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Canllaw Bwrdd Asesu Dyfarnu a Dilyniant 
Bwriedir y canllaw hwn ar gyfer arweinwyr cwrs, cynrychiolwyr 
amgylchiadau esgusodol, rheolwyr cydweithredol, staff o golegau partner 
ac unrhyw rai eraill sy'n mynychu'r bwrdd.  Mae'r canllaw yn amlinellu 
cyfrifoldebau cyn, yn ystod ac ar ôl Byrddau Asesu Dyfarnu a Dilyniant.   

 
 

 
Cyn y Bwrdd (mewn rhai cyfadrannau, mae llawer o'r gwaith a restrir isod yn cael ei wneud mewn 
cyn-fwrdd). 
Mae Arweinwyr Cwrs yn gyfrifol am (yn dilyn y gweithdrefnau cyfadran cytunedig): 
 

• Gwirio bod pob myfyriwr yn cael ei gynnwys ar y cyrsiau perthnasol a bod marciau'n cael 
eu cofnodi, yn enwedig nodi unrhyw farciau coll. 

• Cysylltu â staff i wneud gwaith dilynol ar farciau coll. 
• Cysylltu â'r cynrychiolydd amgylchiadau esgusodol i sicrhau bod yr amgylchiadau 

esgusodol a gymeradwywyd wedi cael eu cyfleu i'r byrddau pwnc a'u cofnodi ar y modiwlau 
priodol. 

• Nodi myfyrwyr ar gyfer gwobrau. 
• Ymgyfarwyddo â'r rheoliadau cyfredol ar iawndal. 
• Ymgyfarwyddo â'r rheoliadau cyfredol ar ddosbarthiad/graddio. 
• Ymgyfarwyddo â'r rheoliadau cyfredol ar ailsefyll. 
• Cysylltu â'r arholwr allanol. 
• Bod yn ymwybodol o unrhyw ofynion corff proffesiynol neu ran-ddirymiadau o'r rheoliadau 

Prifysgol safonol. 
• Sicrhau, ar y cyd â rheolwyr cydweithredol cyfadrannau, bod marciau colegau partner ar 

gael. 
 

Mae'r Cynrychiolydd Amgylchiadau Esgusodol yn gyfrifol am: 
• Sicrhau bod data cywir ar hawliadau am amgylchiadau esgusodol ar gael. 
• Sicrhau bod amgylchiadau esgusodol cymeradwy wedi cael eu cyfleu i'r byrddau pwnc a'u 

cofnodi ar y modiwlau priodol. 
 

Mae Staff Coleg Partner yn gyfrifol am: 
• Gwirio bod pob myfyriwr yn cael ei gynnwys ar y cyrsiau perthnasol a bod marciau'n cael 

eu cofnodi, yn enwedig nodi unrhyw farciau coll. 
• Cysylltu ag arweinydd y cwrs/cyswllt ym Mhrifysgol De Cymru. 
• Ymgyfarwyddo â rheoliadau cyfredol y Brifysgol. 

 
Yn y Bwrdd 
 
Mae Arweinwyr Cwrs yn gyfrifol am: 
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• Darparu unrhyw wybodaeth angenrheidiol yn ôl cyngor y gyfadran. 
• Gallu nodi modiwlau craidd, na ellir eu cydadfer. 
• Cynnig iawndal i ymgeiswyr sy'n bodloni'r rheoliadau ar iawndal a gwirio na fyddai iawndal 

yn eu rhoi o dan anfantais, e.e. lleihau eu dosbarthiad gradd. 
• Sicrhau y glynir wrth ofynion unrhyw gorff proffesiynol neu ran-ddirymiadau o'r rheoliadau 

Prifysgol safonol. 
 

Ar ôl y Bwrdd 
 
Mae Arweinwyr Cwrs yn gyfrifol am: 
 

• Sicrhau bod staff cyfrifol ar gael rhag ofn y bydd gan y Cadeirydd gamau gweithredu, 
apeliadau, ac yn y blaen.  


