tachwedd 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Ymarfer (L5) (Ionawr 2020)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau Adeiladu a'r Amgylchedd
Adeiledig
Meini Prawf Cymeradwyo TGAU ar gyfer Amgylchedd Adeiledig (Awst 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo - Amgylchedd Adeiledig TAG UG a Safon Uwch (Awst 2019)
Meini Prawf Cymeradwyo - Sylfaen mewn Peirianneg Adeiladu a Gwasanaethau
Adeiladu (Lefel 2)
Meini Prawf Cymeradwyo - Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)
Meini Prawf Cymeradwyo - Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2)
Meini Prawf Cymeradwyo - Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 3)
Meini Prawf Cymeradwyo - Adeiladu (Lefel 3)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau Technoleg Ddigidol
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Technoleg Ddigidol TGAU (Mai 2020)
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Technoleg Ddigidol TAG UG/Safon Uwch
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Mynegai Dogfennau Rheoleiddio
Dogfennau Rheoleiddio Cyffredinol
Amodau Cydnabod Safonol
Gofynion Tystysgrif Ychwanegol
Lefelau Cymwysterau a Chydrannau
Polisi Rheoleiddio Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg
Gweithdrefnau Cyfnewid Data Cymru a Gofynion Data
Meini Prawf Cydnabod Cyffredinol
Meini Prawf Cymeradwyo ac Amodau Cymeradwyo
Rheolau am Geisiadau i Gydnabod Cyrff Dyfarnu
Rheolau am Geisiadau i Ddynodi Cymwysterau
Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi
Cwynion am Gyrff Dyfarnu
Polisi Apeliadau Rheoleiddiol
Polisi Rheoleiddiol ar Reoli Digwyddiadau
Polisi Rheoleiddio Chwythu'r Chwiban
Polisi Ymddygiad Annerbyniol gan Achwynwyr
Polisi Capio Ffioedd
Polisi Cosbau Ariannol

3
5
5
5
5
7
7
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11

Polisi Cymryd Camau Pan Aiff Pethau o Chwith

12

Polisi Amodau Trosglwyddo
Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol
Polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a Chymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig
Cynllun a wneir o dan Adran 15 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015
Cynllun a wneir o dan Adran 17 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015
Polisi Ymgynghori
Polisi Dynodi
Polisi Grantiau
Adolygu Datganiadau Polisi yn Gyson
Datganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a'r System Gymwysterau
Datganiad Polisi ar Gydweithio
Datganiad Polisi ar Ddarparu Gwasanaethau
Polisi Cydnabod
Datganiad Polisi Codi Tâl am Wasanaethau Rheoleiddio
Polisi Diwygiadau a Chywiriadau ar gyfer Datganiadau Ystadegol
Polisi Allbynnau Ystadegol

12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Canllawiau i gyrff dyfarnu
Canllawiau Mynediad Teg drwy Ddylunio
9
Canllawiau i gyrff dyfarnu ar ddatblygu, darparu a dyfarnu cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg 9
Cynlluniau Marcio ar gyfer Cymwysterau sy'n Seiliedig ar Wybodaeth
9
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Cymwysterau TGAU
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG
3
Egwyddorion Dyfarnu
6
Rheoliadau Asesiadau TGAU dan Reolaeth
5
Gofynion ar gyfer Pennu Lefelau Cyrhaeddiad Penodedig ar gyfer Cymwysterau TAG a TGAU
6
Rheolau Ailsefyll Cymwysterau TGAU
6
Fframwaith Dyfarnu Amgen Cymwysterau Cyffredinol ar gyfer Cymru – GQAAFW
3
Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a Thystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2021
4
Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a Thystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2022
4
Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
7
Egwyddorion Cymwysterau TGAU
8
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Cymwysterau TGAU
8
Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
10
Meini Prawf Pwnc-benodol ar gyfer Cymwysterau TGAU Diwygiedig
15
Meini Prawf Pwnc-benodol ar gyfer Cymwysterau TGAU Cyn eu Diwygio
15
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Ebrill 2018) 15
Meini Prawf Cymeradwyo TGAU ar gyfer Amgylchedd Adeiledig (Awst 2019)
16
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Technoleg Ddigidol TGAU (Mai 2020)
16
Cymwysterau TAG, UG a Safon Uwch
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG
3
Egwyddorion Dyfarnu
6
Gofynion ar gyfer Pennu Lefelau Cyrhaeddiad Penodedig ar gyfer Cymwysterau TAG a TGAU
6
Rheolau Ailsefyll Cymwysterau TAG, UG a Safon Uwch
6
Fframwaith Dyfarnu Amgen Cymwysterau Cyffredinol ar gyfer Cymru – GQAAFW
3
Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a Thystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2021
4
Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a Thystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2022
4
Meini Prawf Cydnabod ar gyfer dyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
7
Egwyddorion Cymwysterau TAG UG a Safon Uwch
8
Meini Prawf ar gyfer Cymwysterau TAG UG a Safon Uwch
8
Meini Prawf ar gyfer Cymwysterau TAG UG a Safon Uwch
8
Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG
10
Meini Prawf Pwnc-benodol ar gyfer Cymwysterau TGAU Diwygiedig
14
Meini Prawf Cymeradwyo TAG UG a Safon Uwch ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
(Gorffennaf 2019)
16
Meini Prawf Cymeradwyo - Amgylchedd Adeiledig TAG UG a Safon Uwch (Awst 2019)
16
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer Technoleg Ddigidol TAG UG/Safon Uwch
16
Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru
Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru
3
Egwyddorion Dyfarnu
6
Gofynion ar gyfer Pennu Lefelau Cyrhaeddiad Penodedig ar gyfer Cymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau
(Bagloriaeth Cymru)
6

18
Dolenni Cyflym Cynnwys Amodau Meini Prawf Canllawiau Gweithdrefnau Polisïau Mynegai

Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a Thystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2021
4
Gofynion ar gyfer addasu asesiadau ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, TAG a Thystysgrif Her
Sgiliau Bagloriaeth Cymru) yn 2022
4
Egwyddorion dylunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru
8
Cymwysterau sy'n Ymwneud â Galwedigaeth
Fframwaith rheoleiddio wrth gefn cymwysterau galwedigaethol: Amodau a Gofynion COVID-19 4
Fframwaith Rheoleiddio Arbennig: Cymwysterau Galwedigaethol - Amodau a Gofynion COVID-19
(dros dro)
4
Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Estynedig: Cymwysterau Galwedigaethol – Amodau a Gofynion 5
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
15
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
16
Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer cymwysterau Technoleg Ddigidol
16
Sgiliau Hanfodol Cymru
Diweddariad i Egwyddorion Dylunio ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru

8
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