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Cyflwyniad/Rhagair

Cafodd Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) sêl bendith Gweinidogion Cymru 
yn 2002. Yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ogystal â dod yn rhan o wead dysgu yng Nghymru, mae’r 
hyn a gyfrifid yn “fwriad gweledigaethol i gofleidio pob math o ddysgu oddi mewn i fframwaith 
cydnabod cyffredin” wedi cyfrannu at ddatblygiadau eraill yn y Deyrnas Unedig, yn bennaf oll y 
Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF).

Er bod cymwysterau a seilir ar gredydau ar gael ers cenhedlaeth bron, mae llawer o’r farn bod 
dyfodiad FfCChC yng Nghymru, wedi agor y drws ar gyfer polisïau eraill gan Lywodraeth Cymru 
fel Llwybrau Dysgu 14-19, Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru, ac Er Mwyn Ein Dyfodol - Strategaeth a 
Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Hugain. Yn ogystal, wrth i ni geisio 
annog rhagor o bobl i gymryd rhan mewn dysgu fel y gallant wneud cyfraniad cadarnhaol at eu 
cymuned a’r economi, gallai dyfodiad trefniadau dysgu “byr a hyblyg” (bite-sized) agor y drws ar 
gyfnod newydd ym maes dysgu ar bob lefel.  

Ers i mi gael fy mhenodi’n Swyddog Prosiect FfCChC ar gyfer NTfW, rwyf wedi cael pleser mawr o 
gydweithio â darparwyr o bob rhan o Gymru i gyrraedd prif nod y prosiect sef “bod yn ymwybodol 
o effaith a gofynion darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) fel y gellir cyflwyno Fframwaith 
Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) yn llwyddiannus”. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth 
yn amlwg i mi mai’r sector dysgu seiliedig ar waith sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni nodau a 
dyheadau’r Fframwaith, yn rhannol oherwydd ein dulliau cyflwyno ond, yn bwysicach, oherwydd 
bod ein gweithlu mor broffesiynol a pharod i ymateb. 

Nod yr adnodd hwn yw dwyn ynghyd bopeth a ganfuwyd yn ystod oes y prosiect a thynnu sylw 
at yr arferion da presennol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg o ran defnyddio cymwysterau sy’n seiliedig 
ar gredydau yn y sector dysgu seiliedig ar waith. Fodd bynnag, wrth i mi ysgrifennu’r rhagair hwn, 
rwy’n sylweddoli bod Adolygiad o Gymwysterau 14-19 yng Nghymru’n cael ei gynnal ar hyn o 
bryd ac y gallai Adolygiad Wolf, er mai yn Lloegr y cynhelir hwnnw, gael effaith yng Nghymru. 
Felly, bwriedir diweddaru’r dolenni yn y Llawlyfr hwn yn rheolaidd i adlewyrchu’r datblygiadau 
diweddaraf. 

Yn olaf, hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i bawb a gyfrannodd at baratoi’r llawlyfr hwn. Hoffwn 
ddiolch i’r holl Ddarparwyr a roddodd o’u hamser eu hunain i gyfrannu at yr Astudiaethau Achos, 
ac i Julie Hanson-Williams a chwaraeodd ran allweddol yn dwyn yr holl wybodaeth ynghyd mewn 
ffordd drefnus a synhwyrol.

Jeff Protheroe
Cydgysylltydd Prosiect FfCChC
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Sut i ddefnyddio’r e-lyfr hwn 

Nod yr e-lyfr hwn yw rhoi canllawiau ar y ffordd y defnyddir credydau yng nghyd-destun 
darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn unig.

Mae’n adnodd cyfeirio lle gall y defnyddiwr glicio ar ddolenni er mwyn dod o hyd i’r wybodaeth 
berthnasol yn sydyn. Yn ogystal â botymau ‘tudalen nesaf’ a ‘tudalen flaenorol’, ceir botymau ar 
waelod pob tudalen i fynd nôl â chi i frig y dudalen. 

Mae rhestr o’r cynnwys i’w chael ar y bar llywio ar frig y dudalen lle ceir dolenni i bob adran. 

Mae Diagram Ffan FfCChC ar dudalen 8 yn un rhyngweithiol ac fe welwch wybodaeth ar gyfer 
pob lefel trwy ddewis y rhan berthnasol. 

Gellir defnyddio’r diagram ‘Canllaw sydyn i gymharu cymwysterau yn y DU ac Iwerddon’ ar 
dudalen 10 i gymharu cymwysterau’r gwahanol wledydd trwy glicio ar y blociau lliw ar y dde. 
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Fframwaith Credydau a Chymwysterau 
Cymru (FfCChC) – Beth yw FfCChC

Sefydlwyd Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (y Fframwaith/FfCChC) yn 2002 i 
ddatblygu a gweithredu egwyddorion a safonau cyffredin i fesur, gwobrwyo a chymharu’r hyn a 
gyflawnir ym mhob maes dysgu a hyfforddi o 14 oed ymlaen. 

Er mwyn sicrhau na cheir dryswch rhwng y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) a 
Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC), dylid pwysleisio nad yw’r QCF yn gorff 
ar wahân i FfCChC ond ei fod yn rhan ohono. 

Mae FfCChC yn cynnwys pob math o ddysgu mewn fframwaith cydnabod cyffredin. Mae hyn yn 
golygu y gellir cymharu’r hyn a gyflawnir trwy wahanol weithgareddau addysg a hyfforddiant, cydnabod 
cymwysterau sydd wedi’u cwblhau’n llawn ac yn rhannol a dwyn ynghyd holl weithgareddau amrywiol 
addysg a hyfforddiant y tu mewn a’r tu allan i’r trefniadau rheoleiddio ac ariannu. 

Mae gan FfCChC bum nod allweddol: 
•  Galluogi pawb i ddatblygu a chadw sgiliau hanfodol. 
• Annog pobl i ddal ati i ddysgu gydol eu hoes. 
• Gwneud y defnydd gorau o’r wybodaeth a geir mewn busnesau a sefydliadau addysgol. 
• Annog busnesau a gweithwyr i feithrin sgiliau newydd. 
• Helpu pobl i feithrin sgiliau newydd yn eu cymunedau. 

Mae FfCChC yn dwyn pob math o ddysgu cydnabyddedig ynghyd mewn un strwythur: 

 

Ffigur 1: Strwythur FfCChC – Pileri Dysgu

Gyrwyr polisi
• Llywodraeth Cymru 
• Cyrff sectoraidd/arweiniol
• Gwneuthurwyr polisi eraill
• Y Deyrnas Unedig
• Yr Undeb Ewropeaidd

Egwyddorion
• Nodweddion
• Manteision
• Cymhwyso
• Trosglwyddadwyedd

Cefnogaeth
• Ariannol
• Technolegol
• Sicrwydd ansawdd a
 gwella ansawdd
• Rheoli gwybodaeth

Gallu i weithredu
• Arbenigedd
• Systemau a chydweddiad

Deall 
• Dysgwyr 
• Darparwyr addysg 
 a hyfforddiant 
• Datblygwyr cwricwlymau 
• Gwneuthurwyr polisïau 
• Maes marchnata addysg 

Cydnabod
• Dysgwyr 
• Cyflogwyr 
• Rhieni 
• Cymdeithas 

Gallu i addasu
• Hyblygrwydd 
• Cyngor ac arweiniad 
• Camu ymlaen 
• Cofnod o gyflawniad 

Y Gallu i Drosglwyddo
• Yn y Deyrnas Unedig 
• Ewrop 
• Yn ehangach 

Addysg Uwch
Gradd
Gradd Meistr 
Astudiaethau ôl-radd 
Doethuriaethau 

Fframwaith Cymwysterau
Addysg Uwch FHEQ 

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd
ar gyfer Addysg Uwch (QAA)

Addysg a hyfforddiant
cyffredinol a galwedigaethol 
TGAU 
Lefel A 
S/NVQs 
Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Y Fframwaith Cymwysterau
Cenedlaethol NQF 
Y Fframwaith Cymwysterau a
Chredydau QCF
Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau yr Alban SCQF

Partneriaeth APADGOS,
Ofqual, CCEA ac SCQF  

Dysgu gydol oes
Dysgu Oedolion a’r Gymuned 
Hyfforddi cwmnïau 
Y sector gwirfoddol 
Dysgu ehangach 14+ 

Dysgu Gydol Oes gyda
Sicrwydd Ansawdd QALL 

FfCChC

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru
Pob dysgwr

Pob rhaglen ddysgu
yn cynnwys cyrsiau a addysgir, dysgu o bell, hyfforddiant cysylltiedig â gwaith, 
dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg, a gweithgareddau addysg/hyfforddiant eraill.

Pob darparwr
yn cynnwys ysgolion, colegau, hyfforddwyr yn y gweithle, prifysgolion, darparwyr yn 

y gymuned, darparwyr mewn diwydiant, darparwyr gwirfoddol a gweithgareddau eraill 
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Mae’r Fframwaith yn cynnwys pob math o ddysgu seiliedig ar gredydau a gydnabyddir yn:  
•   Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch, Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (FHEQ EWNI).  
•  Y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF), y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) 

a elwir yn Addysg a Hyfforddiant Cyffredinol a Galwedigaethol Rheoleiddiedig (Regulated GVET).
•  Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd (QALL) sy’n digwydd y tu allan i’r fframweithiau 

rheoleiddiedig yng Nghymru yn unig, ond yn cael ei gydnabod trwy drefniadau sicrwydd 
ansawdd FfCChC.

Ym mhob un o’r tri chyd-destun, gellir cyfuno unedau i greu cymhwyster (gan ddefnyddio rheolau 
cyfuno sy’n addas ar gyfer y fframwaith cymwysterau hwnnw) neu raglen ddysgu gydlynus 
sy’n bodloni anghenion yr unigolyn neu’r gofynion hyfforddi sy’n gysylltiedig â swydd neu 
swyddogaeth neilltuol.

Credydau, Unedau a Chymwysterau 
Credydau

Y brif nodwedd sy’n gwneud FfCChC’n wahanol i fframweithiau cymwysterau blaenorol yw’r ffaith 
ei fod yn defnyddio credydau i wobrwyo llwyddiant. Mae dysgwyr yn llwyddo mewn unedau 
dysgu a phob un ohonynt yn cael nifer penodol o gredydau (1 Credyd = 10 awr o ddysgu).  Mae’r 
dysgwr yn cael casglu’r credydau hyn a’u trosglwyddo er mwyn ennill cymhwyster dros amser 
(gan ddilyn Rheolau Cyfuno y Cynghorau Sgiliau Sector a’r Cyrff Dyfarnu). 

Unedau

Mae’r credydau a roddir am bob uned yn dangos yn fras faint o amser y mae’n cymryd i’w 
chwblhau. Mae pob credyd yn werth tua 10 awr o waith ac felly rhoddir pum credyd am uned sy’n 
cymryd tua 50 awr o waith. 

Mae pob cymhwyster seiliedig ar gredyd yn cynnwys nifer o unedau astudio. Er enghraifft, yn y 
dystysgrif mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol, mae uned ar y ffordd y mae’r corff yn gweithio. 

Trwy FfCChC, gellir casglu credydau fesul cam bach trwy gwblhau unedau nes bod gan rywun 
gymhwyster llawn. 

Gall gwahanol gyfuniadau o unedau arwain at yr un cymhwyster. Fodd bynnag, mae “rheolau” 
ynghylch y cyfuniad o unedau gorfodol a dewisol y mae’n rhaid eu cael i ennill cymhwyster – ac 
mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar y cymhwyster a’r pwnc. 

Datblygwyd y rheolau hyn i ddangos pa unedau y gellir eu cyfuno i ennill cymwysterau llawn. Cawsant eu 
datblygu gan y Cynghorau Sgiliau Sector (CSSau), y Sefydliadau Dyfarnu a sefydliadau cymeradwy eraill. 

Un o nodweddion allweddol cymwysterau seiliedig ar gredydau a’r “Rheolau Cyfuno” yw eu bod 
yn hyrwyddo Casglu a Throsglwyddo Credydau (CAT) – fel y gall dysgwyr drosglwyddo credydau 
rhwng cymwysterau rhag iddynt orfod dysgu’r un peth ddwywaith, e.e. trosglwyddo credydau a 
enillwyd ar lefel is i gymhwyster ar lefel uwch neu i gymhwyster gwahanol.

Cymwysterau 

Mae cymwysterau’n cynnwys nifer o unedau. Mae rhai ohonynt yn orfodol a rhai’n ddewisol ond 
mae pob uned yn werth nifer penodol o gredydau.
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I’w gwneud yn haws deall beth yw cymhwyster, bydd teitlau pob cymhwyster galwedigaethol yn 
cynnwys yr un tair elfen – cynnwys, lefel a maint:
• Cynnwys y pwnc yr oeddech/yr ydych yn ei astudio: 
  Mae’r “cynnwys” yn dweud wrthych beth y mae’r cymwyster yn ymwneud ag ef. Er enghraifft, efallai ei 

fod yn ymwneud â manwerthu, neu arweinyddiaeth, neu chwaraeon, neu iechyd a gofal cymdeithasol.
•  Lefel y cymhwyster:
  Mae’r lefel yn esbonio faint o her yw ennill y cymhwyster. Ceir naw lefel – o Lefel Mynediad i 

Lefel 8.
• Maint y cymhwyster: 
  Mae’r maint yn dweud wrthych tua faint o amser y bydd yn ei gymryd i gwblhau’r cymhwyster. 

Ceir cymhwysterau o dri maint: Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma.

Fel y dangosir yn Ffigur 3 isod, cyfanswm y credydau mewn cymhwyster neu uned sy’n 
penderfynu ar ei faint. 

Ffigur 3: Lefelau a Meintiau Cymwysterau

Dyma rai enghreifftiau o deitlau cymwysterau, sy’n dangos sut y rhoddir yr elfennau hyn at ei gilydd:
•  Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cyflwyniad i’r Sector Gwallt a Harddwch (Mynediad 3) 
• Tystysgrif Lefel 1  mewn Sgiliau Adeiladu Sylfaenol. 
• Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
• Dyfarniad Lefel 3 mewn Lliwio Gwallt. 
• Diploma Lefel 4 mewn Manwerthu a Marchnata Ffasiwn. 
• Tystysgrif Lefel 5 mewn Astudiaethau Rheoli Busnes. 
• Diploma Lefel 6 mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. 
• Diploma Lefel 7 mewn Rheoli Peirianneg a Gweithgynhyrchu Rhyngwladol. 
• Dyfarniad Lefel 8 mewn Cyfeiriad Strategol ac Arweinyddiaeth.

Mynediad

Dyfarniad
1-12 credyd
(10-120 awr 
o ddysgu)

Tystysgrif
13-36 credyd
(130-360 awr 
o ddysgu)

Diploma
Dros 37 credyd
(dros 370 awr 
o ddysgu)

1

2

3

4

5

6

7

8

Maint

Le
fe

l
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Ffigur 2: “Diagram Ffan” FfCChC – Llwybrau Dysgu a Datblygu

Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau Cymru
LEFEL FFRAMWAITH
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Y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd

Ar ôl datblygu FfCChC yng Nghymru, lansiwyd cynllun ledled Ewrop rai blynyddoedd yn ôl i 
geisio sicrhau bod yr holl wledydd yn rhannu’r un drefn ar gyfer cymwysterau. 

Rhan o’r syniad oedd sicrhau bod cymwysterau’n berthnasol, bod modd eu trosglwyddo a’u bod 
yn  ddealladwy ym mhob un o’r gwledydd gan ei gwneud yn haws i weithwyr symud o’r naill wlad 
i’r llall, heb fod angen ailgymhwyso. 

Ar yr un pryd, byddai’r cymwysterau’n canolbwyntio’n uniongyrchol ar y sgiliau y mae cyflogwyr 
yn chwilio amdanynt a byddent yn addas at y diben beth bynnag fyddai maint y sefydliad. Yn 
ogystal, byddai’r cymwysterau’n cael eu llunio mewn ffordd a fyddai’n sicrhau hyblygrwydd ar 
gyfer dysgwyr unigol fel y gallent ddysgu yn y ffordd fwyaf addas ar eu cyfer nhw ac na fyddai raid 
iddynt ailwneud unrhyw ran o gymhwyster y byddent eisoes wedi’i gwblhau.

Y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF) 

Mae’r EQF yn fframwaith cyfeirio cyffredin sy’n cysylltu systemau cymwysterau gwledydd  
Ewrop fel bod cymwysterau’n haws i’w darllen a’u deall ar draws gwahanol wledydd a systemau 
yn Ewrop.

Cymwysterau heb Ffiniau

Er mwyn i ddysgwyr (ac eraill) weld sut y gellir “trosi” cymwysterau FfCChC i fframweithiau 
cymwysterau gwledydd eraill, paratowyd y daflen isod: (http://www.ofqual.gov.uk/files/2009-03-
qualifications-can-cross-boundaries.pdf) 
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Canllaw sydyn i gymharu cymwysterau yn y DU ac Iwerddon

Prif gyfnodau  
addysg/gwaith

Addysg neu ymchwil ôl-raddedig 
neu swydd broffesiynol

Addysg Uwch 
Hyfforddiant sgiliau uwch

Cychwyn mewn swydd 
broffesiynol i raddedigion

Addysg a hyfforddiant arbenigol

Gweithiwr cymwysedig/crefftus 
Cychwyn mewn addysg uwch 
Cwblhau addysg uwchradd

Symud ymlaen i swydd grefftus
Parhau mewn addysg uwchradd

Addysg uwchradd. Cychwyn 
mewn gwaith neu addysg bellach 
am y tro cyntaf

Gall pobl o bob oed ennill 
cymwysterau er mwyn parhau 
mewn addysg neu hyfforddiant 
neu ddychwelyd iddynt

Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau Cymru

www.cqfw.net

Lefel

8 Graddau Doethur

7

Graddau Meistr, 
Graddau Meistr Integredig, 
Diplomas Ôl-raddedig, 
Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR), 
Tystysgrifau i Raddedigion

6

Graddau Baglor ag Anrhydedd, 
Graddau Baglor, 
Tystysgrif Addysg Broffesiynol i 
Raddedigion (TAR), 
Diplomas i Raddedigion, 
Tystysgrifau i Raddedigion

5
Graddau Sylfaen, 
Diplomas Addysg Uwch (DipHE), 
Diplomas Cenedlaethol Uwch (HND)

4

Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC), 
Tystysgrifau Addysg Uwch (CertHE), NVQ 
lefel 4, Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW), 
Sgiliau Allweddol Ehangach (WKS), 
Fframwaith Prentisiaethau Uwch

3

NVQ Lefel 3, ESW, WKS,  
Cymwysterau Galwedigaethol Lefel 3, 
Safon UG a Safon A TAG,  
Cymhwyster Uwch Bagloriaeth Cymru, 
Fframwaith Prentisiaethau

2

NVQ Lefel 2,  
Cymwysterau Galwedigaethol Lefel 2, 
Cymhwyster Canolradd Bagloriaeth 
Cymru, TGAU graddau A*-C,  
ESW, WKS,  
Fframwaith Prentisiaethau Sylfaen

1

NVQ Lefel 1, ESW, WKS,  
Cymwysterau Galwedigaethol Lefel 1, 
TGAU graddau D-G, 
Cymhwyster Bagloriaeth  
Cymru Sylfaen

M
yn

ed
ia

d

Cymwysterau Lefel Mynediad, ESW

I weld sut y mae 
cymwysterau’n cymharu 
mewn gwahanol rannau o’r 
DU, cliciwch y dolenni isod:
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Fframwaith Credydau a Chymwysterau 
Cymru (FfCChC) – Beth mae’n ei wneud

Gan fod dull FfCChC wedi’i seilio ar gredydau, mae’n annog datblygu cymwysterau a rhaglenni 
dysgu sy’n berthnasol i ddysgwyr ac sy’n hybu pobl i symud ymlaen gan ddefnyddio ffurf y mae’n 
hawdd i’r dysgwr a’r cyflogwr ei deall. Mae seilwaith y Fframwaith yn cynnig hyblygrwydd, dewis a 
chyfle i symud ymlaen, trwy:

• Cydnabod llwyddiant trwy roi credydau am unedau a chymwysterau. 
•  Galluogi dysgwyr i ennill cymwysterau trwy gasglu credydau tuag at gymhwyster neu  

raglen ddysgu. 
• Darparu nifer o wahanol lwybrau at gymwysterau galwedigaethol. 
• Helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen. 
• Sicrhau bod cymwysterau galwedigaethol yn ymateb yn well i anghenion cyflogwyr a dysgwyr. 

Dim ond yng Nghymru y ceir FfCChC ac mae’n cynnwys:
•  Pob rhaglen ddysgu yn cynnwys cyrsiau a addysgir, dysgu o bell, dysgu cysylltiedig â gwaith, 

dysgu cymunedol, a gweithgareddau addysg/hyfforddiant eraill. 
•  Pob darparwr yn cynnwys ysgolion, colegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, darparwyr 

dysgu cymunedol, diwydiant, cyrff gwirfoddol a chyrff eraill sy’n cynnig gweithgareddau dysgu 
neu hyfforddiant.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL)
Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn 
“ddull asesu sy’n ystyried a all dysgwr ddangos ei fod/bod yn gallu bodloni’r gofynion asesu ar 
gyfer uned trwy wybodaeth, dealltwriaeth neu sgiliau sydd ganddo/ganddi eisoes ac nad oes 
angen iddo/iddi eu datblygu trwy gwrs o ddysgu” (Ofqual).

Gall unigolion ennill sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth mewn nifer o ffyrdd heblaw addysg ffurfiol, 
e.e. trwy ymarfer yn y gweithle neu trwy weithgareddau hamdden. Gellid trefnu bod cymwysterau, 
sgiliau, profiad a dealltwriaeth blaenorol dysgwyr yn cael eu cydnabod yn ffurfiol. Os gall dysgwyr 
ddangos bod ganddynt rai cymwyseddau neilltuol, gyda thystiolaeth addas (ddilys, ddibynadwy, 
ddigonol a chyfredol), ni fydd angen iddynt ail-ddysgu’r rhain na chael eu hailasesu. 

Ceir mwy o ymwybyddiaeth o Gydnabod Dysgu Blaenorol a diddordeb ynddo ers cyflwyno 
cymwysterau seiliedig ar gredydau ac mae llawer o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yn 
cydnabod bod mwy o gyfleoedd i ddenu neu ailddenu darpar ddysgwyr.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Chredydau
•  Mae cyflwyno credydau yn hwyluso’r broses RPL (mae’n haws gwneud hyn ar lefel yr uned). 
•  Mae’r holl unedau mewn cymwysterau a gydnabyddir yn y fframwaith credydau wedi’u 

hysgrifennu gyda deilliannau dysgu a meini prawf asesu sy’n hwyluso’r ffordd i ddefnyddio RPL. 
•  Mae’n rhaid derbyn RPL ar gyfer unrhyw gymwysterau yn y fframwaith credydau: mae’n rhan o’r 

fframwaith rheoleiddio er mwyn sicrhau bod dysgu blaenorol dysgwyr yn cael ei gydnabod  
yn ffurfiol. 

•  Mae ar bob Sefydliad Dyfarnu yn y DU angen canolfannau cymeradwy i gynnig RPL i unrhyw 
ddysgwr sydd wedi cofrestru ar gyfer cymhwyster priodol. 

•  Mae Cynghorau Sgiliau Sector a Sefydliadau Dyfarnu yn cyhoeddi canllawiau ar sut y defnyddir 
RPL mewn meysydd galwedigaethol neilltuol neu ar gyfer cymwysterau penodol

.
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Manteision Cydnabod Dysgu Blaenorol
•  Mae’n golygu y gellir cydnabod dysgu blaenorol yn ffurfiol. Gall hyn fod yn arbennig o 

ddefnyddiol ar gyfer gweithwyr/pobl ddi-waith sydd wedi ennill sgiliau, profiad a gwybodaeth 
o’u gwaith a/neu hyfforddiant mewnol ond sydd heb gymwysterau ffurfiol. Gall defnyddio RPL, 
gyda thipyn o hyfforddiant efallai:

•  Olygu bod modd i’w sgiliau a’u profiad gael eu cydnabod yn ffurfiol. 
• Eu helpu i ennill cymwysterau ffurfiol. 
• Gwella’u rhagolygon am swyddi. 
• Gwella’u cyfle i gael dyrchafiad. 
• Eu galluogi i newid eu swydd/llwybr gyrfa. 
• Golygu nad oes raid dysgu’r un peth eto (gan osgoi dyblygu hyfforddiant). 
•  Golygu bod modd gweld bylchau mewn sgiliau, gwybodaeth neu ddealltwriaeth o gymhwyster 

neilltuol (gellir defnyddio hyn i helpu pobl i ddatblygu a/neu wella).
•  Lleihau’r amser dysgu a chyflymu’r broses o ennill cymhwyster. (Mae’n golygu bod dysgwyr yn 

gallu dilyn y llwybr cyflym).
•  Galluogi pobl i fynd â’r hyn y maent wedi’i ddysgu yn bellach (er enghraifft, i uned arall, 

wahanol, ei ddefnyddio tuag at gymhwyster llawn neu i astudio ar lefel uwch).   

Arfer Da

Ers i Hyfforddiant Powys gyflwyno system gredydau, mae wedi hwyluso’r gwaith o 
gydnabod dysgu blaenorol (RPL) a chasglu a throsglwyddo credydau (CAT). 

Mae’r CTG (ITQ) yn cynnig dros 80 o bynciau ar dair lefel. Caiff dysgwyr ddewis 
unedau o’r fframwaith CTG a/neu gynnwys unedau/credydau o sectorau eraill. 

Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i’r dysgwyr fel y gallant ddewis unedau amrywiol o 
wahanol lefelau, gan lunio cymwysterau pwrpasol iddyn nhw’u hunain, sy’n cwrdd 
â’u gofynion ac yn addas ar gyfer eu swyddi. Mae asesydd yn cydweithio’n agos 
â phob dysgwr i ddewis unedau a chymwysterau addas a llunio rhaglen ddysgu 
bwrpasol sy’n helpu’r unigolyn i symud ymlaen. 

Arfer Da

Mae Acorn Learning Solutions wedi cynnwys RPL yn eu trefniadau asesu cychwynnol 
er mwyn canfod pa hyfforddiant y mae’r dysgwr wedi’i gael eisoes. Mae hyn yn helpu i:
•  Sicrhau nad yw’n dysgu yr un peth ddwywaith. 
• Achredu hyfforddiant blaenorol. 
• Canfod unrhyw fylchau.
Yna, gellir rhoi hyfforddiant/asesu’r bylchau. Mae hyn yn gyfle i achredu fframweithiau 
cyfan trwy RPL ac weithiau, gall dysgwyr gofrestru a chael eu tystysgrif ar yr un diwrnod.
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Achredu Dysgu “mewnol”

Mae’r cyfle a roddir gan Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd (QALL) i gydnabod 
hyfforddiant mewnol a gyflwynwyd gan gyflogwyr a sefydliadau eraill yn hwb mawr i ddarparwyr 
Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Mae’n gyfle i ddarparwyr DSW gydweithio hyd yn oed 
yn agosach â chyflogwyr i ddatblygu eu rhaglenni mewnol trwy archwilio strategaethau asesu 
perthnasol y Cynghorau Sgiliau Sector a chanllawiau’r Sefydliadau Dyfarnu ar gymwysterau er 
mwyn datblygu modelau cyflenwi newydd sy’n addas at y diben.

Arfer Da

Mae Acorn Learning Solutions wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle i ymateb i anghenion 
cyflogwyr trwy ganiatáu i gyflogwyr lywio’r broses. 

Rhoddwyd cyfle i sicrhau cydnabyddiaeth genedlaethol i hyfforddiant mewnol safonol a 
gynigir i staff. Mae Acorn yn hyfforddi’r cyflogwr i gyflenwi ac i asesu gweithwyr/dysgwyr, 
gydag Acorn yn cynnig cymorth gweinyddol; mae hyn yn sicrhau bod y gwaith cyflenwi a 
hyfforddi yn cwrdd ag anghenion y cyflogwr ac yn cyrraedd ei safonau. 

Arfer Da

Bu Hyfforddiant Gogledd Cymru yn cydweithio â’r Awdurdod Lleol i lunio 
cymwysterau addas ar gyfer casglwyr sbwriel trwy gynnig unedau mewn arwain tîm a 
rheoli. Ni fyddai modd gwneud hyn cyn cyflwyno’r system gredydau.

Arfer Da

Mae Hyfforddiant ISA wedi cymryd camau i sicrhau bod y dysgwyr a’r cyflogwyr y 
mae’n gweithio gyda nhw yn ymwybodol o’r system gredydau. Lluniwyd rhaglen 
achredu newydd yn y sector Trin Gwallt ar gyfer dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaethau. 
Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous ac arloesol. Mae’r trefniadau wrthi’n cael eu datblygu 
ar hyn o bryd mewn cydweithrediad ag NTfW a Sefydliadau Dyfarnu. 
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Y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu

Mae’r Gwasanaeth Cofnodion Dysgu yn helpu i hwyluso’r ffordd y mae gwybodaeth am yr hyn y 
mae unigolion yn ei ddysgu a’i gyflawni yn cael ei gasglu, ei drafod a’i rannu trwy’r sector addysg 
cyfan.  Mae’r Gwasanaeth Cofnodion Dysgu “wedi’i adeiladu ar yr egwyddor: casglu unwaith, 
defnyddio dro ar ôl tro, a defnyddio gan bawb sydd â hawl i wneud hynny”. Mae’n gweithio yn 
y sector addysg yn gyfan a’i fwriad yw “helpu dysgwyr ar bob lefel i weld, rheoli a defnyddio’r 
wybodaeth am eu cyflawniadau – fel cymwysterau, dyfarniadau neu’r hyfforddiant a gawsant wrth 
iddynt symud ymlaen trwy addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes”. 

Bydd y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu yn casglu gwybodaeth a data trwy:
•  Y Gofrestr Darparwyr Dysgu (LPR) a Rhifau Cyfeirnod Darparwyr (UKPRNs). 
• Y Gofrestr Dysgwyr: Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN) a’r Cofnod Dysgu Personol (PLR).

 

Ffigur 4: Diagram llif data y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu

Y Gofrestr Darparwyr Dysgu (LPR) a Rhifau Cyfeirnod Darparwyr (UKPRNs).

Mae’n ofynnol i bob darparwr gofrestru fel corff cofrestru dysgwyr trwy’r Gofrestr Darparwyr Dysgu 
(LPR) (Cofrestr Darparwyr Dysgu y Deyrnas Unedig – UKRLP gynt). Mae’r LPR yn cadw ac yn rhannu 
gwybodaeth am sefydliadau dysgu a hyfforddi yn y Deyrnas Unedig. Mae rhagor o wybodaeth, yn 
cynnwys sut i gofrestru, i’w gweld ar wefan y Gofrestr Darparwyr Dysgu. Ar ôl cofrestru gyda’r Gofrestr 
Darparwyr Dysgu, mae pob darparwr yn cael Rhif Cyfeirnod Darparwr (PRN). Mae’r Rhif Cyfeirnod 
Darparwr yn ddynodydd cyffredin unigol ar gyfer cyrff cofrestru dysgwyr yn y Deyrnas Unedig.

Cofnodi
dyfarniadau

ar y PLR

Byrddau
Arholi

Ysgol, Coleg, Prifysgol
neu Sefydliad Hyfforddi

Dysgwr

Cofnod Dysgu
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Cadarnhau’r
ULN

Hysbysiad am
gwblhau dyfarniad

Gofyn am yr
ULN a’i gael

ULN

Gwasanaeth Cofrestru
Dysgwyr MIAP

Rhaid cael caniatâd
y dysgwr i’w gweld
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Y Gofrestr Dysgwyr: Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN) a’r Cofnod Dysgu Personol (PLR)

Mae’n rhaid i bob dysgwr dros 14 oed yn y DU gael Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN). Mae’r Gofrestr Dysgwyr 
(Gwasanaeth Cofrestru Dysgwyr (LRS) MIAP gynt) yn golygu bod darparwyr yn gallu creu neu gadarnhau 
Rhif Unigryw’r Dysgwr ar gyfer pob dysgwr – rhif cyfeirnod 10 digid a ddewisir ar hap – ac mae’n 
gweithredu fel dynodydd cyffredin unigol. 

Bydd y dysgwyr yn cadw’r un ULN trwy gydol eu bywydau fel y gallant weld eu Cofnod Dysgu Personol 
(PLR). Mae’r Cofnod Dysgu Personol yn gofnod ar-lein am oes. Mae’n casglu gwybodaeth am 
hyfforddiant a dysgu’r unigolyn a’r hyn y mae wedi’i gyflawni. Mae’n chwarae rhan ganolog er mwyn 
sicrhau y gellir elwa ar holl hyblygrwydd a manteision cymwysterau sy’n seiliedig ar gredydau. Un o’r 
nodweddion allweddol yw ei fod yn cefnogi ac yn hybu Casglu a Throsglwyddo Credydau (CAT): bydd 
dysgwyr yn gallu casglu unedau yn eu PLR nhw a throsglwyddo unedau rhwng darparwyr dysgu a 
Sefydliadau Dyfarnu er mwyn cael cymwysterau llawn. Yr ULN yw’r dynodydd allweddol a fydd yn 
golygu bod modd i wahanol unedau a ddyfernir gan wahanol gyrff gael eu cyfateb, eu casglu a’u 
trosglwyddo, os yw’n briodol, fel y gall unigolyn ennill cymhwysterau llawn.. 

Gwybodaeth yn y Cofnodion Dysgu Personol
•  Gellir ei rhannu’n ddiogel â darparwyr dysgu, cynghorwyr gyrfa a darpar gyflogwyr os yw’r 

dysgwr yn dewis. 
• Ni chaniateir ei rhannu â sefydliadau eraill heb ganiatâd y dysgwr ymlaen llaw. 
•  Ni fydd yn datgelu manylion am wahardd yn barhaol na dros dro nac am amgylchiadau lliniarol 

ynghylch gradd neu gyfnod astudio.

Mae’r Cofnodion Dysgu Personol yn cynnig tystiolaeth werthfawr i ddysgwyr sy’n ceisio cyngor 
am yrfaoedd, yn ymgeisio am gael dilyn astudiaethau pellach neu’n chwilio am waith.

Arfer Da

Yn ISA Training, penderfynodd y cwmni yn fuan iawn ar ôl cyflwyno’r system gredydau y 
byddai’n  gwneud LRS ac ULNs yn orfodol.  

Un o fanteision allweddol defnyddio ULNs/LRS oedd dangos i randdeiliaid pa mor ddefnyddiol 
ydyw cyn ei gyflwyno ar draws y sector Dysgu Seiliedig ar Waith o fis Awst 2011 ymlaen.

Enghraifft: Mae’r darparwr yn gwneud defnydd llawn o’r LRS ac wedi gwneud trefniadau 
i nodi’r ULNs ac i sicrhau bod y system yn rhedeg yn esmwyth. Addaswyd y ffurflenni 
cais i nodi’r ULNs presennol a chrewyd ffurflen gofnodi sy’n mynd allan gyda’r pecynnau 
cychwynnol i gyd. Gofynnir i’r dysgwyr roi eu ULN ar y ffurflen gais (os oes ganddynt un). 
Mae’r Ymgynghorydd Hyfforddi yn canfod yn ystod y cyfnod Asesu Cychwynnol a oes ULN 
gan y dysgwr. Os oes, mae’r Ymgynghorydd Hyfforddi’n cadarnhau’r ULN; fel arall, mae’r 
gweinyddwyr yn rhoi ULN i’r dysgwr.

Enghraifft o’r Cofnod Dysgu Personol

Gweld manylion dysgwr: MWKJHYYXZ       ULN: 1002612186 Dyddiad Geni: 01 Ionawr 1903 

Gweld Cofnod Dysgu Personol  |  Gweld proffil y dysgwr  |  Creu adroddiad  |  Canfod cymhwyster QCF

Pob un         Credydau ac unedau QCF

Pwnc Lefel Gradd Credyd Ffynhonnell  Dyddiad dechrau Dyddiad gorffen Dyddiad dyfarnu

Cod generig ar gyfer nodau’r 
rhaglen ILR

Cod generig ar gyfer nodau’r 
rhaglen ILR

Sgiliau Allweddol mewn 
Cymhwyso Rhif – lefel 1

Sgiliau Allweddol mewn 
Cyfathrebu – lefel 1

AQA Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn 
Dylunio a Thechnoleg

AQA Lefel 1/Lefel 2 TGAU 
mewn Saesneg A 

AQA Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn 
Saesneg (Llên) A

AQA Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn 
Hanes B

AQA Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn 
Mathemateg B

EDEXCEL Lefel 1/Lefel 2 TGAU 
(Cwrs Byr) mewn Addysg 
Gorfforol

OCR Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn 
Gwyddoniaeth Gymwysedig 
(Dyfarniad Dwbl)

OCR Lefel 1/Lefel 2 TGAU mewn 
Astudiaethau Crefyddol A

ILR 01/09/2008

ILR

ILR

ILR

17/12/2009

01/09/2008

01/09/2008

16/12/2009

04/06/2009

04/06/2009

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

16/12/2009

04/06/2009

04/06/2009

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2007

01/07/2008

01/07/2008

Lefel 1

Lefel 1

Lefel 1/2

Lefel 1/2

Lefel 1/2

Lefel 1/2

Lefel 1/2

Lefel 1/2

Lefel 1/2

Lefel 1/2

C

C

C

G

C

D

CD

E

Pam riportio problem?

Beth mae ‘ffynhonnell’ yn ei olygu?

Gall y Cofnod Dysgu Personol ddangos mwy nag un enghraifft o ddigwyddiadau dysgu gan y gall digwyddiadau gael eu riportio o wahanol ffynnonellau.

Gweld y Cyfal    1   2   Nesaf »»

Riportio problem

Gweld Cofnod Dysgu Personol
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Manteision/Cyfleoedd 

Mae FfCChC yn cynnig system ar gyfer gwerthuso gwahanol gymwysterau mewn ffordd gyson a 
safonol - pa un bynnag a yw’r dysgu’n digwydd yn y gweithle, yn y gymuned, neu mewn ysgol, coleg 
neu brifysgol. Mae’n cynnig nifer o fanteision i ddysgwyr, cyflogwyr, darparwyr a chyrff allweddol 
eraill fel cyrff dyfarnu. Mae defnyddio’r drefn gredydau a chymwysterau yn rhoi hyblygrwydd, dewis a 
dilyniant, gan hwyluso:
•  Llwybrau newydd a darparu nifer o wahanol lwybrau at gymwysterau galwedigaethol. 
•  Cyfleoedd i ymateb yn well i anghenion dysgwyr unigol, cyflogwyr a gweithwyr: fel y gall 

dysgwyr ennill y sgiliau a’r cymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen. 
•  Cyfleoedd i greu rhaglenni pwrpasol trwy gasglu unedau gyda’r nod o ddiwallu angen penodol 

yn yr ardal neu’r rhanbarth.
• Trefniadau hyfforddi byr a hyblyg. 
• Cydnabyddiaeth ffurfiol i bob math o ddysgu a hyfforddi. 
• Mesur a chofnodi dysgu cydnabyddedig lle bynnag a sut bynnag y mae hynny’n digwydd trwy: 
•  Sicrhau bod modd casglu cyflawniadau dysgu (credydau) a’u rhoi tuag at gymhwyster neu 

raglen ddysgu 
• Sicrhau y gellir casglu credydau er eu mwyn eu hunain neu i gwrdd ag anghenion penodol unigolion.

Arferion Da

Roedd Educ8 yn teimlo, gan bod cymaint o amrywiaeth yn bosibl, ei bod yn bwysig 
rhoi dewis o unedau i’r dysgwyr a fyddai’n adlewyrchu eu swydd bresennol yn hytrach 
na’u “rhoi mewn bocsys”. Byddai hyn yn golygu bod pob cymhwyster yn cael ei 
addasu i fodloni gofynion yr unigolyn yn ei waith. Fe wnaethon nhw ddatblygu “sgan 
sgiliau” oedd yn golygu bod y darparwr yn gallu dangos y gwahaniaethau rhwng 
gwahanol lefelau’r cymwysterau a chanfod y lefel a’r unedau mwyaf addas ar gyfer pob 
dysgwr unigol trwy gynnal y sgan sgiliau yn ystod y cyfnod cynefino yn y gwaith.

Arferion Da

Yn Hyfforddiant Gogledd Cymru, cynhaliwyd archwiliad o gredydau trwy’r sefydliad 
cyfan. Defnyddiwyd hwn fel meincnod a sylfaen i adeiladu arni a symud ymlaen.

 



Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) – Llawlyfr ar gyfer Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) 17

Cynnwys | Cyflwyniad i FfCChC | Beth yw FfCChC | Beth mae’n ei wneud | Sut i’w ddefnyddio  | Deg Syniad Da | Astudiaethau Achos

Mae dysgwyr yn gallu
•  Ennill cymwysterau’n fwy hyblyg trwy gael credydau am unedau dysgu llai o faint. 
• Ffitio’u dysgu o gwmpas eu bywyd gartref ac yn y gwaith. 
• Cyflawni unedau a chymwysterau y mae ar gyflogwyr eu heisiau a’u hangen. 
• Deall yn well pa mor anodd yw pob cymhwyster a faint o waith y bydd angen ei wneud. 
• Mynd ati i ddysgu mewn camau llai: 
•  Yn dibynnu ar y rheolau cyfuno, gall y dysgwyr weithio at y cymwysterau fesul uned, ar eu 

cyflymder eu hunain, nes eu bod wedi ennill y credydau y mae arnynt eu hangen ar gyfer 
cymhwyster cyfan, neu gallant ‘fancio’ yr unedau a’u rhoi tuag at gymhwyster cyfan rywbryd eto 

•  Rhoi’r hyn y maent wedi’i ddysgu eisoes tuag at gymwysterau cydnabyddedig heb orfod 
dysgu’r un peth eto: 

•  Cael eu hasesu ac ennill dyfarniadau trwy “gydnabod dysgu blaenorol” (RPL) ar gyfer 
enghreifftiau eraill o ddysgu a chyflawni na chafwyd tystysgrif ar eu cyfer. 

• Gofyn am gael eu ‘heithrio’ os yw’r sgiliau a’r wybodaeth ar gyfer uned ganddynt eisoes. 
• Trosglwyddo credydau rhwng unedau a chymwysterau. 
• Symud â sgil i lefel uwch trwy drefnu i gredydau perthnasol a enillwyd eisoes gael eu cario ymlaen. 
• Newid cyfeiriad a gwneud defnydd newydd o’r hyn y maent wedi’i ddysgu eisoes. 
• Trosglwyddo eu gwybodaeth a’u sgiliau rhwng llwybrau gyrfa, darparwyr a gwledydd.

Mae cyflogwyr yn gallu
•  Cyfrannu at benderfynu pa hyfforddiant ac addysg sy’n angenrheidiol ar gyfer dyfodol eu diwydiant. 
• Trefnu bod eu hyfforddiant mewnol yn cael ei gydnabod fel cymhwyster mewn fframwaith cenedlaethol. 
• Addasu cymwysterau i gwrdd ag anghenion y cwmni. 
• Cydweithio â chyflogwyr eraill i greu cymwysterau sy’n berthnasol i’w sector. 
• Ei gwneud yn haws canfod faint o ddysgu a lefel y dysgu sydd gan ymgeiswyr a gweithwyr eisoes. 
•  Targedu eu hyfforddiant at anghenion gweithwyr unigol, gan roi cyfleoedd i staff ddatblygu’r 

sgiliau y mae arnynt eu hangen ar gyfer eu gwaith.

Arferion Da

Mae cyflwyno cymwysterau seiliedig ar gredydau wedi sbarduno ISA Training i ddatblygu 
llyfrau i roi gwybodaeth i ddysgwyr am bob uned unigol e.e. Iechyd a Diogelwch, 
Ymgynghori. Mae’r gweithlyfrau’n rhoi’r holl wybodaeth a’r paratoad sy’n angenrheidiol 
ar gyfer asesu ac, ar yr un pryd, yn rhoi esboniadau clir am unedau a chredyd. Mae hyn 
wedi arwain at fyw o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gredyd (dysgwyr a chyflogwyr) 
a darlun llawer cliriach o “i ble y maent yn mynd”. Mae’r dysgwyr yn gallu gweld yr 
unedau’n cynyddu ac mae hynny’n eu hysgogi i ddal ati.
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Arferion Da

Mae dysgwyr Hyfforddiant yn Powys yn gallu dilyn llwybr cyflym neu fynd â’u dysgu 
ymlaen ymhellach (e.e. i uned arall, wahanol, i gymhwyster llawn, neu i astudio ar lefel 
uwch). Trwy drosglwyddo credydau rhwng cymwysterau, gellir cydnabod yr hyn y mae 
pobl sy’n symud o un lefel i’r llall wedi’i ddysgu eisoes. Felly does dim rhaid mynd 
dros yr un tir. Mae hyn yn fwy teg i’r dysgwr ac mae’n gwella profiad dysgwyr ac yn eu 
hysgogi i symud ymlaen i ddysgu rhagor. 

Enghraifft: yn ddiweddar, enillodd dysgwr Dystysgrif Defnyddiwr TG Lefel 2. Roedd 
wedi rhagori yn y defnydd o feddalwedd neilltuol ac felly roedd yn gallu ennill 
Dyfarniad Defnyddiwr TG Lefel 3. (Ni fyddai hynny’n bosib yn y gorffennol). O 
ganlyniad i hynny, enillodd y dysgwr gymhwyster i gydnabod ei wir allu heb orfod 
dysgu’r un peth eto. 

Arferion Da

Ym maes gweinyddu busnes, mae cyflwyno credydau wedi rhoi cyfle i Hyfforddiant 
Gogledd Cymru addasu’r hyfforddiant i gyfateb i swyddi unigol. Yn ogystal â chynnig 
mwy o bosibiliadau i bob dysgwr unigol, mae hyn yn golygu y gall y darparwr ddiwallu 
anghenion y cyflogwr gan achredu cymwysterau sydd wedi’u llunio’n bwrpasol, 
adlewyrchu amrywiaeth swyddi pobl, ehangu’r maes, cwrdd â gofynion swyddi a 
sicrhau gweithlu ag amrywiaeth o sgiliau.

Enghraifft: Yn y gorffennol, os oedd dysgwyr yn anelu at gymwysterau gweinyddu 
busnes, doedd dim modd achredu agweddau eraill ar eu swydd e.e. gweithgareddau 
blaen t ŷ. Gyda’r system gredydau, gall y dysgwr ddewis o blith amrediad eang o 
unedau e.e. manwerthu, gwasanaethu cwsmeriaid, TGCh. 

 Mae darparwyr yn gallu
•   Paratoi rhaglenni dysgu perthnasol trwy gyfuno unedau a fydd yn addas ar gyfer dysgwyr 

unigol, cyflogwyr a gweithwyr a/neu anghenion penodol yn yr ardal neu’r rhanbarth. 
•  Datblygu gwell cysylltiadau gweithio â chyflogwyr, yn enwedig trwy achredu hyfforddiant 

mewnol cyflogwyr trwy’r golofn Dysgu Gydol Oes â Sicrwydd Ansawdd (QALL). 
•  Gweld yn hawdd beth y mae dysgwyr eisoes wedi’i gyflawni a sut y gellir defnyddio hynny tuag 

at unedau a chymwysterau. 
• Cyflwyno rhaglenni/cyrsiau a chymwysterau mewn ffordd y mae pawb yn ei deall. 
• Cynnig cymwysterau â sicrwydd ansawdd gan fod y fframwaith yn cael ei reoleiddio. 
•  Cyflenwi cymwysterau mewn ffordd hyblyg, gyda nifer o bwyntiau mynediad a hyfforddiant 

mewn tameidiau byr a hyblyg. 
• Rhannu’r gwaith cyflenwi rhwng partneriaethau. 
• Cyflwyno grwpiau newydd o ddysgwyr i gymwysterau galwedigaethol. 
• Gwella’r profiad i ddysgwyr ac ysgogi dysgwyr i symud ymlaen i ddysgu pellach. 
• Hybu trosglwyddo a symud ymlaen.
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Arferion Da

Mae cyflwyno’r system gredydau yn golygu bod Hyfforddiant Powys yn gallu cyflenwi 
cymwysterau mewn ffordd fwy hyblyg, gyda nifer o bwyntiau mynediad a hyfforddiant 
mewn tameidiau byr a hyblyg. 

Gyda’r fframwaith CTG (ITQ), mae dysgwyr yn gallu rhoi unedau a enillwyd ar lefelau 
is tuag at gymwysterau ar lefelau uwch. Erbyn hyn, mae’n haws o lawer i’r asesydd 
gydnabod dysgu blaenorol trwy edrych ar gymwysterau ungiolyn a’u mapio ar draws. 
Os yw’r cymhwyster blaenorol yn gymhwyster a seilir ar gredyd, mae’r “Rheolau 
Cyfuno” yn dangos yn glir i’r asesydd pa unedau/gymwysterau y gellir eu defnyddio a 
beth yw gwerth y credydau. 

Good Practice

Mae Educ8 wedi sicrhau manteision masnachol trwy ganfod cyrsiau masnachol/hyfforddiant 
gorfodol gan gyflogwyr a’u mapio ar draws i gymwysterau seiliedig ar gredydau.

Cynigir cymhelliant i ddysgwyr sicrhau bod eu hunedau’n cael eu cydnabod yn ffurfiol 
a chynigir cyfle iddynt symud ymlaen i ennill cymwysterau llawn.
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Fframwaith Credydau a Chymwysterau 
Cymru (FfCChC) – Sut i’w Ddefnyddio

Mae cyflwyno fframwaith seiliedig ar gredydau wedi rhoi cyfle i ddatblygu darpariaeth fwy hyblyg 
ac ymatebol ac mae’n annog dylunio a chyflenwi cymwysterau mewn ffordd ddyfeisgar. 

Fodd bynnag, er bod rhai dysgwyr yn casglu gwybodaeth a sgiliau trwy gredydau ac unedau yn 
hytrach na thrwy gymwysterau cyfan, bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr, yn cynnwys y mwyafrif sydd 
ar raglenni cyflogadwyedd a Phrentisiaethau, yn dal i weithio tuag at gymhwyster cyfan. 

Mae cymwysterau seiliedig ar gredydau yn ffordd hyblyg o ddysgu. Mae’n gyfle i ddysgwyr ennill 
cymwysterau mewn gwahanol ffyrdd, gyda mwy nag un darparwr. Gan fod cymwysterau seiliedig 
ar gredydau mor hyblyg, mae dysgwyr yn gallu:
 
•  Astudio ar gyflymder sy’n addas ar eu cyfer nhw. 
• Casglu credydau mewn camau bach trwy gwblhau unedau’n llwyddiannus. 
• Cyfuno’r unedau i wneud cymhwyster llawn. 
•  Mewn rhai achosion, gellir rhoi unedau a enillir yn y system addysg at unedau a enillir yn y 

gwaith i wneud cymhwyster cyfan. 

Gellir cyflenwi ac asesu unedau yn annibynnol, neu gellir eu dwyn ynghyd i greu rhaglen astudio 
neu gymhwyster rhesymegol. Mae rhai unedau’n gyffredin i nifer o gymwysterau a Chyrff Dyfarnu.  
Mae hyn yn golygu y gellir cynllunio a chyflenwi uned unigol, neu nifer o unedau, ar gyfer dysgwyr 
sy’n dilyn gwahanol lwybrau a/neu raglenni. Yn achos darparwyr dysgu seiliedig ar waith, gallai 
hyn leihau costau cyflenwi, cynyddu nifer y llwybrau sydd ar gael, a chynnig cyfleoedd i ymateb 
yn fwy effeithiol i anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

Arferion Da

Mae dysgwyr lefel is gydag Educ8 yn fwy brwd nag y buont. Maent yn teimlo’n fwy 
hyderus, yn gallu gweld diwedd pob uned, yn canolbwyntio’n well ac yn cael eu 
hysgogi i gwblhau eu cymhwyster. 

Mae unedau’n fyrrach ac yn siarpach, sy’n golygu bod y dysgwyr yn gweld y 
canlyniadau’n gynt.

Yn FfCChC, mae dysgwyr yn gallu trosglwyddo’r credyd a gânt o un uned i gymhwyster arall. 

Er enghraifft, os bydd rhywun yn cwblhau uned ar iechyd a diogelwch yn llwyddiannus mewn un 
gweithle, ni fydd angen gwneud yr un uned eto mewn gweithle arall neu gyda darparwr dysgu 
arall. Felly, nid yw pobl yn colli’r hyn y maent wedi’i ddysgu wrth symud i mewn ac allan o addysg 
a hyfforddiant neu rhwng swyddi. 

Gellir cael credyd ar fwy nag un lefel. Felly, mae cyfleoedd i ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith 
ddylunio rhaglenni sy’n addas at anghenion unigol. Er enghraifft, gellir dewis unedau o lefel uwch 
ar gyfer dysgwyr mwy abl neu ddewis unedau o lefel is os yw dysgwyr yn cael trafferth â rhyw ran 
o raglen. Mae hyn yn helpu i ysgogi dysgwyr a gwella’u canlyniadau.
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Arferion Da

Roedd un o ddysgwyr Educ8 wedi ennill cymhwyster lefel 2 ac yn awyddus i symud 
ymlaen i gymhwyster lefel 3.  Nid yw ei swydd bresennol yn rhoi cyfle iddi weithio at 
lefel 3. Fodd bynnag, gan fod y cymwysterau wedi’u seilio ar unedau, mae wedi gallu 
dechrau ar unedau lefel 3 sy’n seiliedig ar wybodaeth a, phan fydd yn symud ymlaen 
i swydd lefel 3, bydd yn gallu datblygu ei hunedau sy’n seiliedig ar gymhwysedd sy’n 
golygu y bydd yn gallu uwchsgilio a chwblhau’r cymhwyster lefel 3.

Arferion Da

Mae dysgwyr yn Hyfforddiant Powys sy’n dilyn Cymwysterau Defnyddwyr TG (CTG/
ITQ) yn cael eu hannog i roi unedau a enillwyd ar lefelau is tuag at gymwysterau ar 
lefelau uwch.

Mae hyn yn galluogi dysgwyr i ddilyn “llwybr cyflym” neu mynd â’r hyn y maent yn 
ei ddysgu yn bellach heb orfod mynd dros yr un tir eto. Mae hyn wedi gwella profiad 
dysgwyr a’u hysgogi i symud ymlaen i ddysgu rhagor. 

Enghraifft: Roedd dysgwr yn awyddus i ddilyn rhaglen Prentisiaeth Sylfaen. Roedd 
eisoes wedi ennill cymhwyster ECDL, sy’n gymhwyster seiliedig ar gredyd. Cafodd 
ddefnyddio’r credydau o gymhwyster blaenorol, a enillwyd gydag un Corff Dyfarnu 
a, thrwy ychwanegu uned orfodol a dwy neu dair o unedau dewisol, cafodd ennill 
Diploma Lefel 2 ar gyfer defnyddwyr TG gyda Chorff Dyfarnu arall. Roedd hyn yn 
broses syml a diffwdan i’r darparwr a’r dysgwr.

Arferion Da

Mae Acorn Learning Solutions yn datblygu rhaglen gynefino ar gyfer dysgwyr a fydd 
yn cynnwys achredu credydau o ddyfarniad cynaliadwyedd. Cesglir y dystiolaeth yn 
ystod y broses gynefino orfodol i brentisiaid a bydd yn sicrhau bod dysgwyr yn cael 
gwerth a chanlyniadau ychwanegol heb ragor o hyfforddiant. Bydd dysgwyr yn cael y 
cyfle i ddal ati i gwblhau’r cymhwyster cynaliadwyedd cyfan.
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Deg Syniad Da o’r Astudiaethau Achos

1  Edrych ar y darlun cyfan er mwyn mynd ati mewn ffordd gyson a chydlynus i weithredu’r 
system gredydau ar draws y sefydliad cyfan

•  Rhannu’r cyfrifoldebau a goruchwylio’r datblygiadau. 
• Defnyddio staff allweddol i weithredu fel llysgenhadon yn y sefydliad. 

2  Cynnal archwiliad o’r sefydliad cyfan er mwyn gweld sut y mae gwaith gyda chredydau yn 
gweithio yn y maes, a’i ddefnyddio fel sylfaen i adeiladu arni a symud ymlaen ohoni

•  Defnyddio gwybodaeth a gasglwyd trwy’r archwiliad i fod yn feincnod ar gyfer cymharu yn y dyfodol. 
• Cynllunio gwaith datblygu ac amser i wneud credydau’n rhan annatod o’r drefn. 
• Rhoi amser i ystyried a thrafod sut y gellid defnyddio credydau, a’u heffaith bosibl.

3  Adolygu’r arferion presennol i ganfod a yw gofynion credydau’n cael eu bodloni ac i 
ddatblygu darpariaeth fwy hyblyg ac ymatebol

•  Ystyried newidiadau y mae angen i chi eu gwneud i’r gwaith cyflenwi ac asesu cymwysterau 
er mwyn cydymffurfio’n llwyr â’r gofynion newydd  

•  Manteisio ar y cyfle i gael syniadau ehangach ar y ffordd i ddefnyddio credyd. 
• Mapio safonau drosodd i gymwysterau newydd. 
•  Mynd trwy gronfa ddata’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) a’r Gofrestr 

Cymwysterau Rheoleiddiedig i ganfod unedau addas i ateb y gofynion 
•  Trafod a chyfnewid syniadau gyda Chyrff Dyfarnu a Dilyswyr Safonau. 

4 Pennu unrhyw feysydd lle mae angen i’r staff wella’u sgiliau; gan roi hyfforddiant a chefnogaeth

•  Cynllunio datblygiad staff a CPD ar bob lefel. 
• Rhoi hyfforddiant ac amser i’r staff weithio ar eu gorau. 
• Gwahodd arbenigwyr i sôn am y ffordd y mae credydau’n gweithio. 
• Pennu aelodau o bob tîm i fynd i sesiynau hyfforddiant a sesiynau codi ymwybyddiaeth. 
•  Trosglwyddo unrhyw wybodaeth a gesglir mewn digwyddiadau i’r holl staff e.e. yn ystod 

cyfarfodydd tîm. 
•  Cadw defnyddiau hyfforddi o ddigwyddiadau mewn ffeil gredyd ganolog sydd ar gael i bawb, 

gan sicrhau bod yr holl staff yn cael yr un wybodaeth. 
• Cefnogi staff a sicrhau eu bod yn gwybod beth sy’n digwydd. 

5 Adolygu a datblygu cysylltiadau a phartneriaethau gweithiol strategol

•  Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ymateb i anghenion cyflogwyr trwy adael i’r cyflogwyr gymryd  
yr arweiniad. 

•  Annog cyflogwyr i ddylanwadu ar gynnwys rhaglenni hyfforddiant er mwyn cynnig hyfforddiant addas, 
perthnasol, pwrpasol ar gyfer gweithwyr, a fydd yn cwrdd ag anghenion y cwmni a gofynion y swydd. 

•  Pennu a mapio unedau a chymwysterau addas yn erbyn swyddi unigol er mwyn creu darpariaeth 
a fydd yn cwrdd â’u gofynion. 

• Datblygu rhaglenni a chymwysterau y mae ar gyflogwyr eu hangen ac y maent yn barod i’w hariannu. 
• Creu Prentisiaethau ar gyfer cyflogwyr trwy roi unedau seiliedig ar gredyd mewn fframwaith. 
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6  Cydweithio â chyflogwyr i archwilio cyfleoedd ar gyfer pennu ac achredu hyfforddiant mewnol

•  Edrych ar hyfforddiant mewnol, a chanfod beth yw ei nodau a’i amcanion. 
• Dylunio ac achredu gwaith hyfforddi a datblygu mewnol sy’n bodloni gofynion penodol busnesau. 
•  Ymchwilio i ddulliau eraill posibl o gyfateb gweithgareddau a dysgu i gymwysterau sy’n 

cynnwys credydau. 
•  Mapio a chyflenwi hyfforddiant gorfodol er mwyn cynyddu’r cyfleoedd masnachol trwy 

gynnig cymhelliant i sicrhau bod unedau’n cael eu cydnabod yn ffurfiol, cyfle i symud ymlaen 
i gael cymwysterau llawn, sicrhau nad oes raid dysgu’r un peth ddwywaith a chyflymu’r 
broses o gwblhau cymwysterau. 

•  Ystyried y goblygiadau posibl i bartneriaehtau dysgu a defnyddio’r cyfleoedd i ychywanegu 
gwerth at gydweithio. 

•  Trefnu cyfarfodydd rheolaidd gyda darparwyr eraill er mwyn sicrhau agwedd unedig at 
weithredu’r system gredydau, lleihau dyblygu gwaith a sicrhau nod cyffredin.

7  Datblgyu’r drefn o gydnabod dysgu blaenorol (RPL) a chasglu a throsglwyddo credydau 
(CAT) er mwyn cynnwys hyfforddiant arall a gwblhawyd eisoes, sicrhau nad oes gwaith yn 
cael ei ddyblygu, achredu hyfforddiant blaenorol a chanfod unrhyw fylchau

•  Cynnwys RPL yn y trefniadau asesu cychwynnol. 
• Rhoi’r gefnogaeth unigol angenrheidiol ar gyfer datblygu, symud ymlaen a/neu wella. 
• Annog dysgwyr i roi’r unedau a enillwyd ar lefelau is tuag at gymwysterau ar lefelau uwch.

8  Manteisio ar y cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth fwy hyblyg ac ymatebol sy’n rhoi mwy 
o hyblygrwydd, dewis a chyfle i symud ymlaen i ddysgwyr, yn cynnwys nifer o bwyntiau 
mynediad a hyfforddiant byr a hyblyg

•  Rhoi dewis i ddysgwyr e.e. unedau o’r fframwaith a/neu gynnwys unedau/credydau neilltuol 
o sectorau eraill ac o wahanol lefelau gan adeiladu cymwysterau pwrpasol sy’n ateb eu 
gofynion ac sy’n adlewyrchu amrywiaeth eu gwaith presennol, gan ehangu’r dewis, bodloni 
anghenion y gwaith a sicrhau gweithlu gyda llawer o wahanol sgiliau. 

• Cydweithio’n agos â phob dysgwr unigol i ddewis unedau a chymwysterau addas. 
• Lle bo’n briodol, cynnwys cydnabyddiaeth o sgiliau ehangach. 
•  Lle nad yw’r swydd bresennol yn rhoi cyfle i weithio ar lefel uwch, ystyried cychwyn yr 

unedau seiliedig ar wybodaeth. 
• Llunio rhaglen ddysgu seiliedig ar wybodaeth a fydd yn helpu unigolion i symud ymlaen. 
•  Ysgogi dysgwyr trwy ganolbwyntio ar unedau llai, fel y gallant weld diwedd pob uned a bod 

hynny’n rhoi hwb iddynt ei chwblhau. 

9 Datblygu a gweithredu trefniadau LRS/ULN

•  Defnyddio ULNs/LRS i godi ymwybyddiaeth rhanddeiliaid o ddefnyddioldeb y system. 
•  Gwneud trefniadau i bennu ULNs a sicrhau bod y system yn rhedeg yn esmwyth, yn 

cynnwys addasu ffurflenni cais i gynnwys adnabod yr ULNs presennol a chreu ffurflen 
gofnodi i fynd gyda’r pecynnau cychwyn. 

10 Cydnabod llwyddiant hyd yma i weithredu credydau

•  Defnyddio’r profiad a enillwyd ar gyfer cymwysterau eraill.
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Astudiaethau Achos - Modelau enghreifftiol  
o’r sector dysgu seiliedig ar waith

Astudiaeth Achos: Gweinyddu Busnes (Hyfforddiant Gogledd Cymru)

Addasu cymwysterau i fodloni gofynion y swydd trwy gymhwysterau seiliedig ar gredydau

Erbyn 2009, roedd gan y staff lawer o wybodaeth am gredydau a dealltwriaeth ohonynt – ond 
ychydig o brofiad o roi’r wybdoaeth ar waith. Bu timau unigol a’r sefydliad cyfan yn llenwi holiadur 
am barodrwydd darparwyr (fe’i cafwyd gan NTfW). Rhoddodd hyn ganlyniadau cymysg, er bod 
yr holl staff wedi cael yr un hyfforddiant ac wedi bod mewn digwyddiadau codi ymwybyddiaeth. 
Roedd rhai cyrff dyfarnu’n fwy rhagweithiol nag eraill – ymddangosai bod staff oedd yn gweithio 
gyda’r cyrff dyfarnu mwyaf rhagweithiol yn deall y drefn gredyd yn well. Felly penderfynwyd 
cynnal archwiliad o’r sefydliad cyfan i ystyried gwaith go-iawn yn y maes. Defnyddiwyd hwn fel 
meincnod a sylfaen i adeiladu arni a symud ymlaen.

Bu’r Rheolwr Cwricwlwm yn Hyfforddiant Gogledd Cymru’n ymwneud â’r system gredydau ers 2002:

• Daeth yn aelod o’r Fforwm Cytundeb Cyffredin.

• Bu’n archwilio credyd a strwythur cymwysterau.

• Cyflwynodd adroddidau rheolaidd i’r NTfW. 

•  Dechreuodd ymwneud mwy â’r Cyrff Dyfarnu a chymerodd ran yng ngwaith ailddrafftio 

cymwysterau ILM yn 2007 (y corff dyfarnu cyntaf i newid i gymwysterau seiliedig ar gredyd).

Er mwyn paratoi’r sefydliad at weithredu credyd:
• Cyflwynwyd y Fframwaith Credydau trwy Arweinyddion Timau’r Sectorau.
• Rhoddwyd amser i ystyried a thrafod sut y gellid defnyddio’r Fframwaith  Credydau, a’i effaith bosibl.• Bu Arweinyddion Timau a staff Gweinyddol mewn gweithdai a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth.
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Manteision allweddol:

Fel rhan o’r llwybr Gweinyddu Busnes, mae’r system gredydau’n cynnig:

• Mwy o amrywiaeth o unedau.

• Mwy o hyblygrwydd wrth gyflenwi.

• Cyfle i addasu cymwysterau i fodloni gofynion swyddi. 

• Cydnabod sgiliau ehangach.

• Cyfle i gael syniadau ehangach am ffyrdd o ddefnyddio credyd. 

• Dulliau eraill posibl o gyfateb gweithgareddau a dysgu i gymwysterau credydau.

Er bod anawsterau cyllido wedi bod yn her i’r darparwr yn nyddiau cynnar y system gredydau, 
cymerwyd camau breision. Maent yn cydnabod ei bod yn dal yn ddyddiau cynnar a bod angen 
rhagor o waith datblygu ac amser er mwyn gwneud y system gredydau’n rhan annatod o’r broses 
a manteisio’n llawn arni.

Enghraifft 1: Yn y gorffennol, os oedd dysgwyr yn anelu at gymwysterau Gweinyddu Busnes, 
doedd dim modd achredu agweddau eraill ar eu swydd e.e. gweithgareddau blaen tŷ. Gyda’r 
system gredydau, gall y dysgwr ddewis o blith amrediad eang o unedau e.e. manwerthu, 
gwasanaethu cwsmeriaid, TGCh. Yn ogystal â chynnig mwy o bosibiliadau i bob dysgwr unigol, 
mae hyn yn golygu y gall y darparwr ddiwallu anghenion y dysgwr a’r cyflogwr gan achredu 
cymwysterau sydd wedi’u llunio’n bwrpasol, gan adlewyrchu amrywiaeth swyddi pobl, ehangu’r 
maes, cwrdd â gofynion swyddi a sicrhau gweithlu ag amrywiaeth o sgiliau.

Enghraifft 2: Bu’r darparwr yn cydweithio â’r Awdurdod Lleol i lunio cymwysterau addas ar gyfer 
casglwyr sbwriel trwy gynnig unedau mewn arwain tîm a rheoli. Ni fyddai modd gwneud hyn cyn 
cyflwyno’r system gredydau. 

Cysylltydd allweddol: Allison Jones, Rheolwr y Cwricwlwm, Hyfforddiant Gogledd Cymru 
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Astudiaeth Achos: Trin Gwallt (ISA Training) 

Gwneud yn fawr o’r Gwasanaeth Cofnodion Dysgwyr (LRS)

Trin Gwallt oedd un o’r meysydd cyntaf i symud i gymwysterau seiliedig ar gredydau. Er na chafwyd 
newidiadau enfawr i gynnwys y cymwysterau Trin Gwallt, roedd y gwaith paratoi a’r profiad a gafwyd 
yn y maes hwn yn help i sicrhau bod y sefydliad wedi’i baratoi ar gyfer cyflwyno’r system gredydau 
mewn meysydd eraill wrth iddyn nhw newid i gymwysterau seiliedig ar gredydau.  

Mae’r darparwr wedi cymryd camau i sicrhau bod y dysgwyr a’r cyflogwyr y mae’n gweithio gyda nhw 
yn ymwybodol o’r system gredydau. Lluniwyd rhaglen achredu newydd yn y sector Trin Gwallt ar gyfer 
dysgwyr sy’n cwblhau prentisiaethau. Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous ac arloesol. Mae’r trefniadau 
wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd mewn cydweithrediad ag NTfW a Sefydliadau Dyfarnu. 

Yn ISA Training, er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno’r system gredydau, cafwyd un 
aelod o’r staff a oedd yn gyfrifol am:

• Fod yn arweinydd cyffredinol y cynllun.
• Mynd i nifer o gyfarfodydd, seminarau a digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth.•  Rhannu gwybodaeth i’r holl staff, e.e. trwy gyfarfodydd safoni rheolaeth, er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod am y datblygiadau diweddaraf.



Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) – Llawlyfr ar gyfer Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) 27

Cynnwys | Cyflwyniad i FfCChC | Beth yw FfCChC | Beth mae’n ei wneud | Sut i’w ddefnyddio  | Deg Syniad Da | Astudiaethau Achos

Enghraifft: Mae’r darparwr wedi derbyn yr LRS yn llwyr ac wedi gwneud trefniadau i nodi’r ULNs ac 
i sicrhau bod y system yn rhedeg yn esmwyth. Addaswyd y ffurflenni cais i nodi’r ULNs presennol a 
chrewyd ffurflen gofnodi sy’n mynd allan gyda’r pecynnau cychwynnol i gyd. Gofynnir i’r dysgwyr roi eu 
ULN ar y ffurflen gais (os oes ganddynt un). Mae’r Ymgynghorydd Hyfforddi yn canfod yn ystod y cyfnod 
Asesu Cychwynnol a oes ULN gan y dysgwr. Os oes, mae’r Ymgynghorydd Hyfforddi’n cadarnhau’r 
ULN; fel arall, mae’r gweinyddwyr yn rhoi ULN i’r dysgwr. 
 
Cysylltydd allweddol: Sarah Heenan, Rheolwr Cymorth Dysgu, ISA Training.

Manteision allweddol:

Mae’r darparwr wedi cynnig trefn o achredu unedau erioed. Fodd bynnag, mae cyflwyno cymwysterau 

seiliedig ar gredydau wedi sbarduno’r darparwr i ddatblygu llyfrau i roi gwybodaeth i ddysgwyr am bob uned 

unigol e.e. Iechyd a Diogelwch, Ymgynghori. Mae’r gweithlyfrau’n rhoi’r holl wybodaeth a pharatoad sy’n 

angenrheidiol ar gyfer asesu ac, ar yr un pryd, yn rhoi esboniadau clir am unedau a chredyd. Mae hyn wedi 

arwain at fyw o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gredyd (dysgwyr a chyflogwyr) a darlun llawer cliriach o “i 

ble y maent yn mynd”. Mae’r dysgwyr yn gallu gweld yr unedau’n cynyddu ac mae hynny’n eu hysgogi. 

Penderfynodd y cwmni, yn fuan iawn ar ôl cyflwyno’r system gredydau, i wneud y defnydd o LRS ac 

ULNs yn orfodol. Credir y bydd y broses o gydnabod dysgu blaenorol yn gweithio’n gyflymach ac yn 

well pan fydd dysgwyr yn gallu edrych dros eu Cofnod Dysgu Personol (PLR) gyda’u Hymgynghorydd 

Hyfforddi. Un o fanteision allweddol defnyddio ULNs/LRS yw codi ymwybyddiaeth rhanddeiliaid o pa mor 

ddefnyddiol yw’r drefn er mwyn paratoi ar gyfer ei chyflwyno ar draws y sector Dysgu Seiliedig ar Waith o 

fis Awst 2011 ymlaen.
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Astudiaeth Achos: Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Educ8)

Agwedd gyfannol at weithredu cymwysterau seiliedig ar gredydau

Wrth baratoi ar gyfer cyflwyno’r system gredydau, teimlai’r darparwr ei bod yn bwysig sicrhau bod 
yr holl staff yn cael eu cefnogi trwy’r her o symud o NVQ a’u bod yn cael gwybod yn iawn beth 
oedd yn digwydd. Roedd hyn yn cynnwys: 

•  Rhoi cyfrifoldeb i ddau asesydd am ymchwilio i’r drefn gredydau, gweithredu trefniadau a 
phrosiectau newydd a bod yn llysgenhadon i’r sefydliad. Daeth pawb â’u gwybodaeth at ei gilydd er 
mwyn rhoi cymorth a chyngor i aelodau eraill y staff. Maent yn falch o’r hyn y maent wedi’i wneud. 

• Cynnal cyfarfodydd tîm bob wythnos yn lle bob mis, gan roi amser i ddod â’r wybodaeth at ei gilydd. 
•  Dewis aelodau o bob tîm i ddod i ddigwyddiadau hyfforddi a gwybodaeth; roedd unrhyw 

wybodaeth a gasglwyd yn cael ei rhannu â’r holl staff yn ystod cyfarfodydd tîm ac roedd y 
gwaith papur yn cael ei gadw mewn ffeil gredydau ganolog a oedd ar gael i bawb. Roedd 
hyn yn sicrhau bod yr holl staff yn cael yr un wybodaeth. 

•  Gwahodd arbenigwyr i sôn am y ffordd y mae credyd yn gweithio, e.e. Jeff Protheroe (NTfW) 
a Jan Morgan (City & Guilds). 

•  Edrych ar yr arferion cyfredol i weld a oeddent yn bodloni’r gofynion ar gyfer credyd, a 
mapio’r safonau drosodd i’r cymwysterau newydd. Roedd hyn yn golygu bod y darparwr yn 
gallu gweithredu’n fwy cyfannol.

Mae Educ8 wedi mynd ati mewn ffordd gyfannol i weithredu’r system gredyd, gan sicrhau:
• Cysondeb a chydlyniant trwy’r sefydliad i gyd.
• Staff gwybodus.
• Darpariaeth hyblyg ac ymatebol.
• Mwy o gyfleoedd a manteision.
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•  Trefnu cyfarfodydd rheolaidd gyda darparwyr eraill er mwyn sicrhau agwedd unedig at 
weithredu’r system gredyd. Trwy weithio fel grŵp, yn hytrach nag yn unigol, doedd gwaith 
ddim yn cael ei ddyblygu ac roedd ganddynt nod cyffredin. 

• Trafod a chyfnewid syniadau gyda’r holl Ddilyswyr Allanol. 

Roedd y darparwr yn teimlo, gan bod cymaint o amrywiaeth yn bosibl, ei bod yn bwysig rhoi dewis o 
unedau i’r dysgwyr a fyddai’n adlewyrchu eu swydd bresennol yn hytrach na’u “rhoi mewn bocsys”. 
Byddai hyn yn golygu bod pob cymhwyster yn cael ei addasu i fodloni gofynion yr unigolyn yn ei 
waith. Fe wnaethon nhw ddatblygu “sgan sgiliau” oedd yn golygu bod y darparwr yn gallu:

•  Dangos y gwahaniaethau rhwng gwahanol lefelau’r cymwysterau. 
• Canfod unrhyw feysydd lle’r oedd angen cynyddu sgiliau eu staff eu hunain. 
• Rhoi hyfforddiant ac amser i sicrhau bod eu staff yn gallu gweithio ar eu gorau. 
•  Canfod y lefel a’r unedau mwyaf addas ar gyfer pob dysgwr unigol trwy gynnal y sgan sgiliau 

yn ystod y cyfnod cynefino yn y gwaith.

O safbwynt masnachol, mae’r sefydliad wedi cydweithio â:
•  Y Cyngor a cholegau lleol er mwyn sicrhau hyblygrwydd wrth gyflenwi gwersi dros y 

rhyngrwyd a rhai yn y dosbarth. 
•  Sefydliadau newydd er mwyn mapio a chyflenwi hyfforddiant gorfodol, fel bod llai o ddysgu’r 

un peth ddwywaith, a bod y broses o gwblhau cymwysterau’n cyflymu.

Enghraifft: Roedd dysgwr wedi ennill cymhwyster lefel 2 ac yn awyddus i symud ymlaen i 
gymhwyster lefel 3. Nid yw ei swydd bresennol yn rhoi cyfle iddi weithio at lefel 3. Fodd bynnag, gan 
fod y cymwysterau wedi’u seilio ar unedau, mae wedi gallu dechrau ar unedau lefel 3 sy’n seiliedig 
ar wybodaeth a, phan fydd yn symud ymlaen i swydd lefel 3, bydd yn gallu datblygu ei hunedau sy’n 
seiliedig ar gymhwysedd sy’n golygu y bydd yn gallu uwch-sgilio a chwblhau’r cymhwyster lefel 3.

Manteision allweddol:

Ysgogi dysgwyr lefel is:
•  O’r blaen, roedd dysgwyr yn aml yn dychryn wrth feddwl am yr holl waith oedd o’u blaen 

i ennill cymhwyster. Erbyn hyn, gan fod yr unedau’n llai, mae’r dysgwyr yn teimlo’n fwy 

hyderus. Maent yn gallu gweld diwedd pob uned ac mae’n hynny’n eu helpu i ganolbwyntio 

ac yn rhoi hwb iddynt orffen. Mae unedau’n fyrrach ac yn siarpach, sy’n golygu bod y 

dysgwyr yn gweld y canlyniadau’n gynt.
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Manteision masnachol:
•  Mae pennu a mapio cyrsiau masnachol/hyfforddiant gorfodol i gyflogwyr drosodd i gymwysterau 

seiliedig ar gredyd wedi arwain at fwy o gyfleoedd masnachol trwy annog dysgwyr i ennill unedau 
sy’n cael eu cydnabod yn ffurfiol a rhoi’r cyfle iddynt symud ymlaen i gymwysterau llawn. 

•  Wrth i ymgeiswyr Diploma gwblhau’r unedau hyn, byddant nid yn unig yn datblygu’r wybodaeth 
sy’n sail ar gyfer y cymwysterau, ond disgwylir y bydd y theori ganddynt hefyd i’w ddefnyddio yn y 
gwaith ymarferol, ar gyfer yr asesiad gan y asesydd yn y gwaith. 

•  Mae croesgyfeirio’r cyrsiau hyn i’r fframwaith credydau yn rhoi mwy o hygrededd i gyrsiau 
masnachol. Mae hefyd yn sicrhau bod yr hyfforddiant yn cael ei hwyluso a’i roi ar waith yn ymarferol 
trwy ddefnyddio gwahanol ddulliau dysgu, fel efelychu a defnyddio senarios. 

•  Yn ogystal, gellir defnyddio’r cyrsiau hyn ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno ennill cymhwyster 
seiliedig ar gredydau yn y dyfodol. Byddai hynny’n byrhau eu prentisiaeth. 

•  Mae’r darparwr wrthi’n datblygu RPL ymhellach er mwyn i hyfforddiant gorfodol cyflogwyr sydd 
eisoes wedi’i gwblhau gael ei gymryd i ystyriaeth. 

Manteision i’r darparwyr:
•  Mae’r staff a’r sefydliad yn teimlo bod y system gredydau’n eu grymuso. Maent o’r farn bod 

hyn wedi rhoi mwy o hyblygrwydd yn eu hagwedd, eu darpariaeth a’u dull o gyflenwi, sy’n 
golygu eu bod yn gallu diwallu anghenion y dysgwyr a’r cyflogwyr yn well.  

•  Mae paratoadau manwl (fel yr amlinellir uchod) ar gyfer cyflwyno’r system wedi helpu’r darparwr 
yn fawr. Maent yn credu eu bod wedi symud ymlaen yn dda hyd yma ac maent yn llwyr fwriadu 
cael rhagor o ddatblygiadau er mwyn i’r holl randdeiliaid fanteisio’n llawn ar y system gredydau.

Cysylltydd allweddol: Lisa Goslin, Swyddog Gwella Ansawdd, Educ8.
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Astudiaeth Achos: Technoleg Gwybodaeth (Hyfforddiant Powys)

Sicrhau hyblygrwydd a pheidio â dyblygu dysgu trwy ddefnyddio  
cymwysterau a seilir ar gredydau

Erbyn hyn, mae’r darparwr o’r farn ei fod yn gweithio ar ei orau ac, unwaith y mae’r system wedi’i 
sefydlu, mae’n credu’n gryf fod pawb ar eu hennill (dysgwyr, darparwyr a chyflogwyr).

Mae Hyfforddiant Powys wedi bod yn cynnig cymwysterau seiliedig ar gredyd o’r dechrau
– trwy gynnig fframwaith CTG (ITQ). (Y fframwaith CTG oedd un o’r cyntaf i newid i’r drefn
gredydau, ym mis Awst 2009.)
I baratoi ar gyfer cyflwyno’r drefn gredydau, roeedd aelod allweddol o’r staff: 

•  Wedi’i bennu ac wedi cael cyfrifoldeb am sicrhau bod yr holl staff yn cael gwybodaeth lawn am y newidiadau.
• Wedi bod yn gweithio gyda CTG fel Dilysydd Mewnol.
• Yn gyfrifol am fynd i gyfarfodydd a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth.
• Yn rhaeadru gwybodaeth i’r holl staff (rheolwyr, dilyswyr mewnol, aseswyr). 

Gan fod y darparwr wedi paratoi’n dda:
•  Roedd gan staff trwy’r sefydliad i gyd wybodaeth a dealltwriaeth dda iawn o’r drefn gredydau.• Roedd y sefydliad wedi’i arfogi’n dda i gyflwyno cymwysterau seiliedig ar gredydau.

Mae hyn yn golygu bod y sefydliad yn gallu:
•  Manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth fwy hyblyg ac ymatebol, gan gynnig mwy o hyblygrwydd, dewis a dilyniant i ddysgwyr.
•  Cymhwyso’r profiad a enillwyd gyda CTG (ITQ) ar gyfer cymwysterau eraill wrth iddynt newid i gymwysterau seiliedig ar gredydau.



Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) – Llawlyfr ar gyfer Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) 32

Cynnwys | Cyflwyniad i FfCChC | Beth yw FfCChC | Beth mae’n ei wneud | Sut i’w ddefnyddio  | Deg Syniad Da | Astudiaethau Achos

Ar ôl cyflwyno’r fframwaith credydau, mae’n llawer haws gweld:
•  Beth y mae’r dysgwyr wedi’i gyflawni eisoes. 
•  Sut y gellir rhoi’r hyn y maent wedi’i ddysgu eisoes tuag at unedau seiliedig ar gredydau, a 

chymwysterau. 
•  Unrhyw fylchau mewn sgiliau, gwybodaeth neu ddealltwriaeth mewn perthynas â chymwysterau. 
• Pa gefnogaeth unigol a all fod yn angenrheidiol ar gyfer datblygu, symud ymlaen a/neu wella. 

Enghraifft 1: Yn ddiweddar, enillodd dysgwr Dystysgrif Defnyddiwr TG Lefel 2. Roedd wedi 
rhagori yn y defnydd o feddalwedd neilltuol ac felly llwyddodd i ennill Dyfarniad Defnyddiwr 
TG Lefel 3. (Ni fyddai hynny’n bosib yn y gorffennol). O ganlyniad i hynny, enillodd y dysgwr 
gymhwyster i gydnabod ei wir allu heb orfod dysgu’r un peth eto. 

Enghraifft 2: Roedd dysgwr yn awyddus i ddilyn rhaglen y Brentisiaeth Sylfaen. Roedd eisoes wedi 
ennill cymhwyster ECDL sy’n gymhwyster seiliedig ar gredydau. Cafodd ddefnyddio’r credydau o’r 
cymhwyster blaenorol, a enillwyd gydag un Corff Dyfarnu a, thrwy ychwanegu uned orfodol a dwy 
neu dair o unedau dewisol, cafodd ennill Diploma Lefel 2 ar gyfer defnyddwyr TG gyda Chorff Dyfarnu 
arall. Mae’n broses syml iawn.

Cysylltydd allweddol: Sue Hulse, Rheolwr Cymwysterau a Chwricwlwm, Hyfforddiant Powys.

Manteision allweddol:

Mae cyflwyno’r system gredydau wedi hwyluso’r gwaith o gydnabod dysgu blaenorol (RPL) ac 

wedi dod â manteision amlwg o ran hybu’r drefn o gasglu a throsglwyddo credydau (CAT). 

Mae Hyfforddiant Powys wedi defnyddio’r drefn achredu dysgu blaenorol (APL) gydag NVQs erioed. 

Fodd bynnag, yn y gorffennol, gallai fod yn anodd cysylltu dysgu blaenorol â chymwysterau newydd 

ac, yn aml, unig ddewis yr asesydd oedd dechrau o’r dechrau. Roedd hyn yn golygu mwy o waith i’r 

asesydd ac roedd yn annheg i’r dysgwr gan y byddai angen ailadrodd rhai agweddau ar y dysgu. 

Erbyn hyn, ceir llawer rhagor o hyblygrwydd ac amrywiaeth. Mae’r CTG (ITQ) yn cynnig dros 80 o 

bynciau ar dair lefel. Caiff dysgwyr ddewis unedau o’r fframwaith CTG a/neu gynnwys rhai unedau/

credydau o sectorau eraill. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i’r dysgwyr fel y gallant ddewis unedau 

amrywiol o wahanol lefelau, gan lunio cymwysterau pwrpasol iddyn nhw’u hunain, sy’n cwrdd â’u 

gofynion ac yn addas ar gyfer eu swyddi. Mae asesydd yn cydweithio’n agos â phob dysgwr i ddewis 

unedau a chymwysterau addas a llunio rhaglen ddysgu bwrpasol sy’n helpu’r unigolyn i symud ymlaen. 

Mae cyflwyno’r system gredydau yn golygu bod y sefydliad yn gallu cyflenwi cymwysterau 

mewn ffordd fwy hyblyg, gyda nifer o bwyntiau mynediad a hyfforddiant mewn tameidiau byr 

a hyblyg. Gyda’r fframwaith CTG, mae dysgwyr yn gallu rhoi unedau a enillwyd ar lefelau is 

tuag at gymwysterau ar lefelau uwch. Erbyn hyn, mae’n haws o lawer i’r asesydd gydnabod 

dysgu blaenorol trwy edrych ar gymwysterau ungiolyn a’u mapio ar draws. Os yw’r cymhwyster 

blaenorol yn gymhwyster a seilir ar gredydau, mae’r “Rheolau Cyfuno” yn dangos yn glir i’r 

asesydd pa unedau/gymwysterau y gellir eu defnyddio a beth yw gwerth y credydau. 

Mae hyn yn golygu bod dysgwyr yn gallu dilyn llwybr cyflym neu fynd â’u dysgu ymlaen ymhellach 

(e.e. i uned arall, wahanol, i gymhwyster llawn, neu i astudio ar lefel uwch). Trwy drosglwyddo 

credydau rhwng cymwysterau, gellir cydnabod yr hyn y mae pobl sy’n symud o un lefel i lefel arall 

wedi’i ddysgu eisoes. Felly does dim rhaid mynd dros yr un tir. Mae hyn yn fwy teg i’r dysgwr ac 

mae’n gwella profiad dysgwyr ac yn eu hysgogi i symud ymlaen i ddysgu rhagor.



Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) – Llawlyfr ar gyfer Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) 33

Cynnwys | Cyflwyniad i FfCChC | Beth yw FfCChC | Beth mae’n ei wneud | Sut i’w ddefnyddio  | Deg Syniad Da | Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Rheoli (Acorn Learning Solutions)

Helpu cyflogwyr a dysgwyr i elwa ar gymwysterau seiliedig  
ar gredydau

Mae’r darparwr wedi manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ymateb i anghenion cyflogwyr trwy adael i’r cyflogwyr 
gymryd yr arweiniad. Mae’n enghraifft ardderchog o’r ffordd y mae cyflogwr wedi dylanwadu ar yr hyn sydd 
wedi’i gynnwys mewn rhaglenni hyfforddi. Mae’n golygu y gellir darparu hyfforddiant addas a pherthnasol, 
trwy gredydau, i weithwyr, wedi’i deilwria i fodloni anghenion y cwmni, o dan arweiniad darparwr profiadol. 

Bu Acorn yn cydweithio’n agos â chyflogwr oedd yn rhedeg Canolfan Alwadau. Roedd gan y cyflogwr 
angen trefnu hyfforddiant mewn agwedd nad oedd wedi’i chynnwys mewn fframwaith prentisiaeth, sef 
achredu unedau gwerthu. Aeth y darparwr ati i ganfod anghenion y cyflogwr:

•  Trwy drafod. 
• Trwy edrych ar hyfforddiant mewnol. 
• Trwy edrych ar nodau ac amcanion hyfforddiant mewnol. 

O’r wybodaeth a gasglwyd, edrychodd Acorn ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r 
gofrestr unedau i ganfod unedau addas a oedd yn ateb y gofyn:

•  Gwelwyd unedau perthnasol. 
• Ar ôl trafod gyda Chyrff Dyfarnu, addaswyd rhaglenni i fodloni gofynion y cwmni. 
•  Crewyd prentisiaeth bwrpasol ar gyfer y cyflogwr trwy gynnwys unedau credyd unigol  

mewn fframwaith. 

Mae Acorn Learning Solutions yn ymdrechu i helpu cyflogwyr a dysgwyr i elwa ar systemau credydau. Mae wedi helpu i ailysgrifennu’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) a bu’n gweithio gydag unedau ers eu cyflwyno fel cymwysterau seiliedig ar gredydau.
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Trwy gydweithio’n agos â’r cyflogwyr, roedd Acorn yn gallu:
•  Llunio, cydnabod ac achredu gwaith hyfforddi a datblygu mewnol i fodloni gofynion penodol busnesau. 
• Cynnig cyfleoedd i achredu cymwysterau cenedlaethol a dyfarniadau sy’n cael eu cydnabod  
yn genedlaethol. 

Mae Acorn wedi gallu defnyddio’r system gredydau i ddatblygu meysydd eraill yn ei darpariaeth:
Enghraifft 1: Mae RPL wedi’i gynnwys yn nhrefniadau asesu cychwynnol Acorn i gydnabod hyfforddiant y 
mae’r dysgwr eisoes wedi’i gael. Y bwriad yw sicrhau nad oes raid mynd dros yr un tir ddwywaith, achredu 
hyfforddiant blaenorol a gweld a oes bylchau. Os oes bylchau, gellir trefnu hyfforddiant/asesu i’w llenwi. 
Mae hyn yn gyfle i achredu fframweithiau cyfan trwy RPL ac weithiau, gall dysgwyr gofrestru a chael eu 
tystysgrif ar yr un diwrnod.

Enghraifft 2: Mae Acorn yn datblygu ei raglen gynefino ar gyfer dysgwyr i gynnwys achredu unedau 
credyd o ddyfarniad cynaliadwyedd. Cesglir y dystiolaeth yn ystod y broses gynefino orfodol i 
brentisiaid a bydd yn sicrhau bod dysgwyr yn cael gwerth a chanlyniadau ychwanegol heb ragor o 
hyfforddiant. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddal ati i gwblhau’r cymhwyster cynaliadwyedd cyfan.

Cysylltydd allweddol: Emma Choat, Pennaeth Datblygu Rhaglenni, Acorn Learning Solutions.
 

Manteision allweddol:

Darpariaeth bwrpasol: 

•  Hyfforddiant priodol a pherthnasol i weithwyr, wedi’i baratoi’n bwrpasol i gwrdd ag 

anghenion y cwmni.

Cydnabod hyfforddiant mewnol i staff: 

•  Rhoddwyd cyfleoedd i’r cyflogwr i sicrhau cydnabyddiaeth genedlaethol i hyfforddiant mewnol 

safonol a gynigir i staff. Mae Acorn yn hyfforddi’r cyflogwr i gyflenwi’r hyfforddiant ac asesu 

gweithwyr/dysgwyr, gydag Acorn yn cynnig cymorth gweinyddol; mae hyn yn sicrhau bod y 

gwaith cyflenwi a hyfforddi yn cwrdd ag anghenion y cyflogwr ac yn cyrraedd ei safonau. 
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