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Nodau'r Cynllun Wrth Gefn ar y Cyd 
At ganolfannau – ysgolion a cholegau – mae'r Cynllun Wrth Gefn ar y Cyd wedi'i 
anelu. Cafodd ei lunio er mwyn gwneud yn siŵr bod ymateb cyson ac effeithiol os 
bydd amhariad mawr yn digwydd ar y gyfundrefn arholiadau ac yn effeithio ar 
niferoedd sylweddol o ymgeiswyr ar draws sawl corff dyfarnu. 

 
Mae'n ofynnol i bob corff dyfarnu gael cynlluniau wrth gefn cadarn yn eu lle er 
mwyn gallu ymateb i amhariadau o'r fath. Maent wedi'u defnyddio ar sawl 
achlysur yn barod. 

 
Caiff y prosesau a'r gweithdrefnau hyn eu hystyried yn y Cynllun Wrth Gefn ar y 
Cyd hwn. Lluniwyd y ddogfen hon i ategu'r cynlluniau hynny, ddim i'w disodli. 

 
Bydd y cynllun hwn yn cael ei roi ar waith os digwydd amhariad mawr ar y 
gyfundrefn, er enghraifft afiechyd sydd ar led, amhariad ar deithio, tywydd gwael neu 
fethiant pŵer. Dilynir cyngor yr asiantaethau swyddogol sy'n delio â'r amgylchiadau 
penodol sy'n cael eu hwynebu, er enghraifft yr heddlu, Asiantaeth yr Amgylchedd 
neu'r Asiantaeth Diogelu Iechyd o ran unrhyw weithredu. Cydlynir y gweithredu hwn, 
fel y bo'n briodol, gyda'r Adran Addysg a'r rheoleiddwyr cymwysterau Ofqual, 
Cymwysterau Cymru a CCEA Accreditation. 

 
Bydd rhoi'r cynllun hwn ar waith yn diogelu buddiannau ymgeiswyr, 
gan gynnal uniondeb y gyfundrefn arholiadau a diogelu safonau 
cymwysterau.  

 
Cyd-destun yr amhariad fydd yn penderfynu pa gynlluniau wrth gefn sy'n 
cael eu rhoi ar waith. Maent wedi'u defnyddio ar sawl achlysur yn barod 
mewn ymateb i faterion lleol. Byddent yn cael eu gweithredu'n ehangach 
mewn ymateb i unrhyw amhariad sylweddol ar lefel genedlaethol. 

 
Cynnal tair egwyddor fydd y flaenoriaeth wrth roi cynlluniau wrth gefn 
ar waith: 

 
 darparu asesiadau yn ôl amserlenni cyhoeddedig 
 darparu canlyniadau yn ôl amserlenni cyhoeddedig 
 cydymffurfio â gofynion y rheoleiddwyr o ran asesu, marcio a safonau. 

 
Os nad yw'r cynlluniau wrth gefn arferol yn ddigonol mwyach i allu cynnal y 
canlyniadau hyn bydd y CGC yn cynnull Tîm Rheoli Argyfyngau dynodedig yn 
cynnwys cynrychiolwyr pob un o'r cyrff dan sylw. Y tîm hwn fydd yn cytuno ar 
unrhyw weithredu ychwanegol sy'n angenrheidiol. 
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Cyfathrebu 
Mae'r gyfundrefn arholiadau, cymwysterau a phrofi yng Nghymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon ar raddfa anferth. Bob blwyddyn, mae'n cynnwys miliwn o ddysgwyr a 
miloedd o ganolfannau. Os bydd unrhyw amhariad mawr yn digwydd felly a fyddai'n 
gallu effeithio ar ymgeiswyr, mae'n hollbwysig bod gan gyfundrefn mor fawr gynlluniau 
wrth gefn sy'n gadarn ac wedi'u cydlynu. 

 
Os digwydd amhariad mawr, rhaid i bob corff dyfarnu hysbysu'r rheoleiddwyr am 
unrhyw beth sy'n effeithio ar eu gallu unigol i weithredu. Un o'r prif ffactorau yn hyn o 
beth yw cyfathrebu gan fod angen sicrhau bod yr ymateb ar draws yr asiantaethau dan 
sylw yn effeithiol ac yn gyson. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gyfathrebu rhwng y cyrff 
sy'n ymwneud â'r ymateb a chyfathrebu â'r rhanddeiliaid fel y canolfannau, ymgeiswyr, 
rhieni neu ofalwyr a'r cyhoedd. 

 
Pan fydd yr arwyddion cyntaf i'w gweld bod amhariad fel hyn yn mynd i ddigwydd, 
mae'n ofynnol i'r cyrff dyfarnu hysbysu'r rheoleiddwyr. 

 
Bydd y rheoleiddwyr, Cymwysterau Cymru yng Nghymru, Ofqual yn  
Lloegr, a CCEA Accreditation yng Ngogledd Iwerddon, yn rhannu gwybodaeth yn 
amserol ac yn gywir, yn ôl yr angen, â chyrff dyfarnu, adrannau'r llywodraeth a 
rhanddeiliaid eraill. 

 
Bydd Llywodraeth Cymru yng Nghymru, yr Adran Addysg yn Lloegr a'r Adran Addysg 
yng Ngogledd Iwerddon yn hysbysu'r gweinidogion perthnasol yn y llywodraeth cyn 
gynted ag y daw'n amlwg y bydd amhariad lleol neu genedlaethol sylweddol yn 
digwydd; ac yn sicrhau eu bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf tan y bydd y mater 
wedi'i ddatrys. 

 
Bydd cyrff dyfarnu'n rhoi gwybod i'r Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau 
(UCAS) a'r Swyddfa Ceisiadau Canolog (CAO) sut bydd yr amhariad yn effeithio ar eu 
terfynau amser ac yn cysylltu'n rheolaidd ag addysg bellach ac uwch ynghylch 
cynnydd dysgwyr i'r fan honno.   

 
Os bydd effaith yr amhariad yn benodol i gyrff proffesiynol neu grwpiau cyflogwyr, yna 
bydd y cyrff dyfarnu'n rhoi gwybod. 

 
Mae'r cyrff sy'n rhan o'r Cynllun Wrth Gefn ar y Cyd hwn wedi ymrwymo i wneud y 
canlynol: 

 
 rhannu gwybodaeth yn amserol ac yn gywir yn ôl y gofyn er mwyn bodloni nodau'r 

cynllun 
 cyfathrebu â rhanddeiliaid er mwyn iddyn nhw fod yn ymwybodol bod amhariad ar 

yr arholiadau, y mesurau wrth gefn sy'n weithredol, a'r hyn y mae angen iddyn 
nhw ei wneud o ganlyniad 

 sicrhau bod unrhyw negeseuon i'r cyhoedd yn glir ac yn gywir. 

https://www.gov.uk/ofqual
http://qualificationswales.org/
http://ccea.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.education-ni.gov.uk/
http://gov.wales/topics/educationandskills/?lang=en
http://gov.wales/topics/educationandskills/?lang=en
https://www.ucas.com/
https://www.ucas.com/
http://www.cao.ie/
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1. Amhariad ar amser addysgu yn yr wythnosau cyn arholiad – 
canolfannau ar gau am gyfnod estynedig o amser 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 canolfannau ar gau neu'r ymgeiswyr yn methu bod yn bresennol am gyfnod 
estynedig o amser yn ystod amser addysgu neu amser cefnogi 
astudiaethau arferol, gan amharu ar ddarpariaeth addysgu a dysgu arferol. 

 
Gweithredu a argymhellir: 

 

Pan fydd amhariad ar amser addysgu a'r myfyrwyr yn colli addysgu a dysgu, 
cyfrifoldeb y ganolfan o hyd yw paratoi myfyrwyr, yn ôl yr arfer, ar gyfer 
arholiadau. 

 
 Yn achos cyrsiau modiwlaidd, gall canolfannau gynghori ymgeiswyr 

i sefyll arholiadau mewn cyfres arall. 
 

 dylai fod cynlluniau ar waith mewn canolfannau i hwyluso dulliau 
dysgu eraill 
Mae arweiniad ynghylch cynllunio mewn argyfwng, yn cynnwys cyngor am 
dywydd garw i'w weld yn: https://www.gov.uk/government/publications/exam-
system-contingency-plan- england-wales-and-northern-ireland/what-schools-
and-colleges-should-do-if- exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted 

 
 
 

2. Amhariad ar ddosbarthiad y papurau arholiad 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 amhariad ar ddosbarthiad papurau arholiad i ganolfannau cyn arholiadau 
 

Gweithredu a argymhellir: 

 cyrff dyfarnu i ganfod cludwyr eraill i ddanfon copïau caled. 
 cyrff dyfarnu i newid amseriad y dosbarthiad i fod yn gynharach neu'n hwyrach 

na'r hyn a drefnwyd yn wreiddiol 
 cyrff dyfarnu i ddarparu mynediad electronig i bapurau arholiad i'r canolfannau 

gan ddefnyddio rhwydwaith allanol diogel. Byddai angen i ganolfannau sicrhau 
eu bod yn derbyn, yn argraffu ac yn cadw copïau dan amodau diogel a bod 
ganddyn nhw gynlluniau ar waith i hwyluso gweithredu fel hyn. Byddai cyrff 
dyfarnu'n darparu arweiniad ar gynnal arholiadau mewn amgylchiadau o'r fath. 

 yn niffyg dim arall, ac wrth gydweithio'n agos â'r canolfannau a'r rheoleiddwyr, y 
cyrff dyfarnu i ystyried aildrefnu'r arholiad ar ddyddiad arall 

https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
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3. Ymgeiswyr yn methu sefyll arholiadau oherwydd argyfwng – 
canolfannau'n parhau i fod ar agor 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 ymgeiswyr yn methu mynd i ganolfannau arholiad i sefyll arholiadau'n ôl yr 
arfer. 

 
Gweithredu a argymhellir: 

 

 canolfannau i alw cynllun wrth gefn y ganolfan i rym. Rhaid iddyn nhw 
ganolbwyntio ar ddewisiadau sy'n golygu bod modd i ymgeiswyr sefyll 
eu harholiadau. 
Mae gwybodaeth i'w chael yma o ran yr hyn y dylai ysgolion a cholegau a 
chanolfannau eraill ei wneud os bydd amhariad mawr yn digwydd ar arholiadau 
neu asesiadau eraill: 
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan- 
england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if- 
exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted 

 Bydd cyrff dyfarnu'n sicrhau bod unrhyw geisiadau am ystyriaeth arbennig 
oherwydd amhariad yn cael eu hadolygu ar draws y cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau 
bod y broses o benderfynu ar achosion o'r fath yn un gyson  

http://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-
http://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-
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4. Canolfannau'n methu agor fel arfer yn ystod cyfnod yr 
arholiadau 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 canolfannau'n methu agor fel arfer ar gyfer arholiadau wedi'u hamserlennu. 
 

Gweithredu a argymhellir: 
 

 canolfannau i alw cynllun wrth gefn y ganolfan i rym, y mae'n rhaid iddo 
ganolbwyntio ar opsiynau sy'n galluogi ymgeiswyr i sefyll eu harholiadau. 
Dylai canolfannau ymdrin â'r effaith ar arholiadau yn rhan o'u gwaith cynllunio 
cyffredinol ar gyfer unrhyw achosion o argyfwng. Pennaeth y ganolfan sy'n 
gyfrifol am benderfynu a yw'n ddiogel i ganolfan agor. Y pennaeth sy'n gyfrifol 
am gymryd cyngor neu ddilyn cyfarwyddiadau asiantaethau lleol neu 
genedlaethol perthnasol o ran penderfynu a yw'r ganolfan yn gallu agor ai 
peidio. 
Mae gwybodaeth i'w chael yma o ran yr hyn y dylai ysgolion a cholegau a 
chanolfannau eraill ei wneud os bydd amhariad mawr yn digwydd i arholiadau 
neu asesiadau eraill: 
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan- 
england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if- 
exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted 

 Bydd cyrff dyfarnu'n sicrhau bod unrhyw geisiadau am ystyriaeth arbennig 
oherwydd amhariad yn cael eu hadolygu ar draws y cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau 
bod y broses o benderfynu ar achosion o'r fath yn un gyson 

http://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-
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5. Amhariad ar gludiant papurau arholiad wedi'u cwblhau  
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 oedi yn y trefniadau casglu arferol ar gyfer sgriptiau 
arholiad/tystiolaeth asesu wedi'u cwblhau. 

 
Gweithredu a argymhellir: 

 

 pan fydd arholiadau'n rhan o'r gwasanaeth 'labeli melyn' cenedlaethol neu 
lle mae cyrff dyfarnu'n trefnu'r casgliadau, dylai canolfannau geisio cyngor y 
cyrff dyfarnu ac ni ddylen nhw wneud eu trefniadau cludo eu hunain oni bai 
bod y corff dyfarnu'n dweud wrthyn nhw am wneud hynny. 

 ar gyfer unrhyw arholiadau y mae canolfannau'n gwneud eu trefniadau cludo 
eu hunain ar eu cyfer, dylai canolfannau ymchwilio i opsiynau dosbarthu 
eraill sy'n cydymffurfio â'r gofynion y manylir arnyn nhw yn nogfen 
Cyfarwyddiadau Cynnal Arholiadau y CGC. 

 canolfannau i sicrhau bod papurau arholiad wedi'u cwblhau yn cael eu 
storio'n ddiogel tan y byddan nhw'n cael eu casglu. 

 
 

6. Tystiolaeth asesu ddim ar gael i'w marcio 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 difrod ar raddfa fawr neu ddinistrio sgriptiau 
arholiad/tystiolaeth asesu wedi'u cwblhau cyn gallu marcio'r 
deunydd hwn 

 sgriptiau arholiad/tystiolaeth asesu wedi'u cwblhau ddim yn 
cyrraedd y cyrff dyfarnu 

 
Gweithredu a argymhellir 

 

 cyrff dyfarnu i gynhyrchu marciau ymgeiswyr ar gyfer yr asesiadau yr effeithir 
arnyn nhw, yn seiliedig ar dystiolaeth briodol arall o gyflawniad ymgeisydd, yn ôl 
diffiniad y cyrff dyfarnu 

 lle nad yw'n bosibl i'r cyrff dyfarnu gynhyrchu marciau efallai y bydd angen i 
ymgeiswyr ailsefyll yr asesiad yr effeithir arno mewn cyfres asesu 
ddiweddarach. 
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7. Amhariad ar y broses sganio – lle mae papurau arholiad wedi'u 
cwblhau yn cael eu sganio yn barod i'w marcio ar sgrin  
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 amhariad ar y broses sganio y tu hwnt i lefelau derbyniol yn arwain at risg o 
ran darparu'r canlyniadau arholiadau erbyn y dyddiadau penodol. 

 
Gweithredu a argymhellir: 

 

 cyrff dyfarnu i roi eu cynlluniau wrth gefn presennol ar waith o ran 
unrhyw amhariad ar y broses farcio ar-sgrin 

 cyrff dyfarnu i fynd nôl i ffurf farcio arall 
 y sganio i'w flaenoriaethu yn seiliedig ar ddyddiadau canlyniadau. 

 
 

8. Marcwyr yn methu marcio papurau arholiad yn unol â'r 
amserlenni marcio 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 marcwyr yn methu marcio papurau arholiad sy'n arwain at risg o ran darparu'r 
canlyniadau arholiadau erbyn y dyddiadau penodol. 

 
Gweithredu a argymhellir: 

 

 cyrff dyfarnu i ail-ddyrannu sgriptiau i farcwyr sydd ar gael 
 cyrff dyfarnu i recriwtio, hyfforddi neu ail-safoni marcwyr ychwanegol 

cymwys 
 cyrff dyfarnu i ystyried cyfrannedd y marcio i'w gwblhau er mwyn gallu 

gosod ffiniau graddau 
 marcio i'w flaenoriaethu yn seiliedig ar ddyddiadau canlyniadau. 
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9. Anhawster yn bodloni amserlen cyhoeddi'r canlyniadau 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 anallu sylweddol i fodloni'r amserlen ar gyfer cyhoeddi'r canlyniadau.  
 

Gweithredu a argymhellir: 
 

 rhaid i gyrff dyfarnu hysbysu'r rheoleiddwyr o unrhyw achos o'r fath 
 cyrff dyfarnu i benderfynu ar flaenoriaethau prosesu canlyniadau 
 cyrff dyfarnu i roi cynlluniau wrth gefn presennol ar waith o ran unrhyw 

amhariad ar yr amserlen ar gyfer prosesu'r canlyniadau 
 cyrff dyfarnu i asesu lefel yr amhariad ac i ystyried yr opsiynau o ran 

dosbarthu canlyniadau ar fformat(au) gwahanol 
 y cyrff dyfarnu a'r rheoleiddwyr i gysylltu â chyrff perthnasol (h.y. UCAS, 

CAO) ynghylch proses cynnydd ymgeiswyr i addysg bellach ac uwch. 
 
 

10. Cyrff dyfarnu'n methu dosbarthu'r canlyniadau yn ôl y bwriad 
Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 

 

 cyrff dyfarnu'n methu dosbarthu canlyniadau electronig oherwydd 
methiant systemau sy'n hwyluso dosbarthiad y  canlyniadau 

 cyrff dyfarnu'n methu dosbarthu canlyniadau fel copïau 

caledGweithredu a argymhellir: 

Pan fo canlyniadau i'w cyhoeddi'n electronig: 
 

 cyrff dyfarnu i roi cynlluniau wrth gefn presennol ar waith o ran unrhyw 
amhariad ar ddosbarthiad y canlyniadau 

 cyrff dyfarnu'n trosglwyddo canlyniadau gan ddefnyddio fformatau electronig eraill 
 cyrff dyfarnu'n dosbarthu canlyniadau fel copïau caled. 

 
Pan fo canlyniadau i'w cyhoeddi fel copïau caled: 

 
 cyrff dyfarnu i hwyluso'r dull o gyfathrebu canlyniadau gan ddefnyddio 

platfformau diogel ar y we 
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11. Canolfannau'n methu dosbarthu canlyniadau yn ôl yr arfer neu 
hwyluso gwasanaethau ar ôl y canlyniadau 

Meini prawf rhoi'r cynllun ar waith 
 

 canolfannau'n methu cael mynediad at y canlyniadau i'w dosbarthu na rheoli 
dosbarthiad y canlyniadau hynny i ymgeiswyr, nac i hwyluso gwasanaethau ar 
ôl y canlyniadau. 

 
Gweithredu a argymhellir: 

 

Dosbarthu canlyniadau: 
 

 y ganolfan i wneud trefniadau i gael mynediad at ei chanlyniadau mewn 
safle arall, ar ôl cytuno hynny â'r corff dyfarnu perthnasol 

 canolfannau i wneud trefniadau i gydlynu mynediad at wasanaethau ar ôl y 
canlyniadau o safle arall 

 canolfannau i rannu cyfleusterau â chanolfannau eraill os yw'n bosibl gwneud 
hynny, ar ôl cytuno hynny â'r corff dyfarnu perthnasol. 

 
Hwyluso gwasanaethau ar ôl y canlyniadau: 

 y ganolfan i wneud trefniadau i wneud ceisiadau am wasanaethau ar ôl y 
canlyniadau mewn lleoliad arall 

 canolfannau i gysylltu â'r corff dyfarnu perthnasol os nad yw'n bosibl 
cyflwyno ceisiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn electronig 

 cyrff dyfarnu i adolygu'r terfynau amser ar ôl y canlyniadau 
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Crynodeb o'r cyfrifoldebau os bydd amhariad 
ar arholiadau 

 
 Y CGC sy'n gyfrifol am gydlynu'r trefniadau ar draws y cyrff dyfarnu, gan 

gynnwys cynnull y tîm rheoli argyfyngau 
 Y rheoleiddwyr (Ofqual yn Lloegr, Cymwysterau Cymru  yng Nghymru 

a CCEA Accreditation yng Ngogledd Iwerddon) sy'n gyfrifol am rannu 
gwybodaeth yn amserol ac yn gywir, yn ôl y gofyn gyda'r cyrff dyfarnu, 
adrannau'r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill 

 

Cyfrifoldeb y cyrff dyfarnu yw: Cyfrifoldeb y canolfannau arholiadau yw: 

 Paratoi cynlluniau ar gyfer unrhyw amhariad ar 
arholiadau yn rhan o drefn gynllunio argyfwng 
cyffredinol y canolfannau 

Sicrhau bod canolfannau'n derbyn 
deunyddiau arholiad ar gyfer arholiadau 
wedi'u hamserlennu 

Paratoi ymgeiswyr ar gyfer arholiadau 

 Sicrhau bod arholiadau ac asesiadau'n cael eu 
sefyll dan yr amodau a ragnodir gan y cyrff 
dyfarnu 

 Sicrhau, lle y bo'n berthnasol, bod 
deunyddiau asesu a gwaith ymgeiswyr yn 
cael eu cadw dan amodau diogel 

 Penderfynu p'un a yw'n bosibl i ganolfan agor ar 
gyfer arholiadau fel yr amserlennwyd a hysbysu'r 
cyrff dyfarnu perthnasol os yw'r ganolfan yn  
 methu agor 

Cynghori canolfannau ynghylch 
trefniadau eraill posibl a 
gwrthod/cymeradwyo cynigion ar gyfer  
trefniadau arholiad eraill posibl 

Ystyried pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud 
trefniadau eraill os nad oes modd i ganolfan agor ar 
gyfer arholiadau a chytuno unrhyw 
drefniadau o'r fath â'r cyrff dyfarnu 

Gwerthuso a 
gwrthod/cymeradwyo ceisiadau 
am ystyriaeth arbennig 

Barnu p'un a yw ymgeiswyr yn bodloni'r gofynion i 
dderbyn ystyriaeth arbennig o ganlyniad i unrhyw 
amhariad a chyflwyno'r  
ceisiadau hyn i'r cyrff dyfarnu perthnasol 

 Asesu a chysylltu â'r cyrff dyfarnu os bydd 
amhariad yn digwydd ar  
gludiant y papurau 

Marcio, cymedroli a graddio 
gwaith ymgeiswyr 

 

Dosbarthu canlyniadau i 
ganolfannau ar ddyddiadau 
penodol 

Dosbarthu canlyniadau arholiadau i ymgeiswyr 

https://www.gov.uk/ofqual
http://qualificationswales.org/
http://ccea.org.uk/
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Gwybodaeth ddefnyddiol 
 
 

Perchenogion y 
cynllun hwn 

 

AQA www.aqa.org.uk/ 
CCEA www.ccea.org.uk 

City & Guilds www.cityandguilds.com 

NCFE www.ncfe.org.uk 

OCR www.ocr.org.uk/ 
Pearson www.qualifications.pearson.com 

CBAC www.cbac.co.uk/ 
UCAS www.ucas.ac.uk/ 
CGC www.jcq.org.uk  

  
Rheoleiddwyr  
CCEA www.ccea.org.uk/regulation 
Ofqual www.gov.uk/government/organisations/ofqual    
Cymwysterau Cymru www.qualificationswales.org  

Llywodraeth  
Yr Adran Addysg www.education.gov.uk/ 
DENI www.deni.gov.uk/ 
Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/ 

  
Dogfennau defnyddiol  
Canllawiau tair gwlad 
Ofqual yn trafod yr hyn 
y dylai ysgolion a 
cholegau a 
chanolfannau eraill ei 
wneud os bydd 
amhariad mawr yn 
digwydd ar arholiadau 
ac  
asesiadau eraill 

https://www.gov.uk/government/publications/exam-system- 
contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and- 
colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously- 
disrupted 

CGC – Trefniadau 
mynediad, addasiadau 
rhesymol ac  
ystyriaeth arbennig 

www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special- 
consideration/regulations-and-guidance 

CGC – 
cyfarwyddiadau ar  
gynnal 
arholiadau 

www.jcq.org.uk/exams-office/ice---instructions-for-conducting- 
examinations 

Canllawiau'r AA ar 
ymdrin ag amhariad i 
addysgu a dysgu 

http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/emergency 
planning/a00694 
25/advice-on-severe-weather 

Canllawiau DENI ar 
ymdrin ag amhariad i  
addysgu a dysgu 

www.deni.gov.uk/exceptional_closures_checklist.pdf 

 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.ccea.org.uk/
http://www.cityandguilds.com/
http://www.ncfe.org.uk/
http://www.ocr.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/
http://www.wjec.co.uk/
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.jcq.org.uk/
http://www.rewardinglearning.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual
http://www.qualificationswales.org/
http://www.education.gov.uk/
http://www.deni.gov.uk/
https://gov.wales/
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland/what-schools-and-colleges-should-do-if-exams-or-other-assessments-are-seriously-disrupted
http://www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special-consideration/regulations-and-guidance
http://www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special-consideration/regulations-and-guidance
http://www.jcq.org.uk/exams-office/ice---instructions-for-conducting-examinations
http://www.jcq.org.uk/exams-office/ice---instructions-for-conducting-examinations
http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/emergencyplanning/a0069425/advice-on-severe-weather
http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/emergencyplanning/a0069425/advice-on-severe-weather
http://www.education.gov.uk/schools/adminandfinance/emergencyplanning/a0069425/advice-on-severe-weather
https://www.education-ni.gov.uk/publications/checklist-exceptional-closure-schools
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