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C: Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol – a fydda i’n cael canlyniad yr Haf 

hwn?  

Mae'n fwriad bod dysgwyr sy'n dilyn cymwysterau galwedigaethol ar gyfer symud 

ymlaen i addysg uwch ac addysg bellach yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo.  Rydym o'r 

farn y gallai hyn fod yn gymwys i'r rhai a fyddai wedi disgwyl cwblhau eu hasesiadau 

a/neu dderbyn tystysgrifau rhwng mis Mawrth a diwedd mis Gorffennaf. 

Bydd canlyniadau wedi’u cyfrifo yn rhoi ystyriaeth briodol i ystod o dystiolaeth, gan 

ddibynnu ar strwythur y cymhwyster.  Gallant fod wedi'u seilio'n rhannol ar farn yr 

athro, yr hyfforddwr neu'r tiwtor o'r canlyniad y byddai pob dysgwr yn fwyaf tebygol 

o fod wedi'i gyflawni pe baent wedi gallu cwblhau eu hasesiadau yn haf 2020. Bydd

unrhyw raddau asesu canolfannau1 yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth a ddelir gan yr 

ysgol, y coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

C: Sut bydd cyfrifo canlyniadau yn gweithio'n ymarferol? 

Yn dibynnu ar strwythur y cymhwyster, efallai y bydd gofyn i ganolfannau ddarparu 

gradd asesu canolfan ar gyfer y cymhwyster cyfan, neu ar gyfer modiwlau neu 

unedau sydd heb eu cwblhau. 

Efallai y bydd rhai achosion lle gofynnir iddynt ddarparu trefn restrol ar gyfer y 

dysgwyr (fel gyda TGAU, Safon UG a Safon Uwch).  Bydd y corff dyfarnu sy'n cynnig y 

cymhwyster yn defnyddio unrhyw farn a aseswyd gan y ganolfan, ynghyd â 

gwybodaeth berthnasol arall, i gyfrifo’r canlyniad mwyaf priodol. Er enghraifft, bydd 

llawer o ddysgwyr eisoes wedi cwblhau asesiadau mewn rhai modiwlau neu unedau, 

a fydd yn cael eu hystyried. 

C: Sut alla i gael gwybod mwy am gymhwyster penodol? 

Rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i ddatblygu egwyddorion y dull i'w 

ddefnyddio ar gyfer cymwysterau dilyniant, fel y byddai'r un dull o gyfrifo 

canlyniadau yn cael ei ddefnyddio yn yr un amgylchiadau, a bod modd sicrhau 

canlyniad i bawb. Bydd yn bwysig sicrhau, cyn belled ag sy'n bosibl, bod safonau'n 

1 Canolfannau (fel arfer, ysgolion, colegau neu ddarparwyr hyfforddiant) yw cyrff sy’n cyflwyno 

asesiadau (a gweithgareddau eraill) i ddysgwyr ar ran cyrff dyfarnu. 



cael eu cynnal, fel bod pawb yn gallu parhau i fod â hyder yn y cymwysterau a’u bod 

yn parhau i fod yn werthfawr. 

C: A ddylwn i gysylltu'n uniongyrchol â'm corff dyfarnu? 

Bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu ag ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant yn ystod 

yr wythnosau nesaf i'w cynghori ar yr wybodaeth y bydd disgwyl iddynt ei rhoi am eu 

dysgwyr, a phryd a sut y dylid ei chyflwyno. 

Os ydych chi am ddilyn newyddion diweddaraf eich cyrff dyfarnu, dyma rai dolenni 

defnyddiol: 

AAT Cambridge 

Assessment 

English 

LIBF Pearson STA CBAC 

Ascentis City and 

Guilds 

NCFE Qualifications 

Network 

Trinity 

College 

London 

YMCA 

awards 

Agored 

Cymru 

EAL NOCN Qualsafe 

Awards 

UAL 

Associated 

Board of the 

Royal 

Schools of 

Music 

Highfield 

Qualifications 

OCR RSL VTCT 

C: Pryd fydda i'n cael fy nghanlyniad? 

Rydym am i'r broses hon gael ei chwblhau mewn modd amserol fel y gall dysgwyr 

symud ymlaen, a'r nod yw y byddant yn cael canlyniadau ar yr un pryd â 

chanlyniadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.  

C: Rwy'n ymgeisydd preifat – sut fydda i'n cael fy nghanlyniad? 

Rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i ystyried yn ofalus sut i ddiogelu 

buddiannau ymgeiswyr preifat, nad oes ganddynt, o bosibl, berthynas ag ysgol, coleg 

neu ddarparwr hyfforddiant sy'n gallu cyflwyno barn wedi’i hasesu gan y ganolfan. 

https://www.aat.org.uk/
https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.libf.ac.uk/
https://www.pearson.com/uk/educators.html
https://www.safetytrainingawards.co.uk/
https://www.wjec.co.uk/cy/home/athrawon-a-dysgwyr-ledled-cymru-rydym-yn-falch-o-ch-cefnogi-chi/
https://www.ascentis.co.uk/
https://www.cityandguilds.com/covid-19
https://www.cityandguilds.com/covid-19
https://www.ncfe.org.uk/end-point-assessment/coronavirus-covid-19-customer-update
http://qualifications-network.co.uk/coronavirus
http://qualifications-network.co.uk/coronavirus
https://www.trinitycollege.com/page/coronavirus
https://www.trinitycollege.com/page/coronavirus
https://www.trinitycollege.com/page/coronavirus
https://www.ymcaawards.co.uk
https://www.ymcaawards.co.uk
https://www.agored.cymru/
https://www.agored.cymru/
https://eal.org.uk/news/2761-communication-to-customers-coronavirus-covid-19
https://www.nocn.org.uk/Covid19/
https://qualsafeawards.org/
https://qualsafeawards.org/
https://www.arts.ac.uk/
https://gb.abrsm.org/en/covid-19-update/
https://gb.abrsm.org/en/covid-19-update/
https://gb.abrsm.org/en/covid-19-update/
https://gb.abrsm.org/en/covid-19-update/
https://gb.abrsm.org/en/covid-19-update/
https://www.highfieldqualifications.com/covid-19
https://www.highfieldqualifications.com/covid-19
https://www.ocr.org.uk/news/coronavirus-advice/
https://www.rslawards.com/
https://www.vtct.org.uk/vtct-and-itec-statement-on-coronavirus-covid-19/


C: Beth fydd yn digwydd gyda chymwysterau galwedigaethol eraill sydd wedi'u 

dynodi i gefnogi symud ymlaen i gyflogaeth? 

Rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i nodi cymwysterau yn y grŵp hwn lle gallai 

fod yn bosibl cynhyrchu canlyniad wedi'i gyfrifo o hyd.  Os nad yw hyn yn bosibl, neu 

os nad yw'n briodol, byddwn yn annog gwneud addasiadau i asesiadau neu fodelau 

darparu (er enghraifft newid gofynion goruchwylio arholiadau neu symud i gymedroli 

o bell) ar yr amod nad yw hyn yn tanseilio dibynadwyedd y canlyniad a lle y gall 

asesiadau barhau i gael eu cynnal yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol, 

er bod darpariaeth mewn canolfannau wedi'i gohirio.  

Mewn rhai achosion lle mae cymwysterau’n dangos cymhwysedd galwedigaethol 

neu’n gweithio fel trwydded i ymarfer yn uniongyrchol, efallai na fydd yn ddiogel nac 

yn bodloni gofynion cyflogwyr i wneud yr un o'r rhain, ac efallai na fydd dewis ond 

aros nes y gall asesiadau arferol ddigwydd eto.   

 

C: Beth sy'n digwydd nesaf? 

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda chyrff dyfarnu, rheoleiddwyr yn Lloegr a 

Gogledd Iwerddon a'r sector ehangach i roi canlyniadau i ddysgwyr galwedigaethol 

yr Haf hwn.  Rydym yn gweithio gydag Ofqual a fydd yn cadarnhau'r rhestrau o 

gymwysterau sydd yn yr arfaeth ar gyfer pob categori (dyfarnu canlyniadau wedi’u 

cyfrifo, addasu asesiadau ac aildrefnu). 

Bydd rhagor o fanylion am y dull yn cael eu cyhoeddi ar ôl y Pasg. 

 

 


