
 

 

Cynnwys Pod Cwestiwn ac Ateb o Gyfarfod Rhwydwaith Lefel 2 a Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 
Plant 

 

Cwestiwn Ateb 
Y Cyfanswm Amser Cymhwyso (CAC) yw 390 
awr, nid yw hyn yn cynnwys oriau ymarfer, ai 
dim ond oriau yn y coleg yw'r rhain? 
 

Y Cyfanswm Amser Cymhwyso (CAC) yw'r cyfanswm o 
amser, mewn oriau, y mae disgwyl i ddysgwr ei dreulio 
yn ennill cymhwyster. Mae'n cynnwys oriau dysgu dan 
arweiniad (a restrir ar wahân) ac oriau a dreulir yn 
paratoi, yn astudio ac yn cyflawni rhai gweithgareddau 
asesu ffurfiannol 

Pa mor hir fyddwn ni'n ei gael i gwblhau 
arsylwadau asesu ar gyfer y garfan hon o 
ddysgwyr, pryderon ynghylch lleoliadau ddim 
yn caniatáu i ddysgwyr nac ymwelwyr 
ddychwelyd am gyfnod? 
 

Mae'r mesurau lliniaru presennol ar waith tan 31 
Gorffennaf 2020 ond byddwn yn parhau i fonitro effaith 
unrhyw gyfyngiadau ar fynediad dysgwyr at asesiadau, 
gyda chyrff y sector a gyda Cymwysterau Cymru.  

Os oes aseswr yn y gweithle yn y lleoliad, a 
allai ef/hi gynnal asesiad wedi'i arsylwi ar 
gyfer yr uned iechyd a diogelwch? 
 

Os yw aseswyr yn gallu parhau i wneud hynny'n ddiogel 
ac yn unol â'r canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol, caiff 
hyn ei ganiatáu.  Fodd bynnag, i fwyafrif y dysgwyr nid yw 
hyn yn bosibl  

A yw'n dal i fod yn ofynnol i ddysgwyr 
gyflawni'r 2 arsylwad cyn asesu yn ogystal â'r 
4 profiad? 

Ydy, ond ar gyfer y rhan fwyaf o ddysgwyr, mae asesu ar 
gyfer cymwysterau GChDDP: Ymarfer ac IGC: Ymarfer 
wedi'u GOHIRIO.  Ni ddylai asesu fod yn digwydd oni bai 
ei bod hi'n ddiogel gwneud hynny o fewn y cyfyngiadau 
presennol.  Mae'r pwyslais ar hyn o bryd ar ddysgwyr sy'n 
gallu parhau â'u dysgu ac i adeiladu eu portffolio.   

A ydw i'n iawn i feddwl y dylem fod yn parhau 
i weithio â'r dysgwyr tan 31 Gorffennaf? 
 

Dylid cefnogi dysgwyr sy'n dal i fod ar y rhaglen ag 
addysgu a dysgu o bell  

A allwch chi egluro beth yw asesiad a 
thystiolaeth ddigonol i ddyfarnu'r cymhwyster 
ymarfer newydd i ddysgwyr? 

Mae'r cymhwyster Ymarfer newydd wedi'i OHIRIO ar 
gyfer y rhan fwyaf o ddysgwyr.  Ar gyfer dysgwyr sy'n 
gallu parhau ag asesu, NID oes unrhyw addasiadau ar 
waith h.y. mae'n rhaid cwblhau'r strategaeth asesu llawn. 

O ble fydd y ffurflen ddatganiad neu'r daenlen 
y crybwyllwyd gennych i'w cael? 

Bydd y rhain ar gael ar dudalennau Covid-19 y gwledydd 
ar wefan City & Guilds.   
 

Os ydyn nhw wedi cwblhau'r arsylwadau a'r 
asesu ffurfiol, a allwn ni hawlio amdanyn 
nhw? 

Os yw dysgwyr eisoes wedi cwblhau 100% o'u 
cymhwyster erbyn 20 Mawrth 2020, dylai canolfannau 
hawlio am ardystiad yn y ffordd arferol.   
Fodd bynnag, os yw'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â 
Covid-19 wedi effeithio ar yr asesu ac mae'r dysgwr ran 
o'r ffordd drwy ei gymhwyster, mae'r canlyniad canlynol 
ar gael - Ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau 
Ymarfer newydd: Gohirio tan Medi 2020  

A fyddwch chi'n cynnal sesiwn ymarfer arall i 
fynd drwy'r ymarfer GChDDP newydd pan 
fydd y cyflwyno arferol yn ailddechrau, er 

Nid ydym yn bwriadu ail-wneud yn ffurfiol y broses o 
gynnal y ganolfan ar unwaith ond gall canolfannau: 

1. Gael mynediad at recordiadau gweminar o'r 
broses hon ar dudalennau cymhwyster DIGC 

https://www.cityandguilds.com/covid-19/nations
https://www.cityandguilds.com/covid-19/nations


mwyn cefnogi aseswyr i grynhoi a chyflwyno'r 
elfen ymarfer? 

2. Cysylltu â'r Cynghorydd Technegol i drefnu 
cefnogaeth bellach 

Ai gyda'r swyddog sicrhau ansawdd allanol y 
dylem gysylltu? 

Os oes gan ganolfannau ymholiadau am unrhyw agwedd 
ar y broses sicrhau ansawdd allanol, dylen nhw anfon yr 
ymholiad i'n mewnflwch ansawdd penodol 
hclw.quality@cityandguilds.com 
 

Beth am archwilio dysgwyr sy'n cyrraedd 
diwedd eu dyddiad ymrestru 

Dylai canolfannau ddilyn y broses arferol os ydyn nhw'n 
gobeithio cael estyniad i gyfnod ymrestru dysgwr.  

Lle rydym ni'n sefyll o ran sicrhau ansawdd 
portffolio papur yn fewnol os nad oes modd 
cael mynediad at y portffolio. A oes unrhyw 
syniad gennych sut y gallwn ni wneud hyn? 

Rhaid bod gwybodaeth ddigonol ar gael i'r swyddog 
sicrhau ansawdd mewnol er mwyn sicrhau ansawdd y 
broses. Nid yw'n bosibl ardystio dysgwyr oni bai bod 
proses sicrhau ansawdd mewnol wedi'i chynnal.  Mewn 
rhai achosion, gallai hyn olygu bod oedi cyn ardystio 

Beth os yw cofrestriad yn dod i ben bryd 
hynny? 

Dylai canolfannau archwilio dyddiadau terfynol 
cofrestriadau eu dysgwyr a dylent ddefnyddio'r broses 
safonol i geisio am estyniad lle mae tystiolaeth glir o 
anfantais. 
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