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Cyflwyniad
Cronfa ddata annibynnol yw QiW sy'n arddangos yr holl gymwysterau a reoleiddir gan
Cymwysterau Cymru.
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Mae QiW yn arddangos yr holl gymwysterau sy'n gymwys i'w defnyddio ar raglenni
dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed (cymwysterau
cymeradwy a dynodedig).
O 30 Hydref 2020, bydd data cymwysterau ‘rheoleiddiedig eraill’ hefyd ar gael ar QiW.
Cymwysterau yw'r rhain y mae Cymwysterau Cymru yn eu rheoleiddio ond nad ydynt
yn gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr
o dan 19 oed.
Mae QiW yn gwahaniaethu'n glir rhwng y rhai sy'n gymwys i'w defnyddio ar raglenni
dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed (wedi'u cymeradwyo
a'u dynodi) a'r rhai nad ydynt (rheoleiddiedg eraill) ar y cofnodion cymhwyster ac yn y
swyddogaeth chwilio.
Mae cymwysterau cyrff dyfarnu a gynabyddir yng Nghymru yn cael eu rheoleiddio’n
awtomatig – ac eithrio'r rhai lle maent wedi ildio unrhyw gydnabyddiaeth. Gallwch
weld y rhestr o gyrff dyfarnu cydnabyddedig a gydnabyddir yng Nghymru yma.
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Cymwysterau Cymru – Rheoleiddio Cymwysterau
QiW

Cymwysterau Rheoleiddiedig
Eraill

Cronfa ddata annibynnol yw QiW
sy'n arddangos yr holl
gymwysterau a reoleiddir gan
Cymwysterau Cymru (cymeradwy,
dynodedig a rheoleiddiedig eraill).

Pob cymhwyster nad ydynt yn
raddau a ddyfernir gan gyrff
dyfarnu cydnabyddedig (oni bai
bod cydnabyddiaeth wedi’i hildio).
Rheoleiddiedig o dan amodau
cydnabod safonol. Cymwysterau
yw'r rhain y mae Cymwysterau
Cymru yn eu rheoleiddio ond nad
ydynt yn gymwys i'w defnyddio ar
raglenni dysgu, a ariennir yn
gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan
19 oed.

Cymwysterau Dynodedig
Dynodwyd eu bod yn gymwys i'w
defnyddio ar raglenni dysgu a
ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer
dysgwyr o dan 19 oed. Rhaid
iddynt fodloni materion dynodi.
Rheoleiddiedig o dan amodau
cydnabod safonol.

Cymwysterau Blaenoriaethol
Cyfyngedig

Cymwysterau Cymeradwy
Adolygwyd i sicrhau eu bod yn
bodloni meini prawf cymeradwyo.
Tebygol o fod ar restr o
Gymwysterau Blaenoriaeth.
Rheoleiddiedig o dan amodau
cydnabod safonol ac unrhyw
amodau cymeradwyo sy'n gymwys.

Cyrff Dyfarnu Cydnabyddedig
Rhaid iddynt fodloni'r meini prawf ar gyfer cydnabyddiaeth.
Rheoleiddiedig o dan amodau cydnabod safonol.
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Dim ond nifer cyfyngedig (neu un
fersiwn) fydd yn cael ei
gymeradwyo. Adolygwyd i sicrhau
eu bod yn bodloni meini prawf
Cymeradwyo. Rhaid iddynt fod ar
restr o Gymwysterau
Blaenoriaethol. Rhaid gweithredu
cyfyngiadau drwy gystadleuaeth
deg ac agored – naill ai i gorff
dyfarnu gael ei gomisiynu i
ddatblygu cymhwyster neu i ddewis
rhwng manylebau sy'n bodoli
eisoes.

Cymwysterau Cymeradwy
Mae Cymwysterau Cymru yn cymeradwyo cymwysterau. Mae cymwysterau cymeradwy
wedi cwrdd â meini prawf cymeradwyo cymwysterau penodol sy'n sicrhau eu bod yn
diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru
Er mwyn sicrhau bod cymwysterau'n addas i'r diben ac yn diwallu anghenion dysgwyr
a chyflogwyr yng Nghymru, caiff cymwysterau eu hadolygu gan arbenigwyr yn erbyn
yr Amodau Cydnabod Safonol (ACS) a’r Meini Prawf Cymeradwyo (MPC) gosodedig.
Dim ond os yw ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol y bydd Cymwysterau Cymru
yn ystyried cymhwyster i'w gymeradwyo, neu os yw'n bodloni'r polisi ar gymeradwyo
cymwysterau nad ydynt yn flaenoriaeth.
Gellir dod o hyd i’r rhestr o gymwysterau cymeradwy yng Nghymru yma.
Cymwysterau Dynodedig
Gall Cymwysterau Cymru hefyd ddynodi cymhwyster fel cymhwyster sy'n gymwys i'w
ddefnyddio ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed.
Mae dynodi'n golygu ein bod yn rheoleiddio'r corff dyfarnu sy'n cynnig y cymhwyster
a'n bod yn fodlon ei bod yn briodol cynnig y cymhwyster fel un sy'n gymwys i'w
ddefnyddio ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed
Gellir dod o hyd i'r rhestr o gymwysterau dynodedig yng Nghymru yma.
Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru
Bydd pob cymwyster ar QiW yn cael cod adnabod unigryw a elwir yn rhif
Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru. Gall canolfannau ddefnyddio naill ai'r rhif
hwn neu rif cymhwyster Ofqual (QAN) wrth wneud dewisiadau cwricwlwm.
Noder y bydd cymwysterau sydd ar gael yng Nghymru yn unig yn cael rhif
cymeradwyo/dynodi Cymwysterau Cymru ond na fydd ganddynt rif cymhwyster
Ofqual (QAN).
TGAU a Safon Uwch dynodedig
Mewn pynciau lle rydym wedi diwygio TGAU neu Safon Uwch yn benodol ar gyfer
Cymru, dim ond y cymhwyster hwnnw fydd yn gymwys i gael arian cyhoeddus yng
Nghymru. Mewn pynciau lle nad oes TGAU neu Safon Uwch sy'n benodol i Gymru ar
gael, bydd dysgwyr a ariennir gan y wladwriaeth yn gallu dewis o'r TGAU a'r Safon
Uwch sydd wedi'u diwygio yn Lloegr – ar yr amod ein bod wedi'u 'dynodi' fel rhai sy'n
gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o
dan 19 oed yng Nghymru.
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Mae TGAU a Safon Uwch sydd wedi'u diwygio ar gyfer Lloegr wedi'u cynllunio i fodloni
gofynion a bennwyd gan Ofqual. Maent yn wahanol mewn sawl ffordd bwysig i'r
cymwysterau TGAU a Safon Uwch a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer Cymru. Er
enghraifft, mae diwygiadau TGAU newydd ar gyfer Lloegr yn cael eu graddio ar raddfa
o 9 i 1, nid A* i G; ac mae'r Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch newydd a ddiwygiwyd
ar gyfer Lloegr wedi'u datgysylltu, felly nid yw canlyniadau'r Safon Uwch Gyfrannol yn
cyfrannu at y radd gyffredinol a ddyfernir ar lefel Safon Uwch. Gallwch ddod o hyd i
ragor o wybodaeth am y tebygrwydd a'r gwahaniaethau allweddol rhwng cymwysterau
TGAU a Safon Uwch diwygiedig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yma.
Dim ond ar ôl iddo gael ei 'achredu' gan Ofqual y byddwn yn dynodi TGAU neu Safon
Uwch mewn pwnc a ddiwygiwyd ar gyfer Lloegr.
Fe welwch hefyd restr lawn o'r pynciau TGAU a Safon Uwch dynodedig a fydd ar gael
yng Nghymru yma.
Gellir dod o hyd i'r rheolau dynodi ar gyfer TGAU a Safon Uwch yma.
Penderfyniad y cyrff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau hyn yn Lloegr yw a ddylid
gwneud cais i'w dynodi yng Nghymru. Er mwyn annog cyrff dyfarnu i sicrhau bod yr
ystod fwyaf eang bosibl o bynciau ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, nid ydym yn
mynnu eu bod yn sicrhau bod y cymwysterau hyn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.
Fodd bynnag, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi datganiad ar gyfer pob cymhwyster yn
cadarnhau a fydd ar gael yn Gymraeg ac, os felly, yn esbonio sut i ofyn am asesiad
cyfrwng Cymraeg.
Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau hyn yn Lloegr wedi cadarnhau eu dull
bwriadedig o'u cynnig ar gyrsiau a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru. Gallwch ddod
o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â hyn ar ein gwefan.
Adolygiadau Sector
Dylai cymwysterau galwedigaethol adlewyrchu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr
felly rydym yn canolbwyntio, drwy ein rhaglen o Adolygiadau Sector, ar gymwysterau o
fewn sectorau cyflogaeth penodol.
Adolygiadau sector yw asgwrn cefn ein gwaith gyda chymwysterau galwedigaethol,
ynghyd â'n gwaith o ddydd i ddydd fel rheoleiddiwr.
Ym mhob adolygiad sector, ein nod yw:
•

Deall y tirlun cymwysterau yn y sector;

•

Clywed barn rhanddeiliaid am y cymwysterau a'r system gymwysterau yn y
sector;

•

Ystyried a yw'r cymwysterau a'r system gymwysterau yn dechnegol effeithiol ac
yn addas i'r diben;

•

Dysgu gwersi o systemau cymwysterau gwledydd eraill;
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•

Penderfynu a ddylai Cymwysterau Cymru gymryd neu argymell bod eraill yn
cymryd camau i wella cymwysterau neu'r system.

Adolygiadau Sector a Gwblhawyd (defnyddiwch y dolenni i gael gafael ar wybodaeth
bellach)
•
•
•
•

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys gwaith gofal plant a chwarae)
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni

Adolygiadau Sector sydd ar ddod
•
•
•
•

Gwasanaethau ariannol
Gwasanaethau cwsmeriaid a manwerthu
Teithio a thwristiaeth;
Lletygarwch ac arlwyo

Mae pob adolygiad sector yn wahanol; nid yw canlyniadau un adolygiad o reidrwydd
yn ganlyniadau'r nesaf.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am adolygiadau sector ar ein gwefan.

Cyfrifon mewngofnodi QiW
Nid oes angen cyfrif defnyddwyr QiW ar sefydliadau addysg fel ysgolion, canolfannau
a darparwyr hyfforddiant, ond mae ganddynt y cyfleuster i chwilio, lawrlwytho ac
argraffu canlyniadau gan ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio o fewn QiW.
Yr unig bersonél sydd angen cyfrif defnyddwyr QiW yw staff Cymwysterau Cymru,
Llywodraeth Cymru a chyrff dyfarnu sy'n dymuno cyflwyno cymwysterau i QiW.
Gellir cael gafael ar ragor o wybodaeth drwy Gwestiynau Cyffredin drwy hafan QiW.
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Diffiniadau Statws QiW – Cymwysterau Dynodedig
Statws
Cyhoeddus
Ar gael i
ddysgwyr

Diffiniadau

Yn dod yn fuan

Penderfynir bod y cymhwyster yn addas i'w ddynodi, yn cael ei
gyhoeddi i QiW ac felly bydd yn gymwys i'w ddefnyddio ar
raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o
dan 19 oed. Mae'r Dyddiad Dechrau Dynodi/Cymeradwyo yn y
dyfodol. Bydd canolfannau'n gallu cyflwyno/cofrestru dysgwyr
ar gyfer y cymhwyster o'r Dyddiad Dechrau
Dynodi/Cymeradwyo a bydd dysgwyr yn gallu dechrau'r
rhaglen astudio unwaith y bydd y dyddiad dechrau wedi
cychwyn.

Ddim ar gael
mwyach i
Ddysgwyr
Newydd

Mae'r Dyddiad Dechrau Dynodi/ Cymeradwyo Hwyraf Sydd y
Mwyaf Tebygol wedi mynd heibio, felly ni all unrhyw ddysgwyr
newydd ddechrau'r cymhwyster. Gellir parhau i addysgu
dysgwyr presennol hyd at y Dyddiad Gorffen Ardystio Dynodi/
Cymeradwyo.

Ddim ar gael
mwyach

Mae Dyddiad Gorffen Ardystio Dynodi/ Cymeradwyo wedi
mynd heibio ac mae'r cymhwyster bellach yn gymwys i'w
ddefnyddio ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar
gyfer dysgwyr o dan 19 oed.

Penderfynir bod y cymhwyster yn addas i'w ddynodi ac felly’n
gymwys i'w ddefnyddio ar hyn o bryd ar raglenni dysgu, a
ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed. Mae'r
Dyddiad Dechrau Dynodi/Cymeradwyo yn y gorffennol. Mae
canolfannau'n gallu cyflwyno/cofrestru dysgwyr ar gyfer y
cymhwyster ac mae dysgwyr yn gallu dechrau'r rhaglen
astudio.

Diffiniadau Statws QiW – Cymwysterau Rheoleiddiedig Eraill
Statws
Cyhoeddus
Ar gael

Ddim ar gael
mwyach

Diffiniad
Mae'r cymhwyster yn cael ei reoleiddio gan Cymwysterau
Cymru. Nid yw'r cymhwyster yn gymwys i'w ddefnyddio ar hyn
o bryd ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer
dysgwyr o dan 19 oed.
Nid yw'r cymhwyster bellach yn cael ei reoleiddio gan
Cymwysterau Cymru ac nid yw'n gymwys i'w ddefnyddio ar
raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o
dan 19 oed ar hyn o bryd.
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Cynllunio'r Cwricwlwm

Dyddiad Dechrau Dynodi/ Cymeradwyo Hwyraf Sydd y Mwyaf Tebygol – Ni all unrhyw ddysgwyr Newydd
gofrestru i astudio ar gyfer cymhwyster ar ôl y dyddiad hwn.Fodd bynnag, caiff ymgeiswyr presnnol gwblhau’r
cymhwyster hyd at Dyddiad Gorffen Ardystio Dynodi/ Cymeradwyo. Y Cyfnod Ardystio yw’r new a roddir ar yr
amswer rhwng y Dyddiad dechrau Dynodi/ Cymeradwyo Hwyraf Sydd y Mwyaf Tebygol a Dyddiad Gorffen
Ardystio Dynodi/ Cymeradwyo.
Mae’n bwysig nodi mai dyddiad dechrau tybiannol yw hwn yn hytrach na dyddiad dechrau terfynol absoliwt ar gyfer
gwahanol fodelau cyflawni. Gofynnir i gyrff dyfarnu bennu'r dyddiad hwn yn seiliedig ar yr hyn y maen nhw’n ei
ystyried yn fodel cyflawni tebygol ar gyfer y cymhwyster.
Gofynnir felly i ganolfannau ystyried eu model cyflawni a'u hamserlen eu hunain mewn perthynas â'r dyddiad dechrau
terfynol tybiannol hwn a sicrhau y bydd ymgeiswyr wedi cwblhau'r cymhwyster, gan gynnwys ailsefyll, erbyn y Dyddiad
Gorffen Ardystio Dynodi/Cymeradwyo. Bydd hyn yn caniatáu hyblygrwydd i ganolfannau dderbyn dysgwyr ar raglenni
dysgu a ariennir yn gyhoeddus o dan 19 oed sy'n cwblhau'r cymhwyster o fewn amserlen estynedig neu fyr.

Dyddiad Gorffen Ardystio Dynodi/ Cymeradwyo – Mae cymhwyster wedi dod i ben ar ôl y dyddiad hwn. Ni fydd
y cymhwyster yn cael ei ddyfarnu I unrhyw ddysgwyr ac ni fydd unrhyw ysgol na chole gyn cael arian cyhoeddus
I’w addysgu ar ôl y dyddiad hwn.
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Y broses ddynodi
Fel rhan o'r broses ddynodi, mae Cymwysterau Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff
dyfarnu roi tystiolaeth i ni o'r galw am y cymhwyster, a thystiolaeth o gymorth
proffesiynol.
Felly, efallai y bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu â chanolfannau i ddarparu tystiolaeth o'r
galw am gymwysterau ar gyfer unrhyw geisiadau dynodi.
Galw am y cymhwyster gan ymgeiswyr yng Nghymru yn yr ystod(au) oedran
perthnasol.
Rhaid i'r dystiolaeth:
i.

fod gan ganolfan a'i chyflwyno naill ai drwy lythyr a lofnodwyd gan uwch
aelod o staff ar bapur pennawd neu e-bost gan gwmni neu sefydliad, a'i
ddyddio o fewn y flwyddyn academaidd ddiwethaf

i.

cynnwys teitl llawn y cymhwyster

ii.

cynnwys yr ystod(au) oedran perthnasol i'r ganolfan

iii.

cynnwys nifer posibl yr ymgeiswyr - yn seiliedig naill ai ar ffigurau'r
flwyddyn flaenorol neu ffigurau cynllunio canolfannau

iv.

Esboniad byr pam fod gan y ganolfan ddiddordeb mewn cynnig y
cymhwyster hwn

Canllawiau Ychwanegol:
Gellir nodi cymwysterau lluosog ar un llythyr
Gellir cyflwyno llythyrau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg
Nid oes angen llythyrau ar gyfer cymwysterau sy'n ymddangos ar fframwaith
prentisiaethau.

Gallwch weld crynodeb o'r broses ddynodi ar y dudalen nesaf.
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Y Broses Ddynodi - Siart Llif
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Diffiniadau Maes QiW

MAES

MEINI PRAWF

Gwybodaeth Sylfaenol am Gymwysterau
Math o Adolygiad
Dyma'r math o adolygiad y mae'r corff dyfarnu yn cyflwyno'r
cymhwyster ar ei gyfer. Bydd cymeradwyaeth yn cael ei dewis os bydd y
cymhwyster hwn yn ymddangos ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth.
Bydd dynodiad yn cael ei ddewis ar gyfer pob un o'r cymwysterau eraill
Rhif
Y rhif unigryw a ddyrennir i bob cymhwyster a gyflwynir i QiW.
Cymeradwyo/Dynodi
Cymwysterau Cymru
A yw'r Cymhwyster yn
Mae'r maes hwn yn dangos a yw'r cymwysterau ar gael yn Lloegr.
cael ei gynnig yn
Lloegr?
*Rhif Cymhwyster
Ofqual

Mae hwn yn gyfeiriad unigryw a roddir i gymhwyster gan Ofqual. Os
nad yw hyn yn cael ei boblogi, dim ond yng Nghymru y mae'r
cymhwyster ar gael. Cyfeirir at hyn hefyd fel y rhif QAN.

Corff Dyfarnu

Bydd hyn yn dangos pa gorff dyfarnu sydd wedi datblygu'r cymhwyster
hwn.

Teitl Saesneg y
Cymhwyster
Teitl Cymraeg y
Cymhwyster

Dyma deitl y cymhwyster.

Lefel y Cymhwyster

Mae hyn yn dangos lefel y cyrhaeddiad y mae cymhwyster yn ei
chynrychioli
Dim ond ar gyfer Cymwysterau Lefel Mynediad y caiff hyn ei phoblogi.
Mae hyn er mwyn dosbarthu cymwysterau lefel Mynediad ar lefel 1, 2
neu 3

Is-lefel y Cymhwyster

Math o Gymhwyster
Math o ddysgwr

Maes Pwnc Sector

Dyma deitl y cymhwyster yn Gymraeg.

Dyma'r math o fanyleb y mae'r cymhwyster wedi'i hysgrifennu i'w
bodloni e.e. TGAU, Safon Uwch.
Dyma'r mathau o ddysgwyr y mae'r cymhwyster wedi'i gymeradwyo
neu ei ddynodi ar eu cyfer, ac felly'n gymwys i gael cyllid. Gall mathau o
ddysgwyr fod yn ystod oedran a gall mwy nag un oedran fod yn
berthnasol. Gall y math o ddysgwr hefyd fod yn ddiben penodol (tud. 6
o'r Polisi Dynodi i gael rhagor o wybodaeth am ddibenion penodol).
Meysydd pwnc y sector yw'r gyfres o gategorïau sy'n seiliedig ar
sectorau diwydiant a phynciau academaidd a ddefnyddir i ddosbarthu
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cymwysterau e.e. gall cymhwyster ddod yn y categori Gwyddoniaeth a
Mathemateg neu Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal.
Maes Pwnc Is-sector
Iaith
Dyddiadau Allweddol
Dynodi/Cymeradwyo
Dyddiad Dechrau

Meysydd yr is-sector yw'r ail haen o gategorïau sy'n seiliedig ar
sectorau diwydiant a phynciau academaidd a ddefnyddir i ddosbarthu
cymwysterau.
Dyma'r iaith asesu sydd ar gael.

Dyma'r dyddiad y gellir addysgu'r cymhwyster cymeradwy/dynodedig
yng Nghymru. Dim ond os caiff ei gymeradwyo/dynodi y caiff ysgolion a
cholegau yng Nghymru arian cyhoeddus i addysgu cymhwyster.

Dyddiad dechrau
Dynodi/ Cymeradwyo
Hwyraf Sydd y Mwyaf
Tebygol

Ni all unrhyw ddysgwyr newydd gofrestru am gymhwyster ar ôl y
dyddiad hwn. Fodd bynnag, caniateir i ymgeiswyr presennol gwblhau'r
cymhwyster tan Dyddiad Gorffen Ardystio Dynodi/ Cymeradwyo. Gelwir
yr amser rhwng y Dyddiad dechrau Dynodi/ Cymeradwyo Hwyraf Sydd y
Mwyaf Tebygol a Dyddiad Gorffen Ardystio Dynodi/ Cymeradwyo yn
Gyfnod Ardystio.

Dyddiad Gorffen
Ardystio Dynodi/
Cymeradwyo

Nid yw'r cymhwyster bellach yn gymwys i'w ddefnyddio ar raglenni
dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed. Ni fydd
unrhyw ddysgwyr yn cael y cymhwyster ac ni fydd unrhyw ysgol, coleg
na darparwr hyfforddiant yn cael arian cyhoeddus i'w addysgu ar ôl y
dyddiad hwn.

Manylion Cymwysterau Ychwanegol
AHGC/AHGP
IHGC = Cymwysterau Galwedigaethol Rhagarweiniol sy'n addas ar gyfer
pob oedran a gallu
IHGP = Cymwysterau Cymhwysedd Galwedigaethol i'r rhai dros 16 oed.
Dulliau Asesu

Y dulliau asesu a nodir ym manyleb y cymhwyster.

Cyfanswm Amser
Cymhwyso

Cyfanswm Amser Cymhwyso yw nifer yr oriau tybiannol sy'n cynrychioli
amcangyfrif o gyfanswm yr amser y gellid disgwyl yn rhesymol iddo fod
ei angen er mwyn i ddysgwr ennill cymhwyster.

Oriau Dysgu
Tywysedig (GLH)

Mae'r oriau dysgu tywysedig ar gyfer cymhwyster yn fesur tybiannol o
sylwedd cymhwyster h.y. faint o amser sydd ei angen i'w ddysgu'n
effeithiol. Mae’n cynnwys: amcangyfrif o’r amser y gellid ei neilltuo i
addysgu neu gyfarwyddyd uniongyrchol (fel yr amser a dreulir yn yr
ystafell ddosbarth), amser dysgu strwythuredig arall, megis aseiniadau
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dan gyfarwyddyd (er enghraifft, prosiectau a gynhelir yn ystod astudio ac
ymarfer unigol a gefnogir y dysgwr ei hun (fel gwersi adolygu yn yr
ysgol), asesiadau yn y swydd. Nid yw'n cynnwys unrhyw astudiaeth
breifat y mae'r dysgwr yn dewis ei gwneud.
Credyd

Credyd sy'n gysylltiedig â'r cyllid y gall ysgol neu goleg ei gael ar gyfer
addysgu'r cymhwyster.

Pwrpas

Mae diben y cymhwyster yn cyfleu gwybodaeth am yr hyn y mae
cymhwyster wedi'i gynllunio'n bennaf i'w wneud yn hytrach na'r hyn y
gellir ei ddefnyddio ar gyfer e.e. "Paratoi ar gyfer dysgu pellach neu
hyfforddiant a/neu ddatblygu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn maes
pwnc".
Mae'r is-bwrpas yn cyfleu gwybodaeth am yr hyn y mae cymhwyster
wedi'i gynllunio i'w wneud yn hytrach na'r hyn y gellir ei ddefnyddio ar ei
gyfer.

Is-Bwrpas

Graddfa Graddio

Dyma'r raddfa ar gyfer graddio'r cymhwyster.

Manyleb y
Cymhwyster

Dyma'r fanyleb ar gyfer y cymhwyster a ddarperir gan y corff dyfarnu.

I'w gynnwys mewn
Fframweithiau
Prentisiaethau?

Mynegwr sy’n dangos a yw'r cymhwyster i'w gynnwys o fewn
fframweithiau prentisiaethau Cymru.

Rhif Fframwaith
Prentisiaethau

Dyma rif(au) fframwaith prentisiaethau Cymru y mae'r cymhwyster ar
gael ynddo.
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Gwybodaeth am Gysylltu
Gwybodaeth am Berfformiad a Chwricwlwm
Gall canolfannau ddod o hyd i wybodaeth am berfformiad a chwricwlwm ar QiW drwy
ddilyn y camau a amlinellir yn y canllaw defnyddwyr QiW isod.
Sylwer bod Llywodraeth Cymru yn pennu polisi ar fesur perfformiad ysgolion ac yn
penderfynu ar ddyrannu gwerthoedd cyfraniadau cymwysterau, pwyntiau perfformiad
a'r codau disgownt a gymhwysir at gymwysterau unigol. Mae QiW yn cynnal y
wybodaeth hon.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut mae cymhwyster yn cyfrannu at
fesurau perfformiad, gan gynnwys gwerthoedd cyfwerthedd TGAU/Safon Uwch,
pwyntiau perfformiad neu god disgownt, cysylltwch â IMS@gov.cymru
Ariannu cymwysterau
Bydd unrhyw gymwysterau a gymeradwyir neu a ddynodir gan Cymwysterau Cymru yn
gymwys i gael eu defnyddio ar raglenni dysgu, a ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer
dysgwyr o dan 19 oed gan Awdurdod Lleol neu gan Lywodraeth Cymru.
Mae angen anfon pob ymholiad ynghylch Ariannu cymwysterau at y tîm ariannu yn
Llywodraeth Cymru.
Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bostio askWBL@gov.cymru.
Fframweithiau Prentisiaethau
Mae Cymwysterau Cymru wrthi'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr
holl gymwysterau sy'n ymddangos mewn fframweithiau prentisiaethau ar gael ar QiW.
Mae angen anfon pob ymholiad ynghylch Fframweithiau Prentisiaethau i'r Uned
Brentisiaethau yn Llywodraeth Cymru.
Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bostio DfES-ApprenticeshipUnit@gov.cymru.
Cysylltwch â'r Tîm Dynodi
Mae ein Tîm Dynodi ar gael gan ddefnyddio'r manylion canlynol er mwyn cynorthwyo
gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ynghylch cymwysterau ar QiW:
Ffôn: 0333 0772701 (gofynnwch am gael siarad ag aelod o'r tîm dynodi a
chymeradwyo).
E-bost: recognitionandapproval@qualificationswales.org
15

Canllaw
Defnyddwyr QiW
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Chwilio am gymhwyster ar QiW
Swyddogaeth Chwilio Sylfaenol
1. Cliciwch i weld y sgrin Chwilio:

2. Yna bydd yr opsiynau Chwilio yn ymddangos fel hyn:

3. Ar ôl i chi ddewis opsiwn chwilio, bydd yr offeryn Chwilio wedyn yn ymddangos
fel hyn:
Gallwch
chwilio am
nifer o rifau
cymhwyster

Gallwch
chwilio gan
ddefnyddio
mwy nag un
maes ar y tro.

Gallwch
chwilio i
gynnwys
pwyntiau
perfformiad

4. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau chwilio sylfaenol yn y tabl hwn drwy
gofnodi'r data sydd ei angen arnoch ym mhob maes, neu drwy ddewis o'r
ddewislen ddisgynnol sydd ar gael.
5. Gallwch wneud sawl chwiliad ym mhob un o'r meysydd uchod ac eithrio maes
'Teitl y Cymhwyster'.
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6. Pan fyddwch chi'n clicio 'Chwilio', bydd eich data wedyn yn ymddangos ar y
sgrin ganlyniadau fel a ganlyn. Mae'r band oren a'r nodwedd ticio yn dangos
bod y cymhwyster ar gael ar hyn o bryd i'w ddefnyddio ar raglenni dysgu, a
ariennir yn gyhoeddus, ar gyfer dysgwyr o dan 19 oed.
O'r sgrin hon gallwch hefyd gael mynediad at allgludion i ddangos manylion y
cymwysterau a restrir o'ch chwiliad mewn ffeil Excel (CSV). Mae gennych yr
opsiwn i weld y rhain gyda phwyntiau perfformiad a chyda manylion pwyntiau
perfformiad.

7. Yna gallwch gymharu'r cymwysterau yn y sgrin hon, neu glicio i weld y cofnod
cymhwyster unigol. Yna gallwch weld holl fanylion y cymhwyster hwn.

Cliciwch yma
i weld
gwybodaeth
Pwyntiau
Perfformiad
sy'n
gysylltiedig
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Pan gaiff botwm Perfformiad a Chwricwlwm Llywodraeth
Cymru ei glicio bydd yn dangos gwybodaeth bellach fel
gwybodaeth am gymwysterau, gwybodaeth am y cwricwlwm,
gwerthoedd sgôr pwyntiau a gwerthoedd trothwy.
***Sylwer bod Llywodraeth Cymru yn pennu polisi ar fesur perfformiad ysgolion ac yn
penderfynu ar ddyrannu gwerthoedd cyfraniadau cymwysterau, pwyntiau perfformiad
a'r codau disgownt a gymhwysir at gymwysterau unigol. Mae QiW yn cynnal y
wybodaeth hon.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut mae cymhwyster yn cyfrannu at
fesurau perfformiad, gan gynnwys gwerthoedd cyfwerthedd TGAU/Safon Uwch,
pwyntiau perfformiad neu god disgownt, cysylltwch â IMS@gov.cymru
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8. Ceir rhagor o wybodaeth am y cymhwyster drwy ddefnyddio'r consertina
'Manylion cymhwyster ychwanegol'.

Swyddogaeth chwilio uwch
1. I ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio uwch, cliciwch ar y saeth hon i ehangu'r olwg
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2. Yna bydd yr offeryn chwilio yn ymddangos fel hyn:

3. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth hon i chwilio am feysydd mwy datblygedig.
4. Bydd eich data wedyn yn ymddangos ar y sgrin ganlyniadau fel o'r blaen, a
gallwch weld y cofnod cymhwyster sy'n cynnwys holl fanylion y cymhwyster.
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Creu golwg 'ar yr olwg gyntaf' – mireinio meini prawf
1. Cliciwch i weld y sgrin Chwilio:

2. Yna bydd yr offeryn Chwilio yn ymddangos fel hyn:
Gallwch
chwilio am
nifer o rifau
cymhwyster

Gallwch
chwilio gan
ddefnyddio
mwy nag un
maes ar y tro.

3. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau chwilio sylfaenol yn y tabl hwn drwy
gofnodi'r data sydd ei angen arnoch ym mhob maes, neu drwy ddewis o'r
dewislenni disgynnol sydd ar gael.
4. Yna cliciwch ar y saeth i ehangu'r opsiwn 'Dewis meysydd'.
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5. Bydd eich sgrin wedyn yn ymddangos fel hyn:

6. Mireiniwch eich chwiliad naill ai drwy glicio i weld y ddewislen ddisgynnol, neu
drwy deipio’r meysydd yr hoffech eu gweld:

Gallwch ddewis sawl maes
yma

7.

Ar ôl i chi ddewis y meysydd rydych am eu gweld, cliciwch ar 'Chwilio'
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8.

Bydd eich data wedyn yn ymddangos ar y sgrin ganlyniadau fel a ganlyn:

9. Os hoffech ychwanegu mwy o feysydd at eich chwiliad, cliciwch ar y botwm
'Mireinio Meini Prawf' a fydd yn mynd â chi'n ôl i'r sgrin 'Chwilio'.
10. Mae gennych hefyd yr opsiwn i allgludo canlyniadau eich chwiliad.
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Allgludo Data o QiW.
Allgludo Llawn
1. Ewch i'r hafan ar QiW. Cliciwch i Allgludo'r data o QiW.

2. Mae nifer o allgludion ar gael:
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3. Os ydych am gadw eich allgludiad, sicrhewch eich bod yn diwygio'r math o
ddogfen 'Excel Workbook'.

4. Yna gallwch drin y data gan ei ddefnyddio fel Excel fel y mae ei angen arnoch.

Swyddogaeth Ffefrynnau
Mae Cymwysterau Cymru wedi datblygu swyddogaeth "Ffefrynnau" ar gyfer QiW.
Mae'r swyddogaeth hon yn galluogi defnyddwyr i gadw cymwysterau o
ddiddordeb ar gyfer mynediad cyflym drwy dudalen "Ffefrynnau" newydd. Gall
defnyddwyr gofrestru gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost i sicrhau y gallant weld eu
ffefrynnau ar unrhyw gyfrifiadur, heb fod angen cyfrinair.
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Ychwanegu cymhwyster at restr Ffefrynnau
I ychwanegu cymhwyster at eich ffefrynnau, llywiwch i'r cymhwyster ac yna cliciwch
ar 'Ychwanegu at Ffefrynnau'.

Gweld y cymwysterau a ychwanegwyd at y rhestr Ffefrynnau
O'r hafan, cliciwch ar y botwm Ffefrynnau. Bydd hyn yn mynd â chi at sgrin
ffefrynnau a fydd yn rhestru'r holl gymwysterau rydych chi wedi'u hychwanegu at
eich rhestr.

Cofrestrwch i gadw Ffefrynnau
Cliciwch y botwm 'Cofrestru'. Bydd neges naid (pop up) yn ymddangos i chi ei
gwblhau gyda chyfeiriad e-bost.
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Adalw Ffefrynnau a gadwyd
Cliciwch y botwm 'Adalw Ffefrynnau'. Bydd neges naid (pop up) yn ymddangos i
chi ei gwblhau gyda chyfeiriad e-bost lle byddwch wedyn yn cael cod mynediad.
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Tynnu oddi ar Ffefrynnau

Nodweddion Eraill QiW
Gwybodaeth Bwysig

Pan fyddwch yn defnyddio hafan QiW, bydd bar sgrolio negeseuon yn dangos
gwybodaeth bwysig.
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Cwestiynau Cyffredin
Pan fyddwch yn defnyddio hafan QiW mae dwy ffordd y gallwch gael mynediad i'r
adran Cwestiynau Cyffredin

Newyddion Diweddaraf
Pan fyddwch yn defnyddio hafan QiW, gellir gweld crynodeb byw o wefan
Cymwysterau yn dangos y newyddion diweddaraf.
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