
ASTUDIAETH ACHOS

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT)

Teitl: Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol mewn Rhaglenni Dysgu a Datblygu

Ffurfiwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT) yn 1996. Mae'n 
cynnwys Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái, ac mae'n gwasanaethu 
poblogaeth o tua 234,410. Mae'r Cyngor yn trefnu bod gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol yn cael eu darparu gan ddarparwyr mewnol ac allanol.

Mae'r Ganolfan Asesu wedi bod ar waith ers tua 15 mlynedd ac mae iddi leoliad 
ardderchog o fewn y Cyngor ochr yn ochr â gwasanaethau gweithredol. Mae'r 
Ganolfan Asesu hefyd yn gweithio gyda Sefydliadau Gofal Cymdeithasol allanol a
gomisiynwyd. Lleolir y Ganolfan yng Nghyfarwyddiaeth Gwasanaethau Plant a 
Chymuned y Cyngor  ac y mae’n darparu ar gyfer gwasanaethau Oedolion a Phlant.
Mae'r Ganolfan yn cefnogi mwy na 120 o ddysgwyr ar unrhyw adeg ar draws yr 
ystod o gymwysterau a gynigir. Yn ogystal, mae'r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd 
dysgu ‘fesul tamaid’ ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus y gweithlu.
Mae gan y Ganolfan amrywiaeth o aseswyr peripatetig, aseswyr yn y gweithle a rhai
annibynnol i ddarparu ei gwasanaethau.

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)
Mae’r SGC yn cael eu hystyried yn adnodd pwysig fel sail i ddatblygu rhaglenni 
dysgu ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn enwedig y SGC ar gyfer 
Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Lefelau 2 a 3 (llwybrau Plant ac Oedolion).

Prif ddefnyddwyr y SGC hyn yw rheolwyr Canolfannau Asesu, arweinwyr Sicrhau
Ansawdd ac Asesu.  Defnyddir SGC at ddibenion megis:
Ar gyfer rhaglenni’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau

- i gynllunio a chyflwyno rhaglenni gwybodaeth sylfaenol ar gyfer y Diploma 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
- i gyd-drafod cynnwys y rhaglenni â hwyluswyr
- i drafod ehangder a dyfnder y meini prawf gyda dysgwyr, ac
- fel rhan o'r broses sicrhau ansawdd, er mwyn cynorthwyo aseswyr i egluro 
gofynion o’u cymharu â Deilliannau/Canlyniadau Dysgu a Meini Prawf Asesu

Fe’u gwelir yn ddefnyddiol mewn gweithgareddau safoni a hefyd ar gyfer datblygu 
gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus aseswyr.

Tystiolaeth oddi wrth ddefnyddwyr:



"Ers i Ddiplomâu’r Fframwaith gael eu datblygu, mae llai o ddefnydd ar y SGC. Fodd 
bynnag, rydym wedi'u cynnwys drwy gydol ein gwaith i sicrhau bod cymwysterau o 
ansawdd uchel yn cael eu cyflawni ".

"Rydym wedi annog dysgwyr a rheolwyr i’w defnyddio, trwy bwysleisio mai’r rhain 
yw’r SGC y cytunwyd arnynt".

Buddion 
Mae manteision pwysig i’w cael o ddefnyddio'r SGC. Maent yn

- Helpu i wella ymrwymiad staff i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl, i 
ddysgwyr ac unigolion.

- Cynorthwyo pobl i ddeall nad yw'r safonau yno fel sail ar gyfer y cymhwyster
yn unig, ond eu bod yn feincnodau ar gyfer sut y dylai gweithwyr fod yn 
gweithredu ar bob adeg. Ac

- Ym maes asesu, maent yn helpu i wella a chynnal ymarfer; rhannu syniadau 
ac arferion da, a drafftio canllawiau i aseswyr ar gyfer unedau arbenigol

- Cynorthwyo aseswyr, dysgwyr a swyddogion sicrhau ansawdd i ganolbwyntio 
ar y gofynion

Y dyfodol
Mae'r ganolfan Cymwysterau Galwedigaethol yn awyddus i sicrhau y bydd SGC yn 
parhau i gael eu defnyddio yn eu gwaith o ddydd i ddydd ac y gallant gyfrannu at 
ledaenu’r arferion gorau i grwpiau a fforymau ehangach ar draws y rhanbarthau / 
Cymru.
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