
Arferion Da mewn Tystiolaeth Tyst Arbenigol

Tachwedd 2020



Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gefnogi a'i hwyluso gan gynrychiolwyr ac arbenigwyr ar y pwnc o City & 

Guilds, gyda chymorth gan gyd-weithwyr o CBAC.

Mae City & Guilds a CBAC yn parhau i weithio ar y cyd ac mewn partneriaeth â'r sefydliadau canlynol, a fydd yn 

cyfrannu at y digwyddiad hwn hefyd:

• Cymwysterau Cymru

• Gofal Cymdeithasol Cymru

• Addysg a Gwella Iechyd CYmru

CBAC

Amy Allen-Thomas

Swyddog Pwnc- Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 

Plant: 

City & Guilds 

Suzi Gray

Ymgynghorydd Technegol 

City & Guilds / 

Technical Adviser City & Guilds



Pwrpas y weminar hon yw:

Helpu cynrychiolwyr i ddeall rôl Tystion Arbenigol a Thystiolaeth Tystion Arbenigol a sut i ddefnyddio’r 

dull asesu hwn i helpu dysgwyr/prentisiaid i gwblhau cymwysterau sy’n seiliedig ar gymhwysedd mewn 

amrywiaeth o leoliadau gwaith.  



Cyflwyniad

Beth yw Tyst Arbenigol

Pwy all fod yn Dyst Arbenigol 

Cwmpas rôl y Tyst Arbenigol yn y broses asesu

Sut i ddod yn Dyst Arbenigol a chymorth cysylltiedig

Ystyriaethau arferion gorau

Technoleg o bell

Ystyried y dystiolaeth gan y Tyst Arbenigol

Sicrhau ansawdd a risg

Crynodeb

Ffurflenni enghreifftiol

‘Canllaw y Tyst Arbenigol’

Holi ac Ateb

Agenda 



Cwestiwn  1

Beth yw Tyst Arbenigol?



Beth yw Tyst Arbenigol

• Mae ganddo wybodaeth a phrofiad cyfredol ym maes arferion galwedigaethol

• Bydd yn gweithio ochr yn ochr â dysgwr un ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol

- goruchwyliwr neu reolwr/is-reolwr neu gydweithiwr profiadol

• Nid yw’r Tyst Arbenigol yn gwneud penderfyniadau asesu mewn perthynas â chymhwyster y dysgwr

• Mae’n darparu tystiolaeth yn ymwneud â gweithgareddau’r dysgwr sy’n cyd-fynd â’u 
rôl a’u gofynion cymwysterau/unedau 

• Mewn rhai achosion efallai y bydd gan ddysgwr fwy nag un Tyst Arbenigol

• Mae Tyst Arbenigol yn diwallu’r gofynion sy’n cael eu hamlinellu un ai gan y Rheoleiddiwr 
cymwysterau, Cyngor Sgiliau Sector,
Corff Dyfarnu neu gorff proffesiynol/cyflogi arall



Cwestiwn  2

Beth yw gofynion y sector i rywun fod yn 

Dyst Arbenigol?

Ble y byddech chi’n dod o hyd i 

wybodaeth fyddai’n cadarnhau hyn? 



Gofynion ar gyfer bod yn Dyst Arbenigol ar gyfer Cymwysterau

Er enghraifft, gallai’r gofynion gorfodol i fod yn Dyst Arbenigol gynnwys y canlynol:

• Cymhwysedd galwedigaethol ac arbenigedd cyfredol a chredadwy yn y meysydd y bydd angen 

tystiolaeth ynddynt. 

• Bod â’r un arbenigedd galwedigaethol a’r Asesydd/Hyfforddwr 

• Bod wedi eich cofrestru â chorff rheoleiddio proffesiynol

• Yn meddu ar gymhwyster i asesu perfformiad yn y gweithle

• Yn meddu ar rôl waith broffesiynol sy’n cynnwys gwerthuso arferion beunyddiol pobl eraill

• Yn meddu ar wybodaeth ymarferol o’r unedau cymhwyso y mae eu harbenigedd yn seiliedig arnynt.

Edrychwch ar y canllawiau a ddarparwyd gan Gorff Dyfarnu’r cymhwyster mewn perthynas â’r uchod 

ond fel arfer byddai wedi’i amlinellu yn llawlyfr y cymhwyster.

Byddai angen i’r gofynion uchod gael eu cadarnhau/dilysu gan yr Asesydd/Hyfforddwr fel rhan o 

broses sicrhau ansawdd mewnol canolfan a gellir eu gwirio gan y Corff Dyfarnu drwy eu proses 

sicrhau ansawdd allanol.



Cwestiwn 3

Pryd fyddai Asesydd/Hyfforddwr 

angen defnyddio Tyst Arbenigol?



Cwmpas rôl y Tyst Arbenigol

Gyda'r rhan fwyaf o gymwysterau sy’n seiliedig ar gymhwysedd mae’r brif 

ffynhonnell dystiolaeth i gadarnhau cymhwysedd ymarferol dysgwr yn cael 

ei chreu drwy arsylwadau Asesydd/Hyfforddwr 

Pan fo tystiolaeth Tyst Arbenigol i gael ei defnyddio, rhaid trefnu hyn o flaen 

llaw ar ddechrau’r broses cynllunio asesiad gyda’r dysgwr/eu 

cyflogwr/goruchwyliwr a’i adolygu fel rhan o’r broses darparu cymhwyster.

Gellir defnyddio Tyst Arbenigol i awgrymu cymhwysedd cyson a/ neu i 

‘lenwi’r bylchau’ o ran tystiolaeth asesu nad oes modd ei chan gan yr 

Asesydd/Hyfforddwr

Efallai y bydd angen tystiolaeth Tyst Arbenigol os nad yw hi’n bosib i’r 

Asesydd/Hyfforddwr arsylwi am resymau allai gynnwys - mynediad 

cyfyngedig, materion iechyd a diogelwch a materion preifatrwydd.



Cwestiwn 4

Oes modd i ddysgwr ysgrifennu ei 

dystiolaeth ei hun ar gyfer y 

Tyst Arbenigol?



Dysgwyr yn cwblhau tystiolaeth Tyst Arbenigol

Fel arfer mae tystiolaeth Tyst Arbenigol yn cael ei chwblhau gan y Tyst Arbenigol

Weithiau maen nhw’n cael eu hysgrifennu gan y dysgwr, ond os felly rhaid i’r dystiolaeth gael ei chadarnhau a’i 

chymeradwyo gan y Tyst Arbenigol penodedig.

Rhaid i’r Tyst Arbenigol ddilysu’r dystiolaeth hon i sicrhau ei bod yn gadarn, yn ddilys ac yn diwallu’r 

gofynion ar gyfer cymhwyster/uned y dysgwr fel sydd ei angen gan yr Asesydd/Hyfforddwr

Byddai disgwyl i’r Tyst Arbenigol ddarparu sylwebaeth ysgrifenedig i gyd-fynd â’r uchod – enghraifft i ddilyn

Byddai tystiolaeth y Tyst Arbenigol yn cael ei gwirio gan yr Asesydd/Hyfforddwr am ddilysrwydd a dibynadwyedd.

Ni ddylai cynnwys tystiolaeth gan Dyst Arbenigol beryglu cyfrinachedd unigolyn o dan unrhyw 

amgylchiadau. 

Rhaid cadw at ddeddfwriaeth diogelu data a pholisïau cyfrinachedd bob amser.



Cwestiwn 5

Pan fyddwch chi’n derbyn 

tystiolaeth Tyst Arbenigol, beth 

ddylech chi ei wneud â’r 

dystiolaeth honno? 

Fel arfer mae’r dystiolaeth yn cael 

ei chasglu drwy drafodaeth 

broffesiynol* 

* Ar gyfer lliniaru diweddar 2020/21 (Cymru a 

Gogledd Iwerddon – dewis ar gyfer Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi’i gytuno 

gan SCW a NISCC.



Ydy tystiolaeth y Tyst Arbenigol yn darparu’r wybodaeth sydd ei 
hangen ar yr Asesydd/Hyfforddwr i wneud asesiad cywir o 
gymhwysedd?

DIOGEL RISG



Ydy tystiolaeth y Tyst Arbenigol yn darparu’r hyn sydd ei angen ar yr Asesydd/Hyfforddwr i 
wneud asesiad cywir o gymhwysedd?

Cynllunio asesiad da gyda’r cyflogwr/dysgwr o’r dechrau 

Tyst Arbenigol Profiadol - wedi derbyn cyflwyniad digonol, 

yn glir o ran y disgwyliadau a hanes o baratoi tystiolaeth 

Tyst Arbenigol o ansawdd da

Tystiolaeth o ansawdd da sy’n cyd-fynd â 

chymhwysedd ymarferol y dysgwr a gofynion y 

cymhwyster/uned - wedi’u cefnogi gan ffurflenni/templedi 

tystiolaeth Tyst Arbenigol p’un ai’n ysgrifenedig neu’n 

ddigidol

Tystiolaeth yn dangos cysondeb ymarferol

Ansawdd ac nid maint – enghreifftiau da o arferion

Yn cael ei gefnogi gan yr Asesydd/Hyfforddwr trwy’r broses 

gyda monitro IQA 

Cynllunio asesiad gwael gyda’r cyflogwr/dysgwr o’r dechrau

Tyst Arbenigol Dibrofiad - heb dderbyn cyflwyniad digonol, 

ddim yn glir o ran y disgwyliadau a dim hanes o baratoi 

tystiolaeth Tyst Arbenigol neu enghreifftiau o’u gwaith

Tystiolaeth o ansawdd gwael sy’n cyd-fynd â 

chymhwysedd ymarferol y dysgwr a gofynion y 

cymhwyster/uned y gofynnodd yr Asesydd/Hyfforddwr 

amdanynt

Dim tystiolaeth o gysondeb ymarferol gydag enghreifftiau 

gwahanol dros gyfnod o amser

Maint ac nid ansawdd - gormod o naratif a dim digon o fanylion

Ychydig o gymorth/cyfathrebu gan yr Asesydd/Hyfforddwr



‘Ystyriaethau ac arferion wrth gasglu tystiolaeth o wahanol ffynnonellau i gyfrannu at benderfyniadau asesu cywir a 
chyson’ - (Sgiliau Gofal a Datblygu Awst 2020)

Triongli tystiolaeth

Yr Asesydd/Hyfforddwr sy’n gyfrifol am y penderfyniad asesu terfynol yn 

seiliedig ar eu barn doeth, diogel a chyson o gymhwysedd y dysgwr

O dderbyn y dystiolaeth;

Trafodaeth ddilynol gyda’r Tyst 

Arbenigol 

Trafodaeth ddilynol gyda’r Tyst 

Arbenigol a’r dysgwr 

Tystiolaeth 

Tyst Arbenigol

Gyda thystiolaeth y Tyst 

Arbenigol;

Cyflwyno cofnod ymarfer y 

dysgwr sy’n cyd-fynd yn 

uniongyrchol â thystiolaeth y 

Tyst Arbenigol

Wedi’i ddilyn gan drafodaeth 

gyda’r dysgwr



Cwestiwn 6

Sut mae rhywun yn y gweithle 

yn dod yn Dyst Arbenigol i 

ddysgwr?



Sut i ddod yn Dyst Arbenigol

Bydd cynllunio’r strategaeth asesu gyda’r dysgwr/eu cyflogwr ar gyfer y cymhwyster o’r dechrau yn penderfynu p’un ai oes angen 
cael tystiolaeth Tyst Arbenigol. 

Bydd angen dod o hyd i Dystion Arbenigol arfaethedig o ddechrau’r daith i gael y cymhwyster

Bydd angen cael cadarnhad eu bod nhw’n diwallu’r gofynion ar gyfer bod yn Dyst Arbenigol – disgrifiad swydd, CV, cofnodion 
datblygiad proffesiynol parhaus ati - sut a phryd y cawson nhw eu gwirio gan yr Asesydd/Hyfforddwr a chael sicrhau ansawdd 
mewnol.

Byddai angen i’r Tyst Arbenigol a gaiff ei ddewis gael ei gyflwyno i’w rôl drwy hyfforddiant digidol neu wyneb yn wyneb, fel eu bod 
nhw’n deall beth sy’n ddisgwyliedig.

Efallai y bydd canolfannau eisiau darparu rhagor o ddeunyddiau ategol i’r Tyst Arbenigol – ee Canllaw i Dystion Arbenigol, tystiolaeth 
Tyst Arbenigol enghreifftiol

I osgoi dryswch, y mwyaf o gymorth y gallwch chi ei roi i Dystion Arbenigol, y gorau y byddan nhw’n deall beth sydd angen iddyn nhw 
ei ddarparu 

Dylai cymorth ar gyfer y Tyst Arbenigol fod yno ar ddechrau a thrwy gydol taith y dysgwr fel bo angen



Ystyriaethau arferion gorau



Mae ystyriaethau o arferion gorau ar gyfer 
canolfannau’n cynnwys y canlynol;

Ydy’r Tyst Arbenigol wedi 
derbyn digon o wybodaeth 

ategol ynglŷn â’u rôl a’u 
disgwyliadau?

Ydy’r Tyst Arbenigol yn 
gyfarwydd â, ac yn meddu ar, 
gopi o’r unedau cymhwyster 

perthnasol y mae eu 
tystiolaeth ei hangen ar eu 

cyfer?

Oes gan y Tyst Arbenigol holl 
fanylion cyswllt yr 

Asesydd/Hyfforddwr a’r 
dysgwr?

Ydy’r Tyst Arbenigol wedi 
derbyn ffurflenni/templedi 

tystiolaeth Tyst Arbenigol i’w 
cwblhau sy’n nodi’n glir yr 

hyn y dylai eu tystiolaeth fod 
yn seiliedig arno?

Ydy’r dystiolaeth yn mynd i 
gael ei hysgrifennu â llaw neu 

yn ddigidol?

Pa sylwebaeth ychwanegol 
mae angen i’r Tyst Arbenigol 

ei ddarparu os ydy’r 
dystiolaeth wedi cael ei 

hysgrifennu gan y dysgwr?

Ydych chi wedi gosod 
cyfyngiad geiriau ar 

dystiolaeth y Tyst Arbenigol? 

Faint o enghreifftiau o waith 
rydych chi’n disgwyl i’r Tyst 
Arbenigol eu darparu mewn 
perthynas â chymhwysedd y 
dysgwr a dros ba hyd - rhan 

fawr o’r broses cynllunio 
asesiad o’r dechrau?



Y defnydd o dechnoleg 



Technoleg o bell a thystiolaeth Tyst Arbenigol

Ni ddylid defnyddio technoleg sain a fideo o dan unrhyw amgylchiadau os yw’n peryglu preifatrwydd, urddas neu 

gyfrinachedd unigolyn – gweler y canllawiau gan y Rheoleiddiwr/SCC/Corff Dyfarnu/Sefydliad

Os nad yw tystiolaeth y Tyst Arbenigol yn cael ei hysgrifennu â llaw/yn ddigidol ac yn cael ei chyflwyno i’r 

Asesydd/Hyfforddwr a bod cyfweliad/trafodaeth broffesiynol yn digwydd, pa gamau diogelwch sydd ar waith o ran 

recordio sain?

Yn seiliedig ar y cyfweliad/ trafodaeth broffesiynol uchod, gallai’r Asesydd/Hyfforddwr weithredu fel ysgrifennydd 

ar gyfer yr wybodaeth a ddarparwyd gan y Tyst Arbenigol ar yr un pryd yn hytrach na recordiad sain. 

Efallai y bydd hi’n haws rheoli a threfnu’r defnydd o dechnoleg gyda’r Tyst Arbenigol yn dibynnu ar yr 

amgylchiadau lleol a phwysau gwaith y Tyst Arbenigol

Os bydd unrhyw drafodaeth uniongyrchol neu ddilynol gyda’r Tyst Arbenigol a/neu’r dysgwr yn digwydd ac os 

bydd yn cael ei recordio rhaid i’r canolfannau gydymffurfio’r ddeddfwriaeth GDPR/diogelu data presennol 



Ystyried y dystiolaeth



Ystyried y dystiolaeth gan y Tyst Arbenigol

• Dilys – ydy’r dystiolaeth yn berthnasol i feini prawf asesu’r cymhwyster/uned y 
mae’r dysgwr yn cael ei asesu yn eu herbyn?

• Go iawn – ei fod wedi cael ei hysgrifennu/chwblhau gan y Tyst Arbenigol sy’n 
diwallu’r ‘gofynion i fod yn Dyst Arbenigol’ ac os ydy’r dysgwr wedi ysgrifennu’r 
dystiolaeth sydd wedi cael ei chydlofnodi gan Dyst Arbenigol, yna mae’r Tyst 
Arbenigol wedi cadarnhau gyda’u sylwebaeth eu bod nhw wedi gweld 
tystiolaeth ymarferol y dysgwr.

• Dibynadwy – ydy’r dystiolaeth yn dangos cysondeb yng ngwaith y dysgwr? 

• Cyfredol – ydy’r dystiolaeth a ddarparwyd yn dangos bod y dysgwr yn gallu 
diwallu gofynion y cymhwyster/uned adeg yr asesiad?

• Digonol - oes yna ddigon o dystiolaeth o gymhwysedd yng ngwaith y dysgwr 
fel bod yr Asesydd/Hyfforddwr yn gallu gwneud penderfyniad cytbwys?

Wrth ystyried y 
dystiolaeth sy’n cael 
ei darparu gan Dyst 
Arbenigol rhaid i’r 
Asesydd/Hyfforddwr 
sicrhau bod y 
wybodaeth yn 
diwallu rheolau 
VARCS 



Sicrhau Ansawdd



Sicrhau Ansawdd

Bydd tystiolaeth Tystion Arbenigol yn cael ei hasesu i sicrhau ansawdd mewnol gan ganolbwyntio ar 

sicrhau eu bod yn diwallu VARCS

Rhaid i IQA ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau samplu i sicrhau bod y broses a’r defnydd o dystiolaeth 

Tyst Arbenigol wedi cael 

eu dilyn yn gyson – CAMERA?

Rhaid i IQA sicrhau bod gofynion y Corff Dyfarnu a’r strategaeth asesu cymhwyster wedi cael eu diwallu

Mel rhan o’u proses samplu, bydd IQA yn trefnu i gynnal trafodaethau gyda rhai Tystion Arbenigol i 

sicrhau a chadarnhau dilysrwydd a dibynadwyedd eu tystiolaeth. (Byddai disgwyl i’r Tyst Arbenigol fod yn 

ymwybodol o hyn o’u cyflwyniad) 

Os ydy’r defnydd o Dystion Arbenigol yn newydd neu os ydy’r defnydd o dystiolaeth Tystion 

Arbenigol wedi cynyddu dylai gweithgareddau samplu’r IQA gael eu haddasu i liniaru unrhyw risg 

bosib.



Gweithgareddau IQA a risg

I liniaru RISG;

Os ydy defnydd y Ganolfan/Asesydd/Hyfforddwyr o Dystion Arbenigol yn newydd neu os ydy’r defnydd o 

dystiolaeth Tystion Arbenigol wedi cynyddu, efallai y bydd gweithgareddau samplu’r IQA yn golygu;

• Bydd yr IQA yn cynnal sampl gynnar o dystiolaeth y Tyst Arbenigol ac yn rhoi adborth i’r 

Asesydd/Hyfforddwyr

• Cynnal trafodaethau cynnar gyda Thystion Arbenigol i wirio eu dealltwriaeth a darparu adborth ynglŷn 

ag ansawdd y dystiolaeth sydd wedi cael ei chyflwyno

• Cynyddu eu samplu o dystiolaeth ar draws y cymhwyster ac ar draws Aseswyr/Hyfforddwyr

OS nad fydd ansawdd tystiolaeth y Tyst Arbenigol y cyrraedd y safon ddisgwyliedig, bydd yr IQA 

yn trefnu camau unioni i wella gwaith y Tyst Arbenigol 



Crynodeb derfynol



Crynodeb – ystyriaeth o arferion wrth symud ymlaen

Mae angen cynllunio recriwtio a 
defnyddio Tyst Arbenigol yn 
ofalus fel rhan o strategaeth 

asesu cymhwyster.

Mae angen i Dystion Arbenigol 
ddiwallu’r ‘gofynion i fod yn 

Dystion Arbenigol a byddai angen 
i hyn gael ei wirio gan yr 

Asesydd/Hyfforddwr yn unol â’r 
cymhwyster, yr asesiad a’r 
gofynion sicrhau ansawdd 

mewnol/allanol

Mae angen i Dystion Arbenigol 
gael eu cyflwyno i’w rôl a bod yn 
ymwybodol o’r disgwyliadau a’r 
gofynion gan gynnwys cysylltiad 

posib ag IQA fel rhan o broses 
sicrhau ansawdd mewnol 

canolfan

Argymhellir bod canolfannau’n 
paratoi deunyddiau ategol i’r Tyst 

Arbenigol, a allai gynnwys 
canllaw manwl o rôl y Tyst 

Arbenigol ynghyd ag arferion 
gorau o ran tystiolaeth

Mae llwyddiant o ran cynhyrchu 
tystiolaeth o ansawdd uchel yn 
dibynnu ar bartneriaeth waith 

agos rhwng yr 
Asesydd/Hyfforddwr, y dysgwr a’r 

Tyst Arbenigol.

Dylai’r dystiolaeth brofi galluoedd 
y dysgwyr yn gyson yn y gwaith 
sy’n cyd-fynd â’u cymhwyster fel 

bod yr Asesydd/Hyfforddwr yn 
triongli’r dystiolaeth hon ochr yn 
ochr â’u tystiolaeth eu hunain a 

ffynonellau eraill sy’n cadarnhau 
cymhwysedd y dysgwyr.



Ffurflenni enghreifftiol 

ar gyfer canolfannau

‘Canllaw y Tyst Arbenigol’

newydd City & Guilds/WJEC



Ffurflenni Enghreifftiol ar gyfer Canolfannau a Chanllaw Tystiolaeth



Cwestiynau
yr atebion



Manylion Adnabod Digidol -
Cydnabyddiaeth o bresenoldeb 
yn y weminar DPP hon 

I gydnabod eich presenoldeb yn y 
digwyddiad DPP City & Guilds hwn, 
rydym yn cyhoeddi Manylion 
Adnabod Digidol/Bathodyn Digidol i 
chi

Beth yw Manylion Adnabod Digidol?

Mae manylion adnabod digidol yn rhoi 
darlun hynod weladwy, llawn data a 
hawdd ei rannu o sgiliau a llwyddiannau 
unigolyn. Mae manylion adnabod digidol 
yn creu darlun llawnach gydol oes o 
lwyddiannau a sgiliau unigolyn, gyda 
thystiolaeth yn sail i’r cyfan.

Eich Canllaw C & G Cychwynnol ar 
gyfer Manylion Adnabod Digidol :

Canllaw Manylion Adnabod Digidol

https://www.cityandguilds.com/-/media/cityandguilds-site/documents/what-we-offer/centres/digitalcredentials/digital-credentials-quick-start-guide-pdf.ashx?la=en&hash=1916279E2B617CE5EDED9D43DEDA42A5773B59F8


Diolch

Thank you


