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ASTUDIAETH ACHOS

NewLink Cymru

Prif swyddogaeth NewLink Cymru fel sefydliad yw darparu cefnogaeth i wella 

capasiti'r sector camddefnyddio sylweddau. Mae'r elusen yn cynnwys 7 o adrannau, 
gyda thîm o staff sy'n amrywio o ran arbenigedd a chymhwysedd; 4 adran wynebu 

cwsmeriaid a 3 thîm cymorth craidd. Mae'r diagram isod yn dangos y gwahanol 
broffesiynau a gynhwysir o fewn ein strategaeth i ddatblygu’r gweithlu a disgwylir i 
bawb ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus.

Gwirfoddolwyr a Chymunedau Adfer

Gweithwyr Prosiect anghlinigol

Gweithwyr Clinigol

Rheolwyr Tîm/staff uwch

Staff nad ydynt yn y rheng flaen 

Uwch Reolwyr /Comisiynwyr

Ymddiriedolwyr

Please refer to English version of the case study for this diagram

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Caiff SGC eu cynnwys yn ein holl swyddogaethau busnes, gan ddefnyddio detholiad 
o safonau o'r cyfresi mwyaf perthnasol. Yn ystod recriwtio a dethol byddwn yn mapio 
ein holl ddisgrifiadau swydd a phroffiliau rôl, er enghraifft: i SGC Cyffuriau ac 
Alcohol, Adnoddau Dynol, Busnes a Gweinyddiaeth neu Reolaeth ac Arweinyddiaeth 
i nodi'r cymwyseddau sydd eu hangen i wneud y swydd benodol. Yna dewisir 
ymgeiswyr addas ymlaen llaw ar gyfer eu cyfweld ar sail eu profiadau a sut y 
byddant yn bodloni gofynion craidd y rôl.

Mae NewLink Cymru hefyd yn defnyddio SGC i ddatblygu a llunio portffolios 
datblygiad personol timau staff; dan oruchwyliaeth, bydd pob aelod o'r tîm yn nodi 
pum SGC allweddol sy'n benodol berthnasol i'w rôl. Mae'r enghraifft a roddir isod yn 
cynrychioli safonau a awgrymir ar gyfer hyfforddwyr ac aseswyr:

Addysgu

LSILADD05 Datblygu a 

pharatoi adnoddau ar 

gyfer dysgu a datblygu

Asesu

LSILADD02 nodi anghenion 

dysgu a datblygu’r unigolyn

Maes i’w ddatblygu

CFAM&LAA3 Datblygu a 

chynnal eich rhwydweithiau 

proffesiynol
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Ar ôl i’r unigolion ddewis eu SGC rhaid iddynt wedyn fynd ati i gasglu darnau o 
dystiolaeth, fel y cytunwyd gan eu rheolwr llinell, er mwyn mynd ati i ddatblygu 
portffolio o dystiolaeth. Caiff y portffolios eu llunio i efelychu ffeil cymhwyster 
galwedigaethol (NVQ)  a bydd y tîm yn cymryd rhan mewn gweithdai penodol i 
ddysgu pa dystiolaeth sydd fwyaf addas i gyd-fynd â'r meini prawf, sut i gyfateb y
dystiolaeth mewn ffordd gyfannol â mwy nag un safon a sut i weld ymhle mae yna 
fylchau lle mae angen datblygu. Rydym yn gwneud hyn drwy gydol y flwyddyn, gan 
eu hadolygu ac ychwanegu atynt yn ystod pob sesiwn goruchwylio grŵp ac i sicrhau 
nad yw datblygiad proffesiynol parhaus yn cael ei weld yn faich neu’n archwiliad 
'munud olaf'.

Tystiolaeth

"Mae defnyddio proses SGC a gynlluniwyd yn treiddio i'r prosesau goruchwylio a 
gwerthuso o fewn y cwmni i sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus yn digwydd. 
Rydym yn helpu i nodi dyheadau ein tîm ar gyfer dyfodol, a sut y gallwn gefnogi 
cyflawni’r rheiny; trwy gynnig cyfleoedd gwerthfawr a pherthnasol sy'n diwallu eu 
hanghenion ac sy’n cyfateb â’r safonau priodol ar gyfer disgwyliadau’r busnes a 
sicrwydd ansawdd.

Trwy ddefnyddio SGC, gallwn sicrhau bod gennym y staff cywir yn y rolau cywir sy’n 
arddangos y sgiliau priodol drwy'r dystiolaeth fwyaf perthnasol. Mae defnyddio'r 
safonau yn helpu i dynnu sylw at y meysydd lle mae angen datblygu perfformiad i 
fodloni'r safonau o ansawdd uchel a ddisgwyliwn mewn sector heriol a newidiol. 
(Rheolwr Hyfforddiant a Chymwysterau).

Mae'r tabl canlynol yn dangos sut y byddwn yn gweinyddu’r dystiolaeth o fewn y 
portffolios datblygiad personol gan dynnu sylw at wybodaeth, sgiliau ac agweddau 
staff. Mae'r daflen Lleoliad y Dystiolaeth wedi'i threfnu i ddangos yr holl rifau, y 
wybodaeth asesu a’r meini prawf perfformiad a pha fath o dystiolaeth a ddefnyddir i 
ddangos cymhwysedd.

Awdur:  Charlotte Jenkins, Rheolwr Hyfforddiant a Chymwysterau

Dyddiad:  Rhagfyr 2014

Topig benodol

AD1.2012 Codi 

ymwybyddiaeth ynglŷn â 

sylweddau, y defnydd ohonynt 

a’u heffeithiau

Topig benodol

AA1.2014 Adnabod defnydd 

problematig o alcohol neu 

sylweddau eraill ac atgyfeirio 

unigolion i’r gwasanaethau 



3

Teitl: Cynllunio a pharatoi rhaglen ddysgu a datblygu                                            rhif SCG: LSILADD03

Enw’r dysgwr/ Staff: ............................................. ................................................

***Sampl***

Rhif 
SCG

Meini prawf perfformiad Arsylwi Cynhyrchion 
gwaith

Ymchwil/
darllen

P/Trafodaeth Hyfforddiant 
neu
Gymwysterau

Datganiad 
tyst 

Arall

P1 Adnabod deilliannau 
dysgu  sy’n cwrdd â’r 
anghenion dysgu a 
datblygu cytunedig

P2 datblygu cynllun cydlynol 
o gyfleoedd dysgu a 
datblygu priodol i'r 
canlyniadau dysgu a 
gofynion mewnol / allanol

P3 nodi dulliau cyflwyno ac 
asesu realistig sy'n 
briodol i’r cyfleoedd 
dysgu a datblygu

P4 nodi'r adnoddau sydd eu 
hangen i gyflawni'r 
cynllun a sicrhau bod y 
rhain o fewn y cyllidebau 
a ddyrannwyd

P5 sicrhau bod trefniadau ar 
gyfer cyflwyno'r cynllun 
yn eu lle

P6 nodi sut y caiff y dysgu ei 
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fonitro a'i werthuso

P7 cyflwyno'r cynllun i 
ddysgwyr a phobl eraill 
sy'n ymwneud â darparu 
dysgu a datblygu

P8 sicrhau bod y cynllun yn 
cydymffurfio â pholisïau, 
gweithdrefnau a 
deddfwriaeth berthnasol

Rhif 
SCG

Gwybodaeth a 
dealltwriaeth

Arsylwi Cynhyrchio
n gwaith

Ymchwil/
darllen

P/Trafodaeth Hyfforddiant 
neu
Gymwysterau

Datganiad 
tyst 

Arall

K1 sut mae'r wybodaeth a 
gafwyd o ddadansoddi 
anghenion dysgu a 
datblygu yn cyfrannu at 
gynllunio, a'r ffactorau y 
mae angen eu cymryd i 
ystyriaeth

K2 sut i nodi ystod o 
opsiynau ar gyfer 
cyrraedd canlyniadau 
dysgu a chryfderau a 
gwendidau gwahanol 
ddulliau, gan gynnwys y 
defnydd o dechnoleg

K3 sut i ddatblygu cynllun o 
gyfleoedd dysgu a 
datblygu sy'n diwallu 
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anghenion dysgu 
gwahanol, gan gynnwys 
y rhai sy'n ymwneud â 
chydraddoldeb ac 
amrywiaeth

K4 y mathau o ofynion 
mewnol ac allanol a all 
effeithio ar gynllunio, gan 
gynnwys, lle y bo'n 
berthnasol, 
dwyieithrwydd

K5 Ffactorau y mae angen 
eu rheoli'n wrth drefnu a 
chydlynu cyfleoedd 
dysgu a datblygu 

K6 sut i gynnal asesiadau 
risg, a'r ffactorau y mae 
angen eu hystyried yng 
nghyd-destun dysgu

Adborth y Rheolwr Llinell / 
sylwadau
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