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Sut i greu a chyflwyno cymhwyster unigol yn QiW
(i) Cliciwch ar ‘Creu’.

  
  

(ii) Bydd eich sgrin yn edrych yn debyg i hyn:
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(iii) O
 s byddwch yn ceisio creu cymhwyster sydd eisoes wedi cael ei gyflwyno yn QiW, cewch y
neges wall ganlynol:

4

Dylech chwilio am y cymhwyster hwn yn y sgrin ‘Trac’ a’i olygu.
(iv) Ar ôl hynny, dylech gwblhau’r ffurflen gan ddefnyddio’r Canllaw Corff Dyfarnu i Ddynodi.
(v) Ticiwch y blwch ar waelod y sgrin sy’n cynnwys y datganiad.

(vi) Os hoffech gadw eich gwaith er mwyn ei olygu rywbryd arall, cliciwch ar y botwm ‘Cadw’.

(vii) O
 s hoffech gyflwyno eich cymhwyster er mwyn iddo gael ei adolygu gan Cymwysterau
Cymru, cliciwch ar ‘Cyflwyno’.

(viii) Os nad ydych wedi llenwi unrhyw feysydd gorfodol, byddwch yn gweld y neges wall
ganlynol:

(ix) Caiff Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru ei neilltuo i’ch cymhwyster, a chaiff ei
adolygu gan Cymwysterau Cymru.

5

Erthylu cyflwyno cymhwyster:
i. Cliciwch ar ‘Trac’.

  
  

ii. Bydd eich sgrin yn edrych yn debyg i hyn:

iii. B
 ydd y sgrin hon yn dangos pob cymhwyster a’i statws. Cyfeiriwch at y Canllaw Corff
Dyfarnu i Ddynodi i gael rhagor o wybodaeth am y mathau gwahanol o statws.
iv. Cliciwch ar ‘Gweld’ i weld cofnod y cymhwyster.

v. Cliciwch ar ‘Parhau gyda’r/Erthylu’r cyflwyniad.” Mae’r botwm hwn i’w weld ar ochr dde’r
sgrin.
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vi. Yna, byddwch yn gallu diwygio’r cymhwyster yn ôl yr angen.
vii. Os nad ydych am i’r cymhwyster hwn ymddangos yn QiW mwyach, cliciwch ar ‘Erthylu’.

viii. Ni fydd y cymhwyster hwn yn ymddangos ar y sgrin ‘Trac’ yn QiW mwyach.

7

Defnyddio’r swyddogaeth ‘Creu amrywiol”
i. Cliciwch i ymweld â’r sgrin ‘Creu amrywiol.”

(ii) Bydd eich sgrin yn edrych yn debyg i hyn:

iii. Yna, cliciwch ar ‘Lawrlwytho’r templed.’
iv. Caiff templed ei lawrlwytho ar ffurf Microsoft Excel sy’n cynnwys holl feysydd QiW.
v. Dylech lenwi’r daenlen gan ddefnyddio’r opsiynau yn y tabiau yn y ddogfen “taflen gyfarwyddo llwythi lluosog” trwy dewis y botwm priodol. Bydd angen i chi gopïo a gludo’r opsiynau i’r
templed a lawrlwythwyd gennych.
vi. M
 ae rhagor o wybodaeth am sut i lenwi’r templed hwn ar gael o fewn y “taflen gyfarwyddo
llwythi lluosog.”
vii. Ar ôl llenwi’r ddogfen, dylech ei chadw fel ffeil .csv.
viii. Cliciwch ar

i lanlwytho eich dogfen.
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ix. Yna, cliciwch ar
x. Os bydd unrhyw gwallau gyda’ch dogfen, cewch neges sy’n edrych yn debyg i’r isod:

xi.

Dylech ddatrys unrhyw broblemau a cheisio lanlwytho’r ddogfen eto.

xii.

Os nad oes unrhyw gwallau pellach, byddwch yn gweld y sgrin hon:

xiii. Dylech lanlwytho’r dystiolaeth ategol berthnasol drwy glicio ar
xiv. Dylech ddarllen y datganiad a rhoi tic yn y blwch i gadarnhau.
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xv. Nesaf, cliciwch ar
xvi.

Byddwch yn gweld y neges hon:

xvii.

Caiff y cymwysterau eu cyflwyno i Cymwysterau Cymru er mwyn eu hadolygu.
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Defnyddio’r sgrin ‘Trac’ yn QiW
i. Cliciwch ar y botwm ‘Trac’ yn y bar ar frig y sgrin. Bydd y sgrin hon yn dangos pob cymhwyster
a’i statws.

ii. Bydd eich sgrin yn edrych yn debyg i hyn:

Gallwch lawrlwytho ffurflenni diwygio a thynnu dynodiad yn ôl yma:
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iii. Os cliciwch ar ‘Gweld’, byddwch yn gallu gweld cofnod arferol y cymhwyster.

iv. Bydd gennych amrywiaeth o opsiynau posibl yma, yn dibynnu ar statws y cymwyster.
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Ailgyflwyno cymhwyster ar ôl iddo gael ei anfon yn ôl gan
Cymwysterau Cymru
i. Cliciwch ar ‘Trac’.

  
  
ii. Bydd eich sgrin yn edrych yn debyg i hyn:

iii. B
 ydd y sgrin hon yn dangos pob cymhwyster a’i statws. Cyfeiriwch at y Canllaw Corff Dyfarnu
i Ddynodi i gael rhagor o wybodaeth am y mathau gwahanol o statws.
iv. E r mwyn diwygio ac ailgyflwyno cymhwyster a anfonwyd yn ôl ac sydd â statws ‘Aros am
ragor o wybodaeth’ ar hyn o bryd, cliciwch ar ‘Gweld’.

v. Gellir gweld y rhesymau dros ei anfon yn ôl ar waelod y sgrin.
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vi. C liciwch ar ‘Parhau gyda’r/Erthylu’r cyflwyniad’. Mae’r botwm hwn i’w weld ar ochr dde’r
sgrin.

vii. Yna, byddwch yn gallu diwygio’r cymhwyster yn ôl yr angen.
viii. Os hoffech ailgyflwyno eich cymhwyster ar ôl hynny er mwyn iddo gael ei adolygu, cliciwch
ar ‘Cyflwyno’.

ix.

Os hoffech gadw eich gwaith er mwyn ei ddiwygio rywbryd arall, cliciwch ar ‘Cadw’.

x.

Os nad ydych am i’r cymhwyster hwn ymddangos yn QiW mwyach, cliciwch ar ‘Erthylu’.
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Diwygio cymhwyster yn QiW
i. Cliciwch ar ‘Trac’.

  
  

ii. Cliciwch ar y botwm ‘Ffurflen Ddiwygiad’ i’w lawrlwytho.

iii. Bydd fersiwn Excel o’r ffurflen yn cael ei lawrlwytho.
iv. Dylech gwblhau’r ffurflen hon a’i hanfon i
recognitionandapproval@qualificationswales.org
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Tynnu cymhwyster yn ôl yn QiW
i. Cliciwch ar ‘Trac’.

ii. Cliciwch ar y botwm ‘Ffurflen Encilio” i’w lawrlwytho.

iii. Bydd fersiwn Excel o’r ffurflen yn cael ei lawrlwytho.
iv. Dylech gwblhau’r ffurflen hon a’i hanfon i
recognitionandapproval@qualificationswales.org
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Chwilio am gymhwyster yn QiW
a. Swyddogaeth chwilio sylfaenol
(ii) Cliciwch ar ‘Chwilio’ i weld y sgrin chwilio.

Bydd yr adnodd chwilio yn edrych yn debyg i hyn:

(iii) G
 allwch ddefnyddio’r swyddogaethau chwilio sylfaenol yn y tabl hwn drwy roi’r data sydd eu
hangen arnoch ym mhob maes neu ddewis opsiynau o’r cwymplenni sydd ar gael.
(iv) Cliciwch ar ‘Chwilio’.
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(v) Bydd eich data yn ymddangos ar y sgrin canlyniadau.

(vi) Gallwch gymharu’r cymwysterau ar y sgrin hon, neu glicio i weld cofnod y cymhwyster unigol.

(vii) Gallwch weld holl fanylion y cymhwyster hwn.
b. Swyddogaeth chwilio uwch
(viii) Er mwyn defnyddio’r swyddogaeth chwilio uwch, cliciwch ar y saeth hon i ehangu’r golwg.

(ix) Bydd yr adnodd chwilio yn ymddangos (yn debyg i’r darlun ar y dudalen nesaf.)
(x) Gallwch ddefnyddio’r swyddogaeth hon i chwilio gan ddefnyddio mwy o feysydd.
(xi) B
 ydd eich data yn ymddangos ar y sgrin canlyniadau fel o’r blaen, a gallwch weld cofnod y
cymhwyster sy’n cynnwys yr holl fanylion amdano.
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Adnodd Chwilio Uwch
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Creu cipolwg – mireinio’r meini prawf
(i) Cliciwch ar ‘Chwilio’ i weld y sgrin chwilio.

(ii) Bydd yr adnodd chwilio yn edrych yn debyg i hyn:

(iii) G
 allwch ddefnyddio’r swyddogaethau chwilio sylfaenol yn y tabl hwn drwy roi’r data sydd eu
hangen arnoch ym mhob maes neu ddewis opsiynau o’r cwymplenni sydd ar gael.
(iv) Cliciwch ar y saeth i ehangu’r adran ‘Dewis meysydd’.
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(v) Bydd eich sgrin yn edrych yn debyg i hyn

(vi) Mireiniwch eich chwiliad drwy naill ai glicio i weld y gwymplen neu deipio’r meysydd rydych
am eu gweld:

(vii) Ar ôl i chi ddewis y meysydd rydych am eu gweld, cliciwch ar ‘Chwilio’.
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(viii) Bydd eich data yn ymddangos ar y sgrin canlyniadau.

(ix) Os hoffech ychwanegu mwy o feysydd at eich chwiliad, cliciwch ar y botwm ‘Mireinio’r meini
prawf’ er mwyn mynd yn ôl i’r sgrin ‘Chwilio’.
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Allforio data o QiW
a. Allforio’r holl ddata
(i) Ewch i’r hafan yn QiW.
(ii) Gallwch allforio’r data o QiW. Mae mwy nag un ffordd o allforio ar gael.

(iii) O
 s hoffech gadw’r hyn rydych wedi ei allforio, sicrhewch eich bod yn dewis ‘Excel Workbook’ fel math o ddogfen pan fyddwch yn gwneud hynny.

(iv) Yna, gallwch drin y data gan ddefnyddio Excel yn ôl yr angen.
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b. Allforio data penodol
(i) Defnyddiwch y swyddogaethau chwilio i roi canolbwynt i’ch chwiliad.

(ii) Gallwch fireinio’ch meini prawf ymhellach drwy glicio yma:

(iii) Ehangwch yr adran ‘Dewis meysydd’.

(iv) Dewiswch y meysydd rydych am eu gweld o’r gwymplen.
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(v) Ar ôl eu dewis, cliciwch ar ‘Chwilio’

(vi) Bydd eich chwiliad yn edrych yn debyg i hyn:

(vii) Er mwyn allforio eich chwiliad i Excel, cliciwch ar:

Os hoffech gadw’r hyn rydych wedi ei allforio, sicrhewch eich bod yn dewis ‘Excel Workbook’ fel
math o ddogfen pan fyddwch yn gwneud hynny.
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Gwybodaeth perfformiad a chwricwlwm
i. Cliciwch ar ‘Chwilio’ i weld y sgrin chwilio.

ii. Chwiliwch am y cymhwyster/cymwysterau rydych am eu gweld.

iii. Cliciwch ar ‘Chwilio’.
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iv. Bydd eich data yn ymddangos ar y sgrin canlyniadau.

v. Cliciwch ar ‘Gweld’ i weld cofnod y cymhwyster.

vi. Cliciwch ar y botwm ‘Gwybodaeth Perfformiad a Cwricwlwm’ ar ochr dde’r sgrin.

Cysylltiadau Defnyddiol
Mae’r ddogfennau canlynol ar gael ar y dudalen we Dynodi cymwysterau.
⚫ Canllaw Corff Dyfarnu i Ddynodi
(Sydd yn cynnwys gwybodaeth cyfeiriol i QiW, megis - Diffiniadau o’r mathau o statws yn QiW,
Sut i greu a chyflwyno cymhwyster unigol yn QiW a Rhestr wirio o’r meysydd yn QiW.)
⚫ Rheolau am geisiadau i ddynodi cymwysterau
Mae’r ddogfennau canlynol ar gael ar y dudalen we Gwybodaeth Cefndirol i QiW.
⚫ Geirfa
⚫ Ffurflen Gais ar gyfer Encilio
⚫ Ffurflen Gais am Ddiwygio Cymhwyster
⚫ Ffurflen Gais ar gyfer Dynodi Cymwysterau Cyffredinol yng Nghymru
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