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Defnyddio'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol 
(SGC/NOS) 

 
Golwg gyffredinol 
   

1. Yr hyn sy'n sbarduno Strategaeth SGC 2010 -20101 yw'r weledigaeth y 
bydd cyrff dyfarnu'n defnyddio SGC o ansawdd da erbyn 2020 i ddatblygu 
cymwysterau galwedigaethol ac y bydd cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill 
hefyd yn eu defnyddio'n sail i'r broses rheoli adnoddau dynol ac i'r broses 
datblygu busnes strategol.   

 
2. Mae Llywodraeth Cymru, yn ei Datganiad Polisi ar Sgiliau, yn dangos ei 

bod yn parhau i gefnogi'r SGC, gan annog cyflogwyr i gydnabod gwerth 
sgiliau a buddsoddi yn eu gweithlu. Bydd yn dal i weithio gyda chyflogwyr i 
reoli datblygu'r safonau galwedigaethol cenedlaethol (SGC) yn sail ar gyfer 
cymwysterau galwedigaethol i oedolion a Fframweithiau Prentisiaeth gan 
sicrhau y bydd y safonau hyn yn gyson â'r sgiliau y bydd eu hangen ar 
unigolion er mwyn cael gwaith yn y dyfodol ac er mwyn dringo ysgol yrfa.2 

 
3. Datganiadau yw'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) sy'n nodi'r 

safonau perfformiad y mae'n rhaid i unigolyn eu cyrraedd wrth gyflawni 
swyddogaethau yn y gweithle. Maent hefyd yn cynnig manylebau sy'n 
nodi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n sail i’r safonau hyn.  

 
4. Maent yn cynnig meincnodau cymhwysedd galwedigaethol ar gyfer y 

Deyrnas Unedig drwyddi draw, a'r rheini'n cael eu tywys gan y galw ac yn 
seiliedig ar dystiolaeth. Maent yn diffinio perfformiad cymwys sy'n sail i 
ddysgu a datblygu galwedigaethol, prentisiaethau a chymwysterau 
galwedigaethol ar draws pob sector, galwedigaeth ac ym mhob rhan o'r 
Deyrnas Unedig.  Maent yn cwmpasu sgiliau ar gyfer cyflogaeth sef 
hunanreoli a threfnu gwaith, datrys problemau, gweithio gydag eraill, 
cyfathrebu'n effeithiol a deall y busnes.3 
 

5. Mae'r cyrff sy'n cynrychioli'r sectorau, drwy ymgynghori â chyflogwyr, yn 
gyfrifol am ddatblygu, adolygu a diweddaru'r SGC er mwyn iddynt fod yn 
'addas at y diben' yn eu sectorau ac er mwyn iddynt gyfrannu at economi'r 
Deyrnas Unedig. Mae gwaith y SGC ar hyn o bryd  yn cael ei ariannu drwy 
gymorth grant gan bedair llywodraeth y Deyrnas Unedig. 
 

6. Er mai dim ond yn y Deyrnas Unedig y mae eu cylch gwaith, mae gwaith 
ymchwil wedi dangos bod egwyddorion cyffredinol y SGC wedi cael eu 
mabwysiadu gan nifer o wledydd o gwmpas y byd megis yng Nghanada, 
Unol Daleithiau'r America, Awstralia a Seland Newydd, Tansania, 
Indonesia, Thailand, Fietnam.  Yng ngwledydd yr Undeb Ewropeaidd, 
cydnabyddir bod defnyddio dull y SGC wedi dylanwadu ar gynllun y 
Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (FfCE) ac fe all fod mewn sefyllfa i 

                                                
1
 Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, Strategaeth SGC 2010-2020, Diwygiwyd Mehefin 

2011, t.3 
2
 Llywodraeth Cymru, Datganiad Polisi ar Sgiliau, Ionawr 2014, t15 

3
 Meini Prawf Ansawdd SGC (Awst 2013). Cyflwyniad  
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gyfrannu'n sylweddol at unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol, er enghraifft at 
y Cymwyseddau Allweddol (CA) yn y Rhaglen Sgiliau Newydd ar gyfer 
Swyddi Newydd. 
 

7. Mae'r SGC yn cael eu defnyddio gan gyrff dyfarnu, sefydliadau Addysg 
Uwch ac Addysg Bellach, cyrff proffesiynol a chyrff  hyfforddi yn 
feincnodau i ddatblygu rhaglenni dysgu a chymwysterau. Maent yn cael eu 
defnyddio gan sefydliadau i helpu i reoli adnoddau dynol ac at ddibenion 
datblygu sefydliadol.  Mewn rhai sectorau, bydd gofyn dangos 
cymhwysedd yn y SGC er mwyn cynnal busnes neu arfer crefft. Yng 
Nghymru, drwy golofn Dysgu Gydol Oes Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau Cymru, mae cyflogwyr wedi cael eu hannog i weithio gyda'r 
cyrff sy'n cynrychioli'r sectorau i ddefnyddio'r SGC yn sail ar gyfer 
dyfarniadau.  
 

8. Mae'r cyrff sy'n cynrychioli'r sectorau'n dod â'u SGC at sylw eu 
rhanddeiliaid drwy eu gwefannau gan agor y drws i'w cynnyrch drwy 
ddolenni at gronfa ddata'r SGC. Mae'r SGC yn cael cyhoeddusrwydd ac 
yn cael eu hyrwyddo drwy wahanol ddulliau gan gynnwys e-gylchlythyrau, 
taflenni gwybodaeth, astudiaethau achos, ffora cyflogwyr a grwpiau 
ymgynghori/gweithgorau. 
 

9. Mae gwaith ymchwil yn dangos, er bod SGC yn cael eu defnyddio at 
amrywiaeth o ddibenion, mai yn achlysurol y bydd cyflogwyr yn eu 
defnyddio.  Rhai o'r rhesymau a roddir dros hyn yw diffyg ymwybyddiaeth 
o'r SGC, meddwl nad ydynt yn berthnasol i'w busnes, diffyg dealltwriaeth 
o'r SGC a sut y gellir eu defnyddio, anhawster cael gafael ar yr SGC 
perthnasol. Fel yr oedd Strategaeth SGC 2010-2020 yn ei bwysleisio, mae 
angen gwneud y SGC yn haws i bob rhanddeiliad gael gafael arnynt4.  
Dywedwyd hefyd fod y SGC yn tueddu i fod yn rhy dechnegol i gyflogwyr 
eu defnyddio mewn rhai sectorau.  
 

10. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae astudiaethau achos ar 
ddatblygiadau /cynlluniau llwyddiannus wedi cael eu datblygu lle mae 
defnyddio SGC wedi bod yn elfen bwysig o'r stori.  Bydd y ffordd y mae'r 
SGC wedi cael eu defnyddio'n aml yn cael eu defnyddio'n esiamplau o 
arferion da - rhai y gall pobl eraill ddysgu oddi wrthynt.  
 

Astudiaethau Achos 
 

11. Mae astudiaethau achos yn gyfrwng defnyddiol i bwysleisio pethau a fydd 
o ddiddordeb i randdeiliaid neu i dynnu sylw atynt. Yng nghyswllt y SGC, 
gallant helpu i gryfhau ymwybyddiaeth o'r cynnyrch, sut mae wedi cael ei 
ddefnyddio, a'i effaith ar fusnes, gwasanaethau ac unigolion.  
 

12. Mae'r catalog hwn o astudiaethau achos yn dwyn ynghyd enghreifftiau o'r 
gwahanol sectorau.5 Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dangos sut y bydd SGC 

                                                
4
 Strategaeth SGC, t.3 a 9. 

5
 Y prif ffynonellau oedd gwefannau'r cyrff sy'n cynrychioli'r sectorau, awgrymiadau gan staff y 

cyrff hynny, adroddiadau ymchwil yn y gorffennol e.e. Pye Tait, NOS Evaluation  Framework 
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yn cael eu defnyddio mewn sefydliadau penodol. Mae eraill yn cyfeirio'n 
unig at y ffordd y gellid defnyddio'r SGC a manteision / effaith gwneud 
hynny.   

13. Wrth ddatblygu'r Catalog a holi, gwelwyd fod Prentisiaethau  ar hyn o 
bryd yn faes pwysig sy'n gysylltiedig â'r SGC, lle bydd yr hyfforddiant yn 

cael ei deilwra i sicrhau'r cymwysterau galwedigaethol perthnasol - yn 
benodol yn y sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu, y sector Cyfiawnder a 
sector y Cyfryngau Creadigol.   
 

14. Mae SGC yn cael eu defnyddio'n helaeth hefyd wrth gynllunio ac 
ailgynllunio rolau swyddi. Mae hyn yn arbennig o wir am y sector gofal 

iechyd lle bydd ad-drefnu ac ailstrwythuro'n digwydd yn barhaus.  Yn y 
sector hwn,  mae gweithgareddau seiliedig ar 
gymwyseddau/cysylltiedig â SGC yn arwain at well cynhyrchiant a 
hyblygrwydd yn y gweithlu a gwell gwasanaeth i gleifion, yn enwedig 
i'r rheini sy'n dioddef o afiechydon aciwt.    
 

15. Mae cynllunio a darparu rhaglenni hyfforddi hefyd yn feysydd pwysig 

sydd â chysylltiadau cryf â'r SGC. Yn aml iawn, bydd yr hyfforddiant yn 
gysylltiedig ag ennill cymwysterau galwedigaethol (NVQs yn bennaf). Ceir 
enghreifftiau hefyd o hyfforddiant mewnol a datblygu proffesiynol parhaus 
sy'n seiliedig ar y SGC neu'n gysylltiedig â hwy.  O dan rai amgylchiadau, 
mae'r astudiaethau achos hefyd yn tynnu sylw at gysylltiadau â'r Scottish 
Credit and Qualifications Framework (SCQF) a Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau Cymru.   
 

16. Mae'r fframweithiau cymwyseddau sy'n gysylltiedig â'r SGC neu'n seiliedig 
arnynt yn feysydd pwysig. Maent yn rhestru ac yn diffinio cymwyseddau 
unigol (e.e. datrys problemau) sy'n ofynnol gan yr unigolyn sy'n gweithio 
mewn sefydliad. Mae sawl enghraifft yn y catalog sy'n cyfeirio at 
ddefnyddio’r SGC i ddatblygu fframwaith seiliedig ar gymwyseddau.  
 

17. Roedd un coleg mawr yng Nghymru wedi defnyddio SGC i ddatblygu 
rhaglen reoli i helpu ei reolwyr drwy'r newidiadau yn sgil uno dau goleg. 
Roedd y SGC yn help i ddiffinio strwythur clir ar gyfer rolau rheoli a 
disgrifiadau swyddi newydd.        
 

18. I bob golwg, mae SGC yn cael eu defnyddio fwyfwy wrth gynllunio 
disgrifiadau swyddi ac yn y broses recriwtio. Mae hyn yn help i gyflogwyr a 
gweithwyr fod yn fwy clir ynglŷn â'r hyn sy'n ofynnol yn/ar gyfer y swydd.  
Maent yn cael eu defnyddio hefyd yn rhan o'r broses arfarnu lle y byddant 
o gymorth wrth osod amcanion; maent o help wrth werthuso perfformiad 
ac wrth nodi anghenion hyfforddi a datblygu.  

 
19. Mae'r cyrff sy'n cynrychioli'r sectorau a'r cyflogwyr wedi cynhyrchu 

pecynnau cymorth ar gyfer defnyddio SGC. Er enghraifft, mae'r 
gwasanaethau Tân ac Achub yn darparu astudiaeth achos am Gyflwyno'r 
System Datblygu Personol Integredig sy'n galluogi gweithwyr i asesu eu 
hanghenion datblygu ar sail SGC. Pecyn ar lein yw pecyn Rheoli Sgiliau 

                                                                                                                                       
(2011) ac yn uniongyrchol gan gyflogwyr Cymru sydd wedi cyfrannu astudiaethau achos 
newydd i'r prosiect 
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Lantra sy'n gallu cofnodi anghenion hyfforddi'r gweithiwr, pennu amcanion 
unigol a nodi llwybrau cynnydd. 
  

20. Mae'n bwysig bod y SGC yn cael eu defnyddio'n helaeth ac yn effeithiol.  
Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos eu bod yn cael eu defnyddio gan nifer 
gyfyngedig o gyflogwyr yn y gwahanol sectorau  Dyma'r her.  Mae angen 
cynyddu nifer y cyflogwyr sy'n defnyddio SGC ym mhob sector a'u hannog 
i’w defnyddio at ystod ehangach o ddibenion.  Serch hynny, nid tasg i un 
sefydliad ar ei ben ei hun yw hon, ond tasg i bob sector. Mae gan bawb 
ran i'w chwarae.  
 

21. Mae angen astudiaethau achos ar gyfer cyflogwyr ym mhob sector.  Gallai 
cyflogwyr, drwy gysylltu â chyrff eu sector, wneud cyfraniad gwerthfawr at 
gryfhau ymwybyddiaeth o'r SGC gan dynnu sylw at arferion da drwy 
gyfrwng astudiaethau achos sy'n dangos/pwysleisio sut mae SGC yn cael 
eu defnyddio mewn datblygiadau a chynlluniau yn eu sefydliadau.  

 

Y Catalog  
 
Mae'r catalog yn cynnwys 124 enghraifft o astudiaethau achos cyflogwyr/cyrff 
sydd wedi defnyddio SGC at amrywiaeth o ddibenion yn eu gweithleoedd. 
Mae'r cyflogwyr hyn yn dod o'r sectorau a ganlyn: 

 

 Archaeoleg/cadwraeth 

 Cyfryngau creadigol 

 Gwasanaethau brys 

 Peirianneg / gweithgynhyrchu 

 Gofal iechyd 

 Mwyngloddio 

 Gwasanaethau cyhoeddus 

 Plastigau, Polymerau 

 Manwerthu 

 Diogelwch 

 Gofal cymdeithasol 

Mae'r astudiaethau wedi cael eu trefnu yn ôl eu Pwrpas, e.e. Hyfforddi, 
Cynllunio ac ailgynllunio rolau, a chyflwynir gwybodaeth ar fformat tablau, o 
dan y penawdau hyn - sector/corff/crynodeb o sut y defnyddir SGC / 
ffynhonnell e.e. gwefan y Cyngor/Corff Sgiliau Sector 
 

Pwrpas: Hyfforddi 

Sector Sefydliad Teitl Crynodeb Ffynhonnell 
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Catalog o Astudiaethau Achos  
 
Mae pob astudiaeth achos yn rhoi manylion cryno am sut mae'r SGC yn cael eu defnyddio yn/gan y sefydliad. 
 

PRENTISIAETHAU 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Adeiladu, 
Trydanol  

Owen & Palmer 
Ltd, Electrical 
Contractors 

 Mae'r SGC yn cael eu gweld yn rhan 
hanfodol o'r fframwaith prentisiaethau a'r 
ddarpariaeth hyfforddi sy'n gysylltiedig â 
hynny. Mae'r cwmni'n derbyn 1-2 brentis-
drydanwr y flwyddyn ac ar ei ennill o wneud 
hynny. 

www.businesswales.
gov.wales/skillsgatew
ay/cy/cymwysterau 
 

 RDM Electrical 
Ltd 
Abertawe 

 Mae’n tanlinellu pwysigrwydd recriwtio i’r 
cwmni; ystyrrir bod SGC (NOS) yn elfen 
bwysig yn y fframwaith prentisiaethau. 

www.businesswales.
gov.wales/skillsgatew
ay/cy/cymwysterau 
 

Adeiladu T.Brewer & Co 
Ltd 

 Mae'n dweud sut mae'r cwmni a'r staff wedi 
elwa o gyflwyno NVQs a recriwtio prentisiaid.  

http://www.citb.co.uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Airbus Prentisiaeth Uwch 
arloesol  

Mae'r rhaglen brentisiaeth uwch yn cynnwys 
hyfforddiant tuag at gymwysterau seiliedig ar 
SGC (Cymwysterau Galwedigaethol 
Cenedlaethol) gyda'r posibilrwydd o gamu 
ymlaen o lefel 2 drwodd i gymwysterau ôl-
raddedig a statws Siartredig. Mae'n darparu'r 
sgiliau sydd eu hangen ar y cwmni i gadw ar 
y blaen. 

http://www.semta/org.
uk 

 

 

http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.citb.co.uk/
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Amcanu Prentisiaeth ar y 
Cyd - Cynllun Peilot 

Mae'n pwysleisio gwerth partneriaeth a 
chydweithio, gan rannu'r hyfforddiant 
ymarferol rhwng y cwmnïau sy'n cymryd rhan 
a'r coleg yn darparu'r ddarpariaeth ddysgu y 
tu allan i'r swydd.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Asmech 
Systems Ltd 

[Shane Gunstone] 
Cyn-brentis sy'n 
dechrau ei gwmni ei 
hun ... 

Mae'n pwysleisio pwysigrwydd cynnig 
cyfleoedd i bobl ifanc gael prentisiaeth. 
Hefyd, gwerth rhaglen Arweinyddiaeth i 
Fentrau Bach a Chanolig. 

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

BAE Systems 
Surface Ship 
Support 

Cadw ar y blaen 
drwy hyfforddi 
prentisiaid 

Mae hyfforddi prentisiaid yn darparu sylfaen 
gadarn ar gyfer sgiliau crefft ac mae'n help i 
ddatblygu potensial rheoli ar gyfer y dyfodol.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Consarc Astudiaeth Achos Mae rhaglenni hyfforddiant i brentisiaid yn 
helpu i ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen at y 
dyfodol. 

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

EE Ingleton 
Engineering Ltd 

 Astudiaeth Achos Mae'n olrhain cynnydd y prentis o'r adeg y 
gadawodd yr ysgol drwy'r rhaglen brentisiaeth 
nes iddo ddod yn Fyfyriwr y Flwyddyn. 

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

MEP Ltd  Tyfu ar gyfer Twf! Rhoddodd y cwmni gyfle i brentisiaid er mwyn 
sicrhau bod gan y cwmni’r sgiliau iawn i'r 
busnes dyfu.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Metalform 
Incorporated Ltd 

Ni all Metalform ond 
canmol ei brentis 
SEMTA sydd wedi 
gwneud yn arbennig 
o dda  

Mae'n olrhain cynnydd a llwyddiannau un o'i 
brentisiaid prentis a'r budd a gafodd y cwmni.  
 

http://www.semta/org.
uk 

 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Metsec plc ... Mae 
prentisiaethau'n 
help i Metsec gynnal 
ei fantais 
gystadleuol. 

Mae'n olrhain taith prentis o'r adeg y 
gadawodd yr ysgol nes iddo ennill gwobr 
Prentis y Flwyddyn y Diwydiant Metelau ac 
mae'n dangos sut mae prentisiaethau'n hybu 
sylfaen sgiliau'r cwmni ac yn helpu'r cwmni i 
arbed arian.   

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Mollertech Llwybr at weithlu 
medrus (2012/13) 

Mae'n sôn am ddatblygu a gweithredu Llwybr 
at Brentisiaeth sydd ar gael i fusnesau ym 
maes peirianneg a gweithgynhyrchu, a'r budd 
a gafodd y cwmni yn sgil ymwneud â'r 
cynllun.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Pektron Dathlu 50 mlynedd 
drwy ganolbwyntio 
ar sgiliau 

Sut mae Pektron wedi elwa o ymwneud â 
Chynllun Prentisiaeth Toyota, gan gynnwys y 
cyfle i hyfforddi peirianwyr cynnal a chadw 
sydd â sgiliau mewn sawl maes ac yn meddu 
ar sgiliau hyblyg. 

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Princess Yachts Medi manteision 
hyfforddi prentisiaid 
(2010/11) 

Datblygwyd llwybrau prentisiaethau i ddiwallu 
anghenion penodol Princess Yachts a 
chyflogwyr eraill yn sector y môr - sgiliau, 
hyfforddiant a chymwysterau.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Reid Lifting Codi Prentisiaid 
(2013) 

Mae'n egluro sut y daeth y cwmni i recriwtio'i 
brentis cyntaf a'i gynnydd hyd yn hyn.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Sheffield 
Forgemasters 

Sheffield 
Forgemasters yn 
tyfu gweithlu'r 
dyfodol gyda help 
SEMTA 

Mae'n pwysleisio pwysigrwydd hyfforddi pobl 
ifanc; mae gan brentisiaethau rôl bwysig yn 
sicrhau bod gan y cwmni'r sgiliau sydd eu 
hangen arno ar gyfer y dyfodol a'i fod yn gallu 
gwneud elw.   

http://www.semta/org.
uk 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Signal House 
Group Limited  

Ar y trywydd iawn Mae buddsoddi mewn sgiliau'n golygu bod y 
dyfodol yn llewyrchus i'r cwmni. Gwelwyd bod 
recriwtio prentisiaid a manteisio ar y rhaglen 
Gwyddoniaeth heb Ffiniau - rhaglen 
ysgoloriaeth gan Lywodraeth Brasil yn ffordd 
gost effeithiol o gyflwyno sgiliau a thalent 
newydd i'r busnes.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Symmetry 
Medical 

Prentis yn anelu'n 
uchel yn Symmetry 
Medical 

Mae'n sôn am ddatblygiad y prentis o'r adeg y 
caiff ei recriwtio nes iddo gyrraedd ei nod yn y 
pen draw, ei sgiliau, ei wybodaeth, 
cymhwyster sy'n seiliedig ar SGC a'r profiad a 
enillodd ar y ffordd; sut mae cwmni'n elwa o 
gael prentisiaid. 

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Tallent 
Automative  

Mae'n hanfodol 
cyfleu'r neges iawn i 
ddiwydiant a 
busnesau er mwyn 
i'r economi lwyddo 

Mae'n cydnabod gwerth prentisiaid i'r cwmni 
ac yn sôn am sut maent yn cael eu recriwtio 
a'u hyfforddi. Mae gweithwyr eraill yn cael eu 
hyfforddi'n unol â chymwysterau seiliedig ar 
SGC/NVQs hefyd.  Prentisiaethau yw'r 
allwedd i'r dyfodol.  

http://www.semta/org.
uk 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Toyota Partneriaid sgiliau 
(2013) 

Mae'n disgrifio sut mae Toyota, mewn 
partneriaeth â chwmnïau eraill, yn darparu 
hyfforddiant i brentisiaid yn ei Ganolfan 
Datblygu Prentisiaid.  Mae'r rhaglen 
brentisiaethau'n arwain at NVQ Lefel 3 
Peirianneg cynnal a chadw.  

http://www.semta/org.
uk 

 

 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg / 
Gweithgynhyrchu 

Westley 
Engineering  

Mae Garry Dunne ar 
dân am 
weithgynhyrchu ac 
yn enwedig am y rôl 
sydd gan bobl ifanc 
yn nyfodol y cwmni. 

Mae'n sôn am ddatblygu a gweithredu 
rhaglen hyfforddi arloesol i brentisiaid, sy'n 
cynnwys gweithio gyda chwmnïau 
gweithgynhyrchu eraill, sydd o fudd i'r person 
ifanc ac i'r cwmnïau dan sylw.   
 

http://www.semta/org.
uk 

Cyfiawnder  Y Sector Tân ac 
Achub  

Prentisiaeth y 
Gwasanaeth Tân 

Mae'n olrhain taith y prentis o'r adeg y 
gadawodd yr ysgol, drwy'r brentisiaeth, hyd at 
sicrhau contract cyflogaeth yn y gwasanaeth 
tân. 
 

http://www.sfjuk.com 
   

Cyfiawnder  Sgiliau ar gyfer 
Cyfiawnder - 
Partneriaeth 
gyda phedwar o 
heddluoedd 
Cymru  

Prentisiaeth Lefel 3 
- Plismona yn y 
Swyddfa Gartref  

Mae'n disgrifio prentisiaeth gyntaf Plismona 
yn y Swyddfa Gartref (a elwir 'Y Bont') a sut 
mae'n darparu model hyfforddi a datblygu 
cyson.  
 

http://www.sfjuk.com 
   

Cyfiawnder  Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

Cam i Fyny i Brentis 
cyntaf y Llysoedd, y 
Tribiwnlysoedd a'r 
Gwasanaeth Erlyn 
(2013/14) 

Mae'n sôn yn fras am ddatblygu'r brentisiaeth 
ac yn olrhain cynnydd prentisunigol.   

http://www.sfjuk.com 
   

Cyfiawnder Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

Prentisiaeth uwch 
mewn 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol yng 
Nghymru (2014) 

Mae'n rhoi manylion cryno'r gweithgarwch 
peilot yng Nghymru. Cymhwyster seiliedig ar 
gymhwysedd yw hwn sy'n cyfateb i flwyddyn 
gyntaf cwrs is-raddedig.  
 

http://www.sfjuk.com 
   

 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.sfjuk.com/
http://www.sfjuk.com/
http://www.sfjuk.com/
http://www.sfjuk.com/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Cyfryngau 
Creadigol 

BBC 
Cymru/Wales 

Pentref Drama'r 
BBC (2013) 

Mae BBC Cymru yn defnyddio'r SGC ar gyfer 
y cynllun prentisiaethau - ôl-gyhyrchu, colur a 
gwisgoedd, crefft a dylunio setiau a gwaith 
camera. Mae'r SGC yn help wrth safoni rolau 
swyddi, sy'n  bwysig, a chofio bod rolau o 
fewn diwydiant yn eithaf cyfnewidiol. 

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

Cyfryngau 
Creadigol 

BBC 
Cymru/Wales 

Y BBC yn meithrin 
brwdfrydedd y 
genhedlaeth nesaf  

Mae'n sôn am ddatblygu a darparu'r 
brentisiaeth Cyfryngau Digidol a'r manteision 
i'r cyflogwr a'r prentis.  

http://www.creativeski
llset.org 

Cyfryngau 
Creadigol 

Real SFX Prentisiaethau'n 
allweddol i'r 
diwydiant cyfryngau 
sy'n tyfu yng 
Nghymru  

Mae'n disgrifio cyflwyno a darparu 
prentisiaeth yn y cyfryngau creadigol a 
digidol. 

http://www.creativeski
llset.org 

Peintio ac 
Addurno 

Alfred Bagnall & 
Sons 

Defnyddio SGC i 
oroesi’r dirwasgiad 
a chadw ar y blaen 
yn y farchnad 

Mae'n pwysleisio sut mae SGC yn ganolog i 
gynllun prentisiaethau'r cwmni, gyda 
chymwysterau wedi'u seilio ar y safonau 
hynny. Mae hyfforddiant yn flaenoriaeth 
uchel, yn gysylltiedig â'r SGC ac yn cael ei 
ategu gan hyfforddiant mewnol. Mae'r SGC 
yn esblygu yn unol â gofynion y diwydiant.   

www.gov.uk/governm
ent/publications/natio
nal-occupational-
standards 
 

Polymerau, 
Plastigau 

BD Diagnostics Gwella Sgiliau a 
Datgloi Potensial 

Mae'r cwmni'n rhan o Gynllun Llwybrau'r 
Sector Menywod a Gwaith. Mae'r astudiaeth 
achos yn olrhain cynnydd prentis ifanc 
benywaidd a'i huchelgais ar gyfer y dyfodol.  

http://www.cogent-
ssc.com/ 

 

 

 

http://www.creativeskillset.org/
http://www.creativeskillset.org/
http://www.creativeskillset.org/
http://www.creativeskillset.org/
http://www.gov.uk/government/publications/national-occupational-standards
http://www.gov.uk/government/publications/national-occupational-standards
http://www.gov.uk/government/publications/national-occupational-standards
http://www.gov.uk/government/publications/national-occupational-standards
http://www.cogent-ssc.com/
http://www.cogent-ssc.com/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Polymerau, 
Plastigau 

Linecross Linecross yn 
buddsoddi mewn 
prentisiaethau wrth 
ddatblygu cynnyrch 
newydd (2010) 

Mae'n sôn am sut y dechreuodd y cwmni 
fuddsoddi mewn prentisiaethau, cynnydd un 
o'i brentisiaid a'r cyfraniad y mae'n ei wneud 
i'r busnes.  
 

http://www.cogent-
ssc.com/ 

Polymerau, 
Plastigau 

Clarehill 
Plastics, 
Gogledd 
Iwerddon 

Clarehill Plastics yn 
ennill mantais 
gystadleuol drwy 
sgiliau. 

Mae'n dweud bod cyflwyno rhaglenni NVQ a 
phrentisiaethau wedi cynorthwyo'r cwmni i 
gadw staff a helpu'r busnes i dyfu'n sylweddol 
mewn cyfnod o 5 mlynedd.  

http://www.cogent-
ssc.com/ 

Polymerau, 
Plastigau 

Rosti UK Ltd Prentisiaethau - 
buddsoddi o'r 
cychwyn cyntaf 
(2010) 

Mae'n pwysleisio pwysigrwydd hyfforddi 
prentisiaid i'r sefydliad, gan roi cymwyseddau 
technegol a gwybodaeth dechnegol i grŵp o 
bobl ifanc sy'n berthnasol i'w hanghenion yn y 
presennol a'r dyfodol. 

http://www.cogent-
ssc.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cogent-ssc.com/
http://www.cogent-ssc.com/
http://www.cogent-ssc.com/
http://www.cogent-ssc.com/
http://www.cogent-ssc.com/
http://www.cogent-ssc.com/
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HYFFORDDIANT 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Brandaeur Ymrwymiad i 
ddysgu, arwain â 
gweledigaeth a 
chyfathrebu 
agored.... 

Mae'n disgrifio sut y cyflwynwyd rhaglen 
orfodol seiliedig ar SGC (NVQ) i bawb yn y 
sefydliad, gan helpu i newid ffawd y cwmni. 
 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Ford Dagenham Partneriaeth â 
SEMTA yn helpu 
Ford i sicrhau arian 
ar gyfer hyfforddiant 
sgiliau hanfodol  

Mae'n disgrifio sut y llwyddodd y cwmni i gael 
gafael ar arian ar gyfer ei raglen uwchsgilio 
ac i ddatblygu'r cymwysterau B-IT (seiliedig 
ar SGC). Mae Ford wedi cael budd o hyn, 
gan gynnwys gwell lefelau cynhyrchiant, gwell 
effeithlonrwydd ynni a mwy a chyflogwyr mwy 
bodlon. 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

FSL Aerospace FSL Aerospace yn 
paratoi ar gyfer twf 
tymor hir... 

Defnyddio dull seiliedig ar gymwyseddau i 
wella systemau datblygu pobl a rheoli 
perfformiad. 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

G&O Springs G&O yn torri 
amseroedd arwain 
80% yn sgil 
hyfforddiant wedi'i 
deilwra SEMTA 

Mae'n dangos sut mae hyfforddiant a 
chymwysterau B-IT (seiliedig ar SGC) wedi 
dod â budd i'r cwmni, gan gynnwys gwella 
effeithlonrwydd y broses, codi ysbryd y 
gweithwyr a gwella sgiliau rheoli 
arweinyddion timau.  

www.semta.org.uk 

 

 

 

 

 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Highland Colour 
Coaters 

Diwallu anghenion 
sgiliau gyda model 
Busnes i Sgiliau a'r 
SCQF 

Mae'n dangos sut y gwnaeth defnyddio pecyn 
diagnostig Busnes i Sgiliau (B2S) ac SCQF i 
helpu i weld pa sgiliau sydd eu hangen, pa 
fath a pha lefel o hyfforddiant/cymwysterau 
sy'n ofynnol yn y sefydliad. 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Jackson & Keay 
Ltd 

Y budd i fusnes 
drwy fuddsoddi 
mewn sgiliau  
 

Mae'n dangos sut mae'r cwmni wedi elwa o  
B-IT ac Arweinyddiaeth Fain - gwell 
cynhyrchiant a gwell gallu i wneud elw, staff 
sydd ag amrywiaeth o sgiliau drwy hyfforddi a 
datblygu. 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

JRI 
Orthopaedics 

SEMTA yn helpu 
JRI i gynllunio'i 
hyfforddiant ac i 
fesur y budd  

Mae'n dangos sut mae defnyddio Busnes i 
Sgiliau (B2S) i gynllunio sgiliau gweithwyr a'r 
gofynion o ran datblygu gwybodaeth a 
hyfforddiant (ym maes Profi Mecanyddol, 
Rheoli Prosesau Ystadegol a Rheoli-
Goruchwylio). 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Kembrey Wiring 
Systems Ltd 

Y budd i fusnes 
drwy fuddsoddi 
mewn sgiliau  

Mae'n pwysleisio'r budd a gaiff y cwmni yn 
sgil rhaglen Hunan-Gychwyn SC21, gan 
gynnwys hyfforddi staff i gyflawni cymhwyster 
B-IT a hyfforddiant i arbenigwyr a rheolwyr. 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

New Holland UK 
Ltd 

Gwella elw net gyda 
B-IT 

Mae’n esbonio sut mae cyflwyno rhaglenni B-
IT wedi galluogi'r cwmni i hyfforddi a gwella 
sgiliau'r gweithlu hyd at safonau sydd gystal 
â'r gorau yn y byd a hefyd i sicrhau arbedion 
sylweddol.  

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

 

 

 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Pentaxia Gyrru'r agenda 
sgiliau 

Mae'n sôn am sut mae Pentaxia wedi bod yn 
rhan o'r cynllun i hyfforddi oedolion ifanc di-
waith 18-24 oed ar gyfer gwaith ac efallai i 
gamu ymlaen at brentisiaeth.  

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Super Alloys 
International Ltd  

Hyfforddiant 
technegol SEMTA'n 
helpu Super Alloys i 
wneud llai o 
gamgymeriadau   

Mae'n pwysleisio pwysigrwydd hyfforddiant 
technegol sydd wedi'i deilwra'n arbennig er 
mwyn sicrhau bod gweithwyr mewn 
swyddfeydd yn deall y diwydiant y maent yn 
gweithio ynddo'n well a'r budd a gaiff y cwmni 
ei gael yn sgil hynny. 
 

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

Thales Group 
plc  

 Gweithwyr Thales ym Melfast oedd y 
gweithwyr cyntaf i gwblhau NVQ Lefel 2 
mewn Technegau Gwella Busnes NVQ ar 
gyfer B-IT).  Hefyd, llwyddodd ail gohort o 
Crossgar, yn amrywio o reolwyr i staff y 
gegin, i ennill y cymhwyster, gan arwain at 
wella buddion-costau a chynnal archwiliadau 
mwy llwyddiannus ar y safle. Mae trydydd 
cohort yn gweithio tuag at lefel 3.  

www.semta.org.uk 

Peirianneg/ 
Gweithgynhyrchu 

ThyseenKrupp 
Tallent Ltd  

Astudiaeth Achos Mae'n disgrifio cyflwyno/gweithredu rhaglen 
B-IT wedi'i theilwra'n arbennig drwy'r cwmni 
sy'n arwain at NVQ lefel 2 - sydd wedi helpu'r 
cwmni i barhau’n gystadleuol mewn diwydiant 
heriol.   

www.semta.org.uk 

 

 

 

http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
http://www.semta/org.uk
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gweithgynhyrchu 
bwyd 

Kinnerton 
(Confectionery) 
Company Ltd 

Astudiaeth Achos  Mae'n sôn am ddatblygu hyfforddiant iechyd 
a diogelwch. 

http://www.improveltd
.com 
 

Gweithgynhyrchu 
bwyd 

Grampian 
Country Food 
Group Ltd 

Astudiaeth Achos  Mae'n sôn am gynllunio a datblygu 
hyfforddiant sy'n arwain at gymwysterau 
seiliedig ar SGC ym maes diogelwch Bwyd 
(Gweithgynhyrchu). 

http://www.improveltd
.com 
 

Gweithgynhyrchu 
bwyd 

Busnes bach 
gweithgynhyrch
u bwyd  

Astudiaeth Achos Mae rhaglenni hyfforddi'n arwain at ennill 
cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn 
genedlaethol, fel rheol gyda staff o 
drawstoriad o gyflogwyr yn bresennol. Ar 
lefelau goruchwylio a rheoli mae'r hyfforddiant 
yn canolbwyntio ar gwblhau hyfforddiant i 
ennill cymwysterau seiliedig ar SGC ar lefelau 
3 a 4. 

http://www.improveltd
.com 
 

Gofal iechyd  Ysbytai BUPA 
Ltd 

Gwella datblygiad 
proffesiynol ym 
maes iechyd  

Mae'n disgrifio darpariaeth seiliedig ar 
SGC/hyfforddiant NVQ BUPA ar gyfer 
gweithwyr a'r defnydd arfaethedig o 
gymwyseddau i gynllunio rolau newydd. 
Defnyddir cymwyseddau'n becynnau sy'n 
sefyll ar eu traed eu hunain i asesu gweithwyr 
sydd gyda'r cwmni ers tro.  

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd Bwrdd Iechyd 
Lleol Cwm Taf 

Pecyn recriwtio'n 
cynnig arbedion 
sylweddol iawn i 
Fwrdd Iechyd Lleol 
Cwm Taf 

Datblygu rhaglen cyn-gyflogi a phecyn 
cyflogadwyedd i'r sector er mwyn helpu i 
ddatblygu sgiliau ar y lefel mynediad. Mae'n 
dweud sut mae'r hyfforddiant i bobl sy'n 
chwilio am swydd yn cael ei gysoni â'r SGC. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

 

http://www.improveltd.com/
http://www.improveltd.com/
http://www.improveltd.com/
http://www.improveltd.com/
http://www.improveltd.com/
http://www.improveltd.com/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Awdurdod 
Iechyd Strategol 
Manceinion 
Fwyaf  

Rhaglen hyfforddi 
seiliedig ar 
gymwyseddau ACS 
 

Defnyddio fframwaith cymwyseddau i 
ddatblygu rhaglen hyfforddi a datblygu i 
ymarferwyr CHD. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd GIG yr Ucheldir Lleihau 
cymhlethdodau 
mewn pobl sydd â 
diabetes - ymestyn 
rôl gweithwyr gofal 
iechyd 

Mae'n sôn am ddefnyddio cymwyseddau i 
ddarparu rhaglen hyfforddi gyfun newydd i 
weithwyr gofal iechyd.   

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd  GIG Lothian Hyfforddiant hyblyg i 
staff cymorth yn 
gwella ansawdd y 
gwasanaeth  

Mae'r fframwaith gyrfaoedd yn helpu GIG 
Lothian i ddatblygu rôl y Gweithiwr Cymorth 
Gofal Iechyd ym maes iechyd meddwl a 
gwasanaethau anabledd dysgu. 
Mae'n nodi bod hyfforddiant seiliedig ar 
gymwyseddau sy'n gysylltiedig â fframwaith 
gyrfaoedd yn gallu darparu dysgu y mae’n 
bosibl ei gymhwyso a'i drosglwyddo'n 
genedlaethol.  

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd GIG Dinas 
Nottingham a 
Phrifysgol 
Nottingham 

Hyfforddiant 
seiliedig ar 
gymwyseddau'n 
hybu cymhwysedd a 
hyder ym maes 
ymarfer clinigol 
(2010)  

Mae'n sôn am sut y cafodd cymwyseddau eu 
defnyddio i ddatblygu / hyfforddi staff clinigol 
a staff cymorth sy'n gweithio gyda chleifion 
sydd ag anghenion Gofal Diwedd Oes.  
Hefyd, fe'i defnyddiwyd wrth gynllunio 
disgrifiadau swyddi a fframweithiau hyfforddi. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

 

 

http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd GIG Tayside  Sicrhau 90% o 
gyflogaeth i fyfyrwyr 
yn Tayside.  

Mae'n dweud sut y defnyddir dull seiliedig ar 
gymwyseddau i ddatblygu staff cymorth ac 
agor llwybrau gyrfa drwy’r maes iechyd a 
gofal cymdeithasol, er mwyn ceisio sicrhau 
gweithlu mwy hyblyg.  Hyfforddi tuag at 
gymhwyster/SVQ seiliedig ar SGC. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
Gogledd-
orllewin 
Llundain 

Creu cyfleoedd 
datblygu i staff gofal 
iechyd 

Mae'n olrhain datblygiad ei rhaglen hyfforddi i 
alluogi cynorthwywyr gofal iechyd i wella'u 
sgiliau at lefel ymarferwyr cynorthwyol drwy 
ddefnyddio cymwyseddau'n sail ar gyfer 
pecyn wedi'i deilwra ac i alluogi'r cyflogwr i 
dargedu meysydd penodol. Pwysleisir y 
manteision i gyflogwyr ac i'r gwasanaethau i 
gleifion. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd  Nuffield Health Nuffield Health yn 
defnyddio 
cymwyseddau 
Sgiliau ar gyfer 
Iechyd i gael 
gwared ar 
ddigwyddiadau 
clinigol mewn un 
maes.  

Mae'n disgrifio sut mae rhoi hyfforddiant 
seiliedig ar gymwyseddau i staff wedi helpu i 
ddatblygu cofnod diogelwch rhagorol gan 
ryddhau amser clinigol y staff.  

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

 

 

 

 

 

http://www.skillsforhealth.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Ysbyty Royal 
United, 
Caerfaddon 

Gwella sgiliau rôl y 
Cynorthwyydd Gofal 
Iechyd yn gwella'r 
ddarpariaeth Gofal 
Iechyd Meddwl  

Mae'n disgrifio datblygiad templed Rôl 
Drosglwyddadwy gan ddefnyddio'r SGC.  
Hyfforddwyd cohort bach o gynorthwywyr 
gofal iechyd i helpu i wella'r gofal a roddir i 
bobl ag anghenion iechyd meddwl.  

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
Sefydledig GIG 
Caersallwg 

Rhaglen datblygu 
arweinyddion yn 
rhoi sgiliau newydd i 
glinigwyr 

Sut yr aeth Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG 
Caersallwg ati i ddyfeisio rhaglen 
arweinyddiaeth wedi'i theilwra'n arbennig i 
reolwyr, gyda phob modiwl yn cael ei 
gyfatebu â rheolaeth ac arweinyddiaeth. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
GIG Ysbyty 
Whittington 

Hyfforddi ar sail 
cymwyseddau'n 
datblygu rheolwyr 
rheng-flaen effeithiol 

Mae'n olrhain datblygu rhaglen hyfforddi 
arweinyddion sy'n seiliedig ar gymwyseddau 
a arweiniodd at wella sgiliau arwain a 
hyfforddi, cyfathrebu mwy effeithiol, gwella 
arfarnu. 

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Cyfiawnder Y Sector 
Gwyddor 
Fforensig  

Astudiaeth Achos Mae'n dangos sut mae SGC wedi cael eu 
mapio i'r rhaglen hyfforddi genedlaethol ar 
gyfer lleoliad trosedd, olion bysedd ac 
esgidiau er mwyn i wyddonwyr fforensig dan 
hyfforddiant ennill sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth sydd wedi'u seilio ar y SGC 
perthnasol.  Mae'r SGC hefyd yn cael eu 
mapio i Broffiliau Rôl cenedlaethol ar y 
Fframwaith Cymwyseddau Integredig er 
mwyn sicrhau bod modd asesu 
cymwyseddau unigol ar sail y SGC. Mae hyn 
yn help i sicrhau bod ymarferwyr mewn 
canolfan Gwasanaeth Achredu yn y Deyrnas 
Unedig yn cyflawni'r un safonau cymhwysedd 
gan ddefnyddio dulliau a gweithdrefnau 
gwyddonol ddilys.  

http://www.skillsforhe
alth.org.uk 
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Diogelwch Status Training 
Services  

SGC ar gyfer 
Chwiliadau 
Diogelwch  

Mae'n dangos sut mae rhaglen hyfforddi 
ardystiedig wedi'i datblygu gan ddefnyddio 
SGC i hyfforddi gweithwyr i gynnal chwiliadau 
diogelwch systematig a rhoi mwy o hyder i'r 
staff yn eu gallu i gyflawni chwiliadau 
diogelwch.  

http://www.skillsforse
curity.org.uk 

Gofal 
Cymdeithasol  

Cyngor Gofal 
Cymru 

Astudiaeth Achos 3 
Hyfforddi  

Mae'n cyflwyno gwybodaeth am sut y gellir 
defnyddio'r SGC i ddatblygu rhaglenni 
hyfforddi staff, gan helpu i sicrhau bod 
dysgu'n digwydd ac yn cael ei roi ar waith ar 
lefel ymarferol.  

http://www.ccwales.or
g.uk 
 

Gofal 
Cymdeithasol 

Cyngor Gofal 
Cymru 

Astudiaeth Achos 4 
Datblygu 
Proffesiynol 
Parhaus 

Mae'n dangos sut mae'r unigolyn yn gallu 
defnyddio SGC i gynllunio'i ddysgu a'i 
ddatblygu ei hun.  
 

http://www.ccwales.or
g.uk 
 

Gofal 
Cymdeithasol 

Cyngor 
Gwynedd 
 

Astudiaeth Achos 
(2014) (a 
gyhoeddwyd yn 
Gymraeg) 

Mae SGC yn cael eu defnyddio gan ddysgwyr 
ar gyrsiau Gwaith Cymdeithasol i 
israddedigion a gweithwyr cymdeithasol sy'n 
gweithio tuag at ddyfarniadau ôl-gymhwyso, 
yn enwedig yn ystod eu cyfnodau ar leoliad.  
Maent yn rhoi tystiolaeth am sut maent yn 
cyflawni'r safonau drwy gydol eu lleoliadau 
gwaith. Mae defnyddio'r SGC yn helpu i 
broffesiynoleiddio gwaith cymdeithasol.  
 

www.businesswales.
gov.wales/skillsgatew
ay/cy/cymwysterau 
 
 

 

 

 

http://www.skillsforsecurity.org.uk/
http://www.skillsforsecurity.org.uk/
http://www.ccwales.org.uk/
http://www.ccwales.org.uk/
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http://www.ccwales.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal 
Cymdeithasol 

Cyngor 
Bwrdeistref 
Rhondda Cynon 
Taf 

Defnyddio SCG 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol mewn 
Rhaglenni Dysgu a 
Datblygu(2015) 

Mae’n nodi’r defnydd a wneir o NOS i lunio 
rhaglenni dysgu , ymarferiadau safoni a 
gweithgareddau datblygiad proffesiynol ar 
gyfer aseswyr. 
  

www.businesswales.
gov.wales/skillsgatew
ay/cy/cymwysterau 
 

Cyfleustodau Wales and West 
Utilities Ltd 

Astudiaeth Achos 
(2014) 

Mae'n egluro sut mae cymhwyster seiliedig ar 
SGC yn helpu i sicrhau bod gweithwyr yn cael 
eu hasesu a'u bod yn gymwys ar sail safon 
genedlaethol gydnabyddedig.  Mae hyn yn 
sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gofynion 
Cyfreithiol a Iechyd a Diogelwch. Mae 
hyfforddiant rheoli/goruchwylio mewnol hefyd 
wedi'i gysylltu â SGC.  

www.businesswales.
gov.wales/skillsgatew
ay/cy/cymwysterau 
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ROLAU SWYDDI/PROFFILIAU SWYDD/DISGRIFIADAU SWYDDI 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Archaeoleg 
 

Oxford 
Archaeology 
 
 
 
 

Creu disgrifiad 
swydd newydd i 
Uwch Reolwyr 
Prosiect 
 

Mae'n sôn am y broses i ddatblygu 
disgrifiad swydd newydd i'r uwch reolwr 
prosiect fel cyfrwng i gefnogi uchelgais 
bersonol a chorfforaethol bwysig.  Drwy 
seilio'r disgrifiad swydd ar SGC, byddai 
modd cynnig gwell eglurdeb a mwy o 
fanylion am y sgiliau, y wybodaeth a'r 
profiad y byddai disgwyl i uwch reolwr 
prosiect eu cael.  

http://www.archaeologist
s.net 

Gofal iechyd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol/ Betsi 
Cadwaladr 
University Health 
Board  

Dull seiliedig ar 
gymwyseddau i 
ddatblygu ein 
gweithlu (2014) 

Mae'n sôn am ddefnyddio cymwyseddau 
wrth ailgynllunio rolau. Mae SGC yn cael 
eu defnyddio i ddatblygu dealltwriaeth o 
ofynion rolau newydd, rolau sydd wedi 
newid/eu hymestyn. Maent yn rhoi'r sylfaen 
dystiolaeth i'r cyflogwr er mwyn iddo'i 
defnyddio i fynd i'r afael â meysydd sy'n 
newid ac i fod yn gefn i addysgu staff yn 
effeithlon. Bydd y dull seiliedig ar 
gymwyseddau'n dal i gael ei ddefnyddio 
wrth ailgynllunio rolau.  

www.businesswales.gov
.wales/skillsgateway/cy/
cymwysterau 
 

Gofal iechyd Ysbyty 
Broomfield, 
Chelmsford 

Proffiliau rôl a 
chynlluniau datblygu 
ar gyfer Ymarferydd 
Nyrsio'r Galon  

Mae'n sôn am gamau i adolygu'r rolau a'r 
cyfrifoldebau yn y tîm nyrsio ac i ddatblygu 
disgrifiadau swydd seiliedig ar 
gymwyseddau.   

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

 

 

http://www.archaeologists.net/
http://www.archaeologists.net/
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Clinovia Gwella addysg, 
hyfforddiant ac 
ailgynllunio 
gwasanaethau yn y 
gwasanaeth gofal 
iechyd  

Mae'n sôn am ddull seiliedig ar 
gymwyseddau i ddatblygu gwasanaethau 
fflebotomi, gan gynnwys diffinio rolau 
swyddi, diweddaru disgrifiadau swyddi a 
datblygu pecynnau hyfforddi.Mae 
cymwyseddau hefyd yn cynnig deilliannau 
dysgu ac yn darparu fframwaith asesu ar 
gyfer llwybr y claf yn ei grynswth.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd GIG Dwyrain 
Swydd Gaer ac 
Age UK Dwyrain 
Swydd Gaer 

Mae Sgiliau ar gyfer 
Iechyd yn helpu i 
greu rôl newydd 
Ddwyrain Swydd 
Gaer mewn 
partneriaeth ag Age 
UK Dwyrain Swydd 
Gaer 

Mae'n sôn am greu rôl y Cydlynydd Lles. 
Mae'r disgrifiad swydd wedi'i fapio i'r SGC.  
Pwysleisir pwysigrwydd gwaith 
partneriaeth.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Awdurdod Iechyd 
Strategol Dwyrain 
Lloegr 

Gwella 
gwasanaethau yn 
nwyrain Lloegr  

Mae'n sôn am ddatblygu modiwlau sydd 
wedi'u cynllunio'n benodol i gyflawni 
gofynion y fframwaith cymwyseddau 
cenedlaethol i Brif Nyrsys a Rheolwyr 
Achosion. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Ysbyty 
Heatherwood a 
Wexham Park, 
Slough 

Disgrifiadau swyddi 
a chynlluniau 
hyfforddi'r adran 
gardioleg 

Mae'n sôn am weithgareddau i fapio 
disgrifiadau swyddi i'r fframwaith 
cymwyseddau wrth baratoi at yr Agenda ar 
gyfer Newid. Mapiwyd tri disgrifiad swydd 
ar un templed gan roi golwg gyffredinol 
dros y swyddi a'i gwneud yn haws gweld 
bylchau a gorgyffwrdd rhwng 
swyddogaethau  Gellid defnyddio'r 
fframwaith i greu rolau a phroffiliau swyddi 
newydd a hefyd i adolygu rolau swyddi 
presennol i sicrhau eu bod yn adlewyrchu 
gofynion y swydd. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
GIG Ysbyty Hull a 
Dwyrain Swydd 
Efrog 

Proffil swydd, 
manyleb swydd a 
chynllun hyfforddi ar 
gyfer ymarferwyr 
angiograff  

Mae'n sôn am ddefnyddio fframwaith 
cymwyseddau i ddatblygu proffil rôl, 
manyleb swydd a chynllun hyfforddi 
ynghyd â chofnod asesu ar gyfer rôl 
newydd ymarferydd angiograff. Mae'n 
dweud y gellid defnyddio fframwaith 
cymwyseddau yn gefn i broses recriwtio a 
dethol fwy effeithiol.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
GIG Iechyd 
Cymuned Lerpwl  

Datblygu Rôl 
Gweithiwr Cymorth 
Gofal Iechyd 
newydd ar y lefel 
mynediad  

Mae'n dweud bod cymwyseddau'n cael eu 
defnyddio i ddatblygu rôl Gweithiwr 
Cymorth Gofal Iechyd newydd ar y lefel 
mynediad a hefyd bod yr un fethodoleg yn 
cael ei rhoi ar waith ar gyfer rôl lefel 1 ym 
maes busnes a gweinyddu. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

 

 

http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd GIG Dudley  Tocio amserau aros 
yn ddramatig a 
gwella cynhyrchiant 

Mae'n sôn am ddatblygu rolau gyda 
nodweddion trosglwyddadwy drwy 
ddefnyddio SGC/cymwyseddau .  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Addysg y GIG i’r 
Alban 

Creu gwasanaethau 
diogel, effeithlon, 
effeithiol ar gyfer 
poblogaethau 
diarffordd a gwledig 
yn yr Alban 

Mae'n dweud sut y gwnaeth Cynghrair 
Addysg Gofal Iechyd ardaloedd Diarffordd 
a Gwledig yr Alban ddefnyddio dull 
seiliedig ar gymwyseddau i greu rôl hyblyg 
newydd.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd GIG Forth Valley Dull seiliedig ar 
gymwyseddau ar 
gyfer ailgynllunio 
gwasanaethau a 
thimau   

Mae'n disgrifio sut y defnyddiwyd dull 
seiliedig ar gymwyseddau i greu rolau 
newydd ym maes Gofalu am Bobl Hŷn.  
Mae'r dull hwn wedi cael ei ddefnyddio 
hefyd yn sail ar gyfer recriwtio staff ac ar 
gyfer anghenion sefydlu ac i gynllunio ac 
ailgynllunio rolau eraill.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd GIG Glasgow 
Fwyaf a’r Clyde 

Rôl newydd yn 
gwella'r gofal am 
gleifion yn GIG 
Glasgow Fwyaf a’r 
Clyde 

Mae'n dweud sut mae 
SGC/cymwyseddau'n cael eu defnyddio i 
baratoi disgrifiad swydd ar gyfer rôl 
newydd Uwch Ymarferydd Nyrsio.  Mae'r 
rôl sy'n seiliedig ar SGC yn sicrhau bod y 
sgiliau'n rhai sy'n cael eu cydnabod yn 
genedlaethol ac yn rhai trosglwyddadwy 
a'u bod yn cael eu mapio i'r fframwaith 
gwybodaeth a sgiliau. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol y 
De, Gogledd 
Iwerddon  

Nod rôl newydd y 
Llywiwr Cymunedol 
yw helpu pobl hŷn 
yng Ngogledd 
Iwerddon (2013) 

Mae'n disgrifio datblygu rôl y Llywiwr 
Cymunedol a oedd yn cynnwys defnyddio 
SGC a phecynnau defnyddio 
cymwyseddau a map effaith gwerthuso. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Ardal 
Ganol y De 

Mae'r rôl newydd yn 
cael effaith 
anhygoel ar 
Adrannau Achosion 
Brys 

Mae'n nodi datblygu fframwaith 
cymwyseddau ar gyfer gofal argyfwng, 
gofal brys neu ofal heb ei drefnu yn sail ar 
gyfer dyfeisio rôl yr Ymarferydd Gofal Brys 
a'r rhaglen ddysgu ar eu cyfer. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Rhaglen 
Strategaeth 
Gomisiynu De-
ddwyrain 
Llundain  

Harneisio potensial 
llawn cynorthwywyr 
gofal iechyd ar 
draws De-ddwyrain 
Llundain. 

Mae'n sôn am ddatblygu disgrifiad rôl 
safonol ar sail SGC cynorthwywyr gofal 
iechyd, ac roedd hefyd yn cynnwys 
templed rôl drosglwyddadwy.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Rhwydwaith 
Canser De-
ddwyrain 
Llundain  

Creu rôl newydd i 
helpu i ddarparu 
gwell gofal canser 
yn Llundain 

Mae'n sôn am ddatblygu Templed ar gyfer 
Rôl Drosglwyddadwy, gan fanylu ar set o 
gymwyseddau craidd a phenodol ar gyfer y 
rôl.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
Iechyd a Gofal y 
De, Gogledd 
Iwerddon 

Nod rôl newydd y 
Llywiwr Cymunedol 
yw helpu pobl hŷn 
yng Ngogledd 
Iwerddon (2013)  

Mae'n disgrifio pam a sut y datblygwyd y 
rôl ac mae'n nodi bod SGC perthnasol 
wedi'u defnyddio ochr yn ochr â'r 
Fframwaith Gyrfaoedd Iechyd ar gyfer 
pecynnau defnyddio cymwyseddau.  

http://www.skillsforhealth
.org.uk 
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Hosbis St 
Nicholas yn Bury 
St Edmunds 

Hosbis yn 
ailgynllunio 
strwythur ei weithlu i 
helpu rhagor o bobl i 
gael gafael ar ofal 
diwedd oes yn eu 
cartrefi a'u 
cymunedau eu 
hunain 

Mae'n cydnabod bod angen nodi'r 
cymwyseddau cenedlaethol 
cydnabyddedig ar gyfer rolau lefel 3 a 4, 
ynghyd â disgrifiadau swyddi a gweld pa 
hyfforddiant sydd ei angen ar y staff. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Swydd Warwick, 
Solihull a 
Coventry  

Gwella'r 
gwasanaeth a 
ddarperir ym maes 
Sgrinio'r Fron  

Mae Swydd Warwick, Solihull a Coventry 
yn datblygu rolau ymarferwyr newydd, 
gyda'r cymwyseddau sydd eu hangen i 
gyflawni rolau sy'n gysylltiedig â'r SGC. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
GIG Ysbyty 
Whittington  

Cwtogi cyfnodau 
aros yn 
Ymddiriedolaeth 
GIG Ysbyty 
Whittington 

Mae'n sôn am sut mae defnyddio 
cymwyseddau i ddatblygu rolau newydd 
wedi sicrhau gweithlu mwy cynhyrchiol a 
manteision i'r staff ac i'r gwasanaethau. 
Mae llwyddiant y gweithgarwch wedi 
arwain at ddefnyddio'r dull seiliedig ar 
gymwyseddau'n fwy eang.   

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
Ysbyty 
Whittington  

Rolau newydd yn 
cefnogi 
gwasanaethau i 
gleifion oedrannus  

Mae'n sôn am sut y datblygwyd rolau 
newydd drwy ddefnyddio dull seiliedig ar 
gymwyseddau. Roedd hyn yn cynnwys 
cynllunio proffil swyddi a dyfeisio rhaglen 
hyfforddi. Roedd y dull seiliedig ar 
gymwyseddau'n help i reolwyr a chlinigwyr 
ddisgrifio'n fwy clir yr angen am rôl 
seiliedig ar dystiolaeth. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd Ysbyty Wrecsam 
Maelor 

Defnyddio 
cymwyseddau i 
wella gwasanaethau 
Clefyd Coronaidd y 
Galon  

Mae'n dangos sut y datblygodd Wrecsam 
Maelor rôl newydd Nyrs Syndrom 
Coronaidd Aciwt yn defnyddio fframwaith 
cymwyseddau Clefyd Coronaidd y Galon a 
manteision/effaith y datblygiad. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Y Sector 
Cyhoeddus 

Archifau 
Morgannwg 

Sut y gellir 
defnyddio'r safonau 
galwedigaethol 
cenedlaethol i 
wella'r drefn 
datblygu staff  
(2012) 

Mae'n disgrifio sut y cafodd disgrifiadau 
swyddi a oedd ar gael eisoes ar gyfer 
archifwyr eu mapio i'r SGC, sut mae modd 
eu defnyddio ar gyfer adolygiadau staff, a 
hefyd i wella rhagolygon staff heb 
gymwysterau. 

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
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DATBLYGU PECYNNAU CYMORTH 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gwasanaethau 
Argyfwng  

Gwasanaethau 
Tân ac Achub  

Datblygu 
cymhwysedd Gydol 
Oes rôl benodol 
(2011-12) 

Mae'n cyflwyno'r System Integredig ar 
gyfer Datblygu Gweithwyr sy'n helpu 
Gwasanaethau Tân ac Achub i hyfforddi a 
datblygu mewn meysydd sy'n wynebu'r 
gwasanaeth.  Mae'n galluogi unigolion i 
asesu eu hanghenion datblygu ar sail y 
SGC a cheisio hyfforddiant a chamau 
datblygu priodol. 
 

http://www.sfjuk.com 

Gofal iechyd Ymddiriedolaeth 
Sefydledig GIG 
Caersallwg  

Datgloi potensial 
staff  

Dull enghreifftiol ar gyfer Sgiliau Byw drwy 
ddefnyddio Cynghorydd Dysgu.  Cymorth 
ar gyfer ymagwedd seiliedig ar 
gymwyseddau at ddysgu a datblygu. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd   Pecyn Datblygu'r 
Gweithlu 

Mae'n sôn am ddatblygu pecyn i helpu 
sefydliadau ac unigolion i roi SGC ar waith, 
gan gynnwys SGC Cyffuriau ac Alcohol. 
Bwriedir iddo helpu i sicrhau bod proffiliau 
rôl, cynlluniau datblygu personol a 
phortffolios yn gywir ac o ansawdd da. 

http://www.skillsforhealth
.org.uk 

Gofal iechyd Gwasanaethau 
Gwaed Cymru / 
Wales Blood 
Service 

SGC fel pecyn i 
greu asesiadau ar 
gyfer Cymwyseddau 
ym maes Achub 
Celloedd 
Rhyngweithredol 
(ICS) (2014) 

Mae'n pwysleisio sut y gwnaeth Grŵp UK 
Cell Salvage Action (UKCSAG) ddefnyddio 
SGC ar gyfer Achub Celloedd 
Rhyngweithredol wrth ddatblygu llyfr 
gwaith cymwyseddau sydd ar gael am 
ddim i holl ysbytai'r Deyrnas Unedig gyda'r 
nod o'u hannog i asesu cymwyseddau 
gweithredwyr.  

www.businesswales.gov
.wales/skillsgateway/cy/
cymwysterau 
 

http://www.sfjuk.com/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gwaith ar y tir Lantra Rheolwr Sgiliau ar 
gyfer sefydliadau 
sy'n gweithio gyda 
Gwirfoddolwyr a 
Phobl nad ydynt 
mewn Addysg, 
Hyfforddiant na 
Gwaith. 

Gall cyflogwyr a gweithwyr ddefnyddio'r 
Rheolwr Sgiliau, sydd wedi'i seilio ar SGC. 
Mae'n galluogi sefydliadau i gofnodi 
hyfforddiant, i nodi bylchau mewn sgiliau, i 
greu cynlluniau datblygu ac mae'n caniatáu 
i unigolion baratoi CV i'w ddefnyddio gyda 
darpar gyflogwyr.  

http://www.lantra.co.uk 

Chwaraeon, 
Hamdden 

SkillsActive Dadansoddwr 
Gweithredol - pecyn 
ar lein ar gyfer 
datblygu'r Gweithlu 
(2011) 

Mae'n sôn am ddatblygu pecyn ar lein i 
helpu cyflogwyr i weld pa hyfforddiant sydd 
ei angen yn y gweithlu ar staff cyflog a 
gwirfoddolwyr. Mae'r Dadansoddwr yn 
cynnwys gwybodaeth am Broffiliau Rolau 
swyddi sy'n seiliedig ar SGC, un o'r 
safonau perfformiad cydnabyddedig sydd 
wedi'u dyfeisio gan gyflogwyr ar draws y 
sector.  Defnyddir proffiliau swyddi i nodi 
bylchau mewn sgiliau ac i helpu 
awdurdodau lleol i baratoi cynlluniau 
datblygu'r gweithlu.  

http://www.skillsactive.c
om 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lantra.co.uk/
http://www.skillsactive.com/
http://www.skillsactive.com/
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DATBLYGU RHEOLWYR 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Addysg a 
Hyfforddiant  

Coleg AB [mawr] 
yng Nghymru 

Rhoi cyd-destun i'r 
SGC er mwyn 
datblygu rheolwyr 
mewn ffordd 
gydlynol 

Datblygwyd rhaglen reoli gynhwysfawr i 
helpu rheolwyr drwy'r newidiadau yn sgil 
uno dau goleg. Defnyddiwyd SGC ar gyfer 
Rheoli pobl a rheoli newid wrth gynllunio'r 
rhaglen, a daeth y SGC yn fwyfwy 
perthnasol i'r broses newid. Defnyddiwyd 
SGC i ddiffinio strwythur clir ar gyfer 
ystyried rolau rheoli newydd.  Cysylltwyd 
disgrifiadau swyddi ar gyfer uwch swyddi 
â'r SGC.   

Adroddiad Pye Tait 

 

RECRIWTIO 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Mwyngloddio / 
Tynelu 
 
 

Gwasanaeth 
Achub 
Gweithfeydd 
Mwynau  

Astudiaeth Achos Daeth Gwasanaeth Achub y Gweithfeydd 
Mwynhau yn ganolfan hyfforddi achrededig 
ar ôl ymwneud a phroses datblygu'r SGC. 
Gellir cymharu'r dystiolaeth â'r SGC yn 
ystod gweithdrefnau recriwtio. Drwy agor y 
meini prawf recriwtio i gymharu tystiolaeth 
â'r SGC, llwyddwyd i recriwtio llafur o'r tu 
allan i'r diwydiant. 

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

Gofal 
Cymdeithasol 

Cyngor Gofal 
Cymru  

Astudiaeth Achos 1 
Recriwtio (2013) 

Mae'n sôn am sut y gellir defnyddio SGC 
yn y broses recriwtio i reolwyr newydd, 
wrth gynllunio disgrifiadau swyddi a 
manylebau person.  

http://www.ccwales.org.
uk 
 

http://www.ccwales.co.uk/
http://www.ccwales.co.uk/
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Gofal 
Cymdeithasol 

Cyngor 
Bwrdeistref 
Rhondda Cynon 
Taf 

Recriwtio am 
Asesydd/Swyddog 
Sicrhau Ansawdd 
Gwaith a Gofal 
Cymdeithasol 
(2015) 

Mae’n amlinellu’r defnydd o’r SCG yn y 
broses recriwtio, o adnabod y 
cymwyseddau ar gyfer y rôl, llunio’r swydd-
ddisgrifiad, paratoi rhestr fer, i’r cyfweliad.  
 
 

www.businesswales.gov
.wales/skillsgateway/cy/
cymwysterau 
 

 

DATBLYGU GYRFA 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal 
Cymdeithasol  

Cyngor Gofal 
Cymru 

Astudiaeth Achos 2 
Datblygu Gyrfa 
(2013) 

Mae'n dangos sut y gall SGC helpu 
gweithiwr cymorth i ddatblygu ei gyrfa. 

http://www.ccwales.org.
uk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.ccwales.co.uk/
http://www.ccwales.co.uk/
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DATBLYGU SEFYDLIADOL 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Sgiliau 
Busnes, Ar 
draws y sector 

Corff Sgiliau 
Sector 

Defnyddio ystod o 
ddulliau i hyrwyddo 
SGC (2011) 

Mae'n canolbwyntio ar y gwaith y mae'r 
Corff Sgiliau Sector yn ei wneud i 
ddatblygu fframweithiau cymhwysedd i 
sefydliadau'r sector, yn hybu defnyddio 
SGC gyda chyflogwyr ac mae hefyd yn 
hybu'r SGC ar raddfa ehangach yn Ewrop.  
Gwelir fframweithiau cymwyseddau sydd 
wedi'u seilio ar SGC yn ffordd o sicrhau 
effeithiolrwydd i'r sefydliad ac i weithwyr. 

Adroddiad Pye Tait 

Gofal iechyd Betsi Cadwaladr 
University Health 
Board 

Dull seiliedig ar 
gymwyseddau i 
ddatblygu gallu 
gweinyddol i gefnogi 
Gweithio mewn 
Cymdogaeth (2014) 

Mae'n sôn am sut mae cyflwyno Gweithio 
mewn Cymdogaeth yn ei gwneud yn 
ofynnol i staff gweinyddol fod yn fwy hyblyg 
ac ymatebol i dîm y Gymdogaeth. Bu'n 
rhaid ailgynllunio rolau a thrwy gwmpasu'r 
rolau hyn drwy ddefnyddio SGC mewn 
partneriaeth â'r staff mae'n bosibl deall yn 
well pa sgiliau a chymwyseddau sydd eu 
hangen arnynt i gyflawni eu rolau'n fedrus. 
Mae SGC wedi cael eu defnyddio i 
ddatblygu proffiliau cymhwysedd i'r 
gweithlu sy'n cefnogi taith effeithlon i'r claf.    

www.businesswales.gov
.wales/skillsgateway/cy/
cymwysterau 
 

 

 

 

 

 

http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal iechyd NewLink Wales Defnyddio SGC 
(2014) 

Mae'n dangos sut mae SGC yn cael eu 
cynnwys yn holl swyddogaethau'r 
sefydliad, gan ddefnyddio detholiad o SGC 
o'r cyfresi perthnasol. Maent yn cael eu 
defnyddio yn y broses recriwtio a dethol, lle 
y bydd proffiliau swyddi mewn disgrifiadau 
swyddi'n cael eu mapio i SGC megis 
Adnoddau Dynol, SGC Gweinyddu Busnes 
neu Reoli ac Arwain, a hefyd ar gyfer 
datblygu cynlluniau datblygu personol. 

www.businesswales.gov
.wales/skillsgateway/cy/
cymwysterau 
 
 

Gofal iechyd TherapyWorks Arfogi staff â'r 
sgiliau busnes i 
arwain 
gwasanaethau gofal 
iechyd arloesol  

Mae TherapyWorks yn arloesi gyda model 
masnachfraint newydd ar gyfer ymarfer 
ffisiotherapi mewn gofal iechyd annibynnol.  
Mae'n dweud sut y defnyddir 
cymwyseddau yn sail ar gyfer llawlyfr 
gweithredu, y broses adolygu ar gyfer staff 
a'r sawl sy'n berchen ar y fasnachfraint. 

http://www.skillsforhealt
h.org.uk 

Cyfryngau IPC Media SGC ar gyfer 
Gwerthu 
Hysbysebion 

Mae'n dweud y bydd SGC yn help i'r 
sefydliad ddatblygu staff a chynorthwyo i 
reoli'r perfformiad presennol a datblygu 
systemau.  

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.skillsforhealth.org.uk/
http://www.skillsforhealth.org.uk/
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Moduro Modurdy Trefnant 
Cyf 

Sut mae'r Safonau 
Galwedigaethol 
Cenedlaethol yn 
cryfhau hyder 
gweithwyr ac yn 
codi proffil mentrau 
bach yn y Gymru 
wledig (2013) 

Mae'r SGC yn darparu meincnod ledled y 
wlad, sgiliau trosglwyddadwy amlwg a'r 
sylfaen ar gyfer rhaglenni hyfforddi; gellir 
eu defnyddio'n rhan o'r broses recriwtio ac 
maent yn help i gynnal hyder y cwsmer yn 
y gwasanaethau y bydd y busnes yn eu 
darparu.    

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

Y Sector 
Cyhoeddus 

Archifau 
Morgannwg 

Sut y gellir 
defnyddio'r Safonau 
Galwedigaethol 
Cenedlaethol i 
wella'r drefn 
datblygu staff 
(2013)  

Mae'n sôn am sut y gall SGC helpu i wella 
darparu gwasanaethau, i gynhyrchu 
disgrifiadau swyddi, i feincnodi perfformiad 
staff, ac i wella rhagolygon staff heb 
gymwysterau. 

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

Manwerthu Kwik-Fit Sut mae Kwik-Fit yn 
defnyddio SGC i 
gynnal ei statws fel 
brand (2013) 

Mae'n disgrifio sut mae'n defnyddio SGC i 
ysgrifennu ei asesiadau mewnol ei hun a 
chreu disgrifiadau swyddi, gan ailddiffinio 
rolau swyddi a rhaglenni hyfforddi.  Fe'u 
gwelir hefyd yn ddefnyddiol yn y broses 
recriwtio ac wrth gynnal arferion gweithio.   

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

Gwerthu a 
Marchnata 

Corff proffesiynol (2011) Mae'n dweud sut y gellir defnyddio SGC i 
sicrhau bod gweithwyr yn sylweddoli eu 
manteision i'r sefydliad 

Adroddiad Pye Tait 
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Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal 
Cymdeithasol 

Gwasanaeth 
Ieuenctid Sir a 
Bwrdeistref 
Penybont / 
Bridgend County 
Borough Council 
Youth Service  

(2014) Mae'n esbonio bod SGC yn cael eu 
defnyddio'n sail ar gyfer gosod agendâu, 
ysgrifennu polisïau, canllawiau a 
gweithdrefnau sy'n helpu staff i weithio'n 
fwy effeithiol gyda phobl ifanc.  
 

www.businesswales.gov
.wales/skillsgateway/cy/
cymwysterau 
 

Gofal 
Cymdeithasol  

Cyngor Gofal 
Cymru 

Astudiaeth Achos 7  
Datblygu Polisïau 
(2013) 

Mae'n dangos sut y gall SGC helpu 
rheolwyr i ddatblygu ac adolygu polisïau 
mewn sefydliadau gofal.  

http://www.ccwales.org.
uk 
 

 

ADOLYGU PERFFORMIAD/RHEOLI PERFFORMIAD 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Cyfiawnder  Heddlu Gogledd 
Cymru 

SGC i Weithwyr 
Proffesiynol Gofal 
Iechyd sy'n 
gweithio yn nalfa'r 
heddlu 

Mae'n sôn am y camau i ddatblygu'r SGC 
ar gyfer gweithio yn nalfa'r heddlu. Gwelir y 
SGC yn arbennig o ddefnyddiol fel rhan o 
broses Adolygu Datblygu Perfformiad, 
cynllunio gyrfa a dyrchafu.   

http://www.sfjuk.com 

Cyfryngau Creative Skillset SGC ar gyfer Trin 
Arfau  

Mae'n nodi bod y SGC yn cynnig meincnod 
i wirio gallu unigolyn i wneud y swydd ac 
mae'n cofnodi'n fwy manwl ar gyfer 
cynyrchiadau yr hyn y mae angen i'w 
arfogwr fod yn gallu ei wneud.  

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

Gofal 
Cymdeithasol  

Cyngor Gofal Cymru Astudiaeth Achos 
5 Rheoli 
Perfformiad y 
Gweithle (2013) 

Mae'n dweud sut y gellir defnyddio SGC i 
ddatblygu perfformiad y rheolwr unigol yn y 
sefydliad. 

http://www.ccwales.org.
uk 
 

http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/cymwysterau
http://www.ccwales.co.uk/
http://www.ccwales.co.uk/
http://www.sfjuk.com/
http://www.ccwales.co.uk/
http://www.ccwales.co.uk/


 

38 

 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Gofal 
Cymdeithasol 

Cyngor Gofal Cymru Astudiaeth Achos 
6 Rheoli 
Perfformiad 
Sefydliadau (2013) 

Mae'n dangos sut y gellir defnyddio'r SGC 
wrth reoli perfformiad sefydliad.   

http://www.ccwales.org.
uk 
 

 

DATBLYGU CYMWYSTERAU 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Y Sector 
Cyhoeddus, 
Gwirfoddol 

Llywodraeth Leol Hyrwyddo SGC i'w 
gwireddu i 
ymarferwyr ac i 
wella arferion 
gweithio 

Mae'n sôn am gamau i hyrwyddo SGC ac i 
ddatblygu cymhwyster Gweithio gyda 
Rhieni sy'n seiliedig ar SGC.  

Adroddiad Pye Tait 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Llywodraeth 
Cymru 

Defnyddio SGC ar 
gyfer proffesiwn 
newydd (2011) 

Mae'n cyflwyno gwybodaeth am waith i 
ddatblygu cymhwyster newydd a oedd yn 
cynnwys mapio hyfforddiant staff i'r SGC, 
datblygu Fframwaith Cymwyseddau 
Cyflawni Gweithredol a Thystysgrif mewn 
Rhagoriaeth Cyflawni Gweithredol. 
Nodwyd modiwlau presennol y Sefydliad 
Rheolaeth Siartredig y gellid eu mapio i'r 
Fframwaith Cymwyseddau er mwyn 
datblygu'r cymhwyster. Darparwyd y 
cymhwyster hwn fel rhan o gymhwyster 
achrededig Arwain a Rheoli Lefel 5 y 
Sefydliad.   Datblygwyd cymhwyster Lefel 
3 hefyd.  

Adroddiad Pye Tait 

 

http://www.ccwales.co.uk/
http://www.ccwales.co.uk/
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DATBLYGU’R CWRICWLWM 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Archaeoleg English Heritage, 
Centre for 
Archaeology  

Sefydlu Cynllun 
Profiad Gwaith 
(2002/3) 

Datblygwyd cwricwlwm ar gyfer profiad 
gwaith mewn gwyddorau archaeolegol - 
sy'n seiliedig ar SGC Archaeoleg, hefyd yn 
sail i NVQ Archaeoleg achredadwy ar lefel 
4. 

http://www.archaeologist
s.net 

 

NODI’R SGILIAU SYDD EU HANGEN 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Archaeoleg Archaeoleg Sylfeini Archwiliad Sgiliau Mae'n sôn am sut y defnyddiwyd SGC i 
nodi'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer 
Archaeoleg Sylfeini.  
 

http://www.archaeologist
s.net 

 

GWELLA SAFONAU 
 

Sector Sefydliad Teitl  Crynodeb Ffynhonnell 

Y Sector 
Cyhoeddus 

Yr Asiantaeth 
Safonau Gyrru 

Sut y bydd 
defnyddio SGC yn 
arwain at yrwyr 
mwy diogel a 
medrus. (2013) 

Mae'n sôn am waith i gysoni Safonau 
Hyfforddwyr Gyrru Cymeradwy â'r SGC.  
Drwy sicrhau bod y gwaith yn bwrw 
gwreiddiau yn fframwaith y SGC, dylai 
hynny wella'r Safonau a'u gwneud yn fwy 
tryloyw. 

Archif Comisiwn y DU 
dros Gyflogaeth a 
Sgiliau 

 

http://www.archaeologists.net/
http://www.archaeologists.net/
http://www.archaeologists.net/
http://www.archaeologists.net/
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Atodiad 1 -  Astudiaethau Achos gan Gyflogwyr o Gymru 
 
Mae’r canlynol yn astudiaethau achos newydd a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 2014. 

 
 Bwrdd Iechyd Prifysgol/Betsi (x 2) 
 Gwasanaeth Ieuenctid Sir a Bwrdeistref Penybont  
 Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
 Cyngor Gwynedd 
 NewLink Wales 
 Owen & Palmer Ltd Electrical Contractors 
 RDM Electrical Ltd Abertawe 
 Rhonda Cynon Taf (x 2)  
 Gwasanaethau Gwaed Cymru  
 Wales and West Utilities Ltd 

 
 
 
 



 

41 

 

Atodiad 2 - Rhestr Cyfranwyr 
 
 
Cyrff sy’n Cynrychioli’r Sectorau 

 
 Cyngor Gofal Cymru 
 Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant 

Adeiladu (CITB) 
 CSS Cogent  
 Creative Skillset 
 Sgiliau Ynni a Cyfleustodau 
 e-Sgiliau DU 
 Partneriaeth Sgiliau Ariannol 

 Sefydliad y Diwydiant 
Moduro (IMI) 

 Improve ltd 
 MPQC 
 SEMTA 
 SkillsActive 
 Sgiliau ar gyfer Iechyd 
 Sgiliau ar gyfer Cyfiawnder 
 Summit Skills 

 
Cyflogwyr, Cymdeithasau Masnach 

 

 Airbus plc 
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneirin Bevan  
 BBC Cymru/Wales 
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Gwasanaethau 

Ieuenctid 
 Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro 
 Cyngor Dinas Caerdydd 
 Fforwm Gofal Cymru 
 Coleg Sir Gâr 
 Cyngor Sir Gâr 
 Cyngor Gwynedd 
 Cymdeithas y Contractwyr Trydanol  
 Melin Tregwynt, Sir Benfro 
 NewLink Cymru 
 GIG yng Nghymru Wales 
 Owen & Palmer Ltd, Contractwyr Trydanol, Bangor 
 Gwasanaethau Trydanol RDM  
 Cyngor Rhondda Cynon Taf  
 Siemens plc, Llanberis 
 Wales & West Utilities 
 Gwasanaeth Gwaed Cymru 
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Yn y prosiect hwn, defnyddiwyd gwybodaeth hefyd a gafwyd gan 
Gyfranwyr at waith ymchwil blaenorol ar SGC Cymru yn 2014 (ar ffurf 
ymatebion I holiadur ynghylch defnyddio SGC Cymru)  

 
 Acorn Solutions 
 Hyfforddiant Arfon Dwyfor Cyf 
 Babcock International Training 
 Cambrian training 
 Kaplan Financial 
 LLETS Abertawe 
 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 
 Coleg YMCA  
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Atodiad 3 – Ffynonellau allweddol 
 
Archif Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES) o Astudiaethau 
Achos Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)   
 
Gwefannau cyrff cynrychioliadol y sectorau, yn benodol:  

 
 Cyngor Gofal Cymru 
 CITB 
 Cogent-SSC 
 Creative Skillset 
 Improve Ltd 
 SEMTA 
 Skills for Health 
 Skills for Justice 
 Skills for Security 
 SkillsActive 
 Oxford Archaeologists 

 
Adroddiadau cyhoeddedig/nas cyhoeddwyd  

 
 Pye Tait Consulting:  NOS Evaluation Framework  final report (Mawrth 

2011) ar gyfer UKCES 
 Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru: Usage of NOS by 

employers in Wales. Adroddiad prosiect mewnol. (Gorffennaf 2011) 
 Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru: The use of Welsh 

translations of national occupational standards.  Adroddiad prosiect 
mewnol. Medi 2014. Ymatebion i’r holiadur.  

 
 


