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1 Ffurflenni cofnodi ar gyfer portffolios ymgeiswyr 
Eiriolaeth Annibynnol  

 
Mae City & Guilds wedi datblygu'r ffurflenni cofnodi hyn ar gyfer canolfannau newydd ac eraill i'w 
defnyddio fel sy'n briodol. Er bod disgwyl y bydd canolfannau newydd yn defnyddio'r ffurflenni hyn, 
gall canolfannau ddyfeisio neu addasu ffurflenni amgen, ond rhaid i'r rhain gael eu cymeradwyo i'w 
defnyddio gan y gwirydd allanol cyn iddynt gael eu defnyddio gan yr ymgeiswyr a'r aseswyr yn y 
ganolfan.  
 
Fel arall, mae City & Guilds yn ardystio nifer o systemau darllen electronig. Am fanylion, gweler 
www.smartscreen.co.uk/e-portfolios. 
 
Manylion yr ymgeisydd a'r ganolfan (Ffurflen IA 1) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi manylion yr ymgeisydd a'r ganolfan a'r unedau sy'n cael eu hasesu. 
Hon ddylai fod yn dudalen gyntaf portffolio'r ymgeisydd.  
 
Manylion cyswllt a llofnodion ( Ffurflen IA 2) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi manylion a llofnodion aseswr(wyr) a gwiriwr(wyr) mewnol.  
 
Awdit sgiliau (Ffurflen IA 3) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi sgiliau a gwybodaeth bresennol yr ymgeisydd.  
 
Rhestr statws arbenigwr/tyst ( Ffurflen IA 4) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi manylion pawb sydd wedi bod yn dyst i dystiolaeth ymgeiswyr.  
 
Cynllun asesu, adolygu ac adborth (Ffurflen IA 5) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi cynlluniau asesu unedau, adolygiadau ac adborth i'r ymgeisydd. 
Mae'r ffurflen hon yn caniatáu datblygu cofnod parhaus, a dyddiad arni.  
 
Cofnod tystiolaeth perfformiad ( Ffurflen IA 6)  
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi manylion y gweithgareddau a arsylwyd, a welwyd neu y mae 
adroddiad myfyriol wedi ei gynhyrchu ar eu cyfer.  
 
Cofnod cwestiynu (Ffurflen IA 7)  
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi ffocws cwestiynau a ddyfeisiwyd gan yr aseswr, a'r ymatebion 
iddynt. 
 
Cofnod trafodaethau proffesiynol ( Ffurflen IA 8) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi cwmpas a chanlyniad trafodaeth broffesiynol os caiff ei defnyddio  
 
Asesiad uned a datganiad dilysu ( Ffurflen IA 9) 
Ffurflen a ddefnyddir wrth i bob uned gael ei chwblhau i gwrdd â gofyniad QCA am ddatganiad ar 
ddilysrwydd. Os na fydd y ffurflen hon yn cael ei defnyddio, rhaid cael datganiad ysgrifenedig, am 
bob uned, wedi'i lofnodi gan yr aseswr a'r ymgeisydd, i ddweud bod y dystiolaeth yn ddilys a bod yr 
asesiad wedi ei gynnal dan yr amodau neu'r cyd-destun penodedig.  
 
Crynodeb o gyflawniad ( Ffurflen IA 10) 
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi cynnydd parhaus yr ymgeisydd yn cwblhau unedau a chynnydd tuag 
at gyflawni'r N/SVQ cyflawn. 
 
Cofnod asesu unedau ymgeisydd, canlyniadau ac adborth: aseiniad, astudiaeth achos, 
adroddiadau myfyriol a phrosiectau (ffurflen IA 11)  
Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi canlyniadau ac adborth os defnyddir aseiniad, astudiaeth achos, 
adroddiad myfyriol a phrosiectau.  
 
Llungopïwch y ffurflenni yn ôl y galw.  
 
Mae fersiynau MS Word o'r ffurflenni hyn, y gellir eu diwygio, ar gael ar wefan City & Guilds.  
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Ffurflen IA 1 Manylion yr ymgeisydd a'r ganolfan  
 

Enw'r cymhwyster           
 
 
 

Rhif City & Guilds  

 

        Lefel  

 
Enw'r ymgeisydd           
 
Manylion cyswllt yr ymgeisydd           
 

Rhif unigryw'r 
dysgwr  

          

 

Dyddiad ymrestru gyda'r ganolfan  

 

  /    /   

 

Dyddiad cofrestru gyda City & Guilds  

 

  /   /    

 
Enw'r Ganolfan     /Enw'r gweithle/yr asesiad     
 

Rhif y Ganolfan 

 

        

 
Cyfeiriad y ganolfan            
                      
 
Cyfeiriad y gweithle/yr asesiad         ______ 
             
             
 
Rhif ffôn y ganolfan      E-bost     ______ 
 
Enw cyswllt y ganolfan/cydlynydd sicrhau ansawdd (QAC)       
 
Manylion cyswllt y ganolfan/cydlynydd sicrhau ansawdd (QAC)      
            
           ______ 
 
Cyfeiriad e-bost cyswllt y ganolfan/cydlynydd sicrhau ansawdd (QAC)     
            
             



6 Level 3 Certificate in Independent Advocacy and Level 3 Diploma in Independent Mental Capacity Advocacy - Deprivation 
of Liberty Safeguards (7566) 

Ffurflen IA 2 Manylion cyswllt a llofnodion  
 
 
Enw'r cymhwyster           
 
Enw'r ymgeisydd       Llofnod     

 
Enw'r gwiriwr mewnol            
 
Swydd            _______ 
 
Ble i gysylltu           _______ 
 
Llofnod            _ 
 
Enw rheolwr y gweithle          _ 
 
Swydd            ________ 
 
Ble i gysylltu           ________ 
 
Llofnod           ________ 
 
1 Enw'r Aseswr           _ 

yn y gweithle / peripatetig / annibynnol* ("dilëwch fel bo angen)   
Swydd           _ 

 
Asesu pa uned(au)          ________ 

 
Ble i gysylltu          _______ 

 
Llofnod            

 
2 Enw'r Aseswr           

yn y gweithle / peripatetig / annibynnol* ("dilëwch fel bo angen) 
Swydd            
 
Asesu pa uned(au)         ______ 
 
Ble i gysylltu          ______ 
 
Llofnod            
 

3 Enw'r Aseswr            
yn y gweithle / peripatetig / annibynnol* ("dilëwch fel bo angen) 

Swydd             
 

Asesu pa uned(au)          ______ 
 

Ble i gysylltu          ______ 
 
Llofnod            

(llungopïwch yn ôl yr angen)   
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Ffurflen IA 3 Awdit sgiliau  
 

Enw'r ymgeisydd          ____ 
 

Rhif yr 
uned 

Sgiliau presennol  Angen cefnogaeth  

   

 

Cymwysterau perthnasol sydd gan yr ymgeisydd  

 

 

Angen hyfforddiant pellach  

 

 

 

 

 

 

 
Atodwch daflenni ychwanegol yn ôl y gofyn 
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Ffurflen IA 4 Rhestr / statws tyst arbenigol  
 

Enw'r cymhwyster          ____ 
 
Enw'r ymgeisydd          ____ 
 
Cofiwch sicrhau fod pob tyst sydd wedi llofnodi tystiolaeth yr ymgeisydd neu sydd wedi ysgrifennu 
adroddiad wedi eu cynnwys ar y rhestr statws tystion hwn. Rhaid cynnwys yr holl fanylion 
angenrheidiol a'u llofnodi gan y tyst i ddweud eu bod yn gywir.  
 
Enw a 
chyfeiriad 
cyswllt y tyst  

Statws y 
tyst  

Perthynas 
broffesiynol â'r 
ymgeisydd  

Uned y 
bu'n dyst 
iddi  

Llofnod y 
tyst  

Dyddiad 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Categorïau statws tyst  
1 Arbenigwr galwedigaethol yn cwrdd â gofynion penodol y cymhwyster ar gyfer rôl Tyst 

Arbenigol.  
2 Arbenigwr galwedigaethol nad yw'n gyfarwydd â'r safonau   
3 Rhywun nad yw'n Arbenigwr sy'n gyfarwydd â'r safonau  
4 Rhywun nad yw'n arbenigwr sy'n gyfarwydd â'r safonau  
 
Llofnod yr aseswr      Dyddiad      

(llungopïwch yn ôl yr angen) 
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Ffurflen IA 5 Cynllun asesu, adolygu ac adborth  
 

Enw'r ymgeisydd           
 
Enw'r Aseswr            
 
Rhif(au) ac enw(au)'r unedau           
 
Gellir defnyddio'r cofnod hwn ar gyfer cynllunio unedau unigol a rhai lluosol  
 

Dyddiad Cofnod cynllunio asesu, adolygu, adborth a barn 
Llofnodion yr 
ymgeisydd a'r 
aseswr 

Canlyniad 
dysgu / Maen 
Prawf Asesu     
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Cynllun asesu, adolygu ac adborth (parhad)  
 

Dyddiad Cofnod cynllunio asesu, adolygu, adborth a barn  
Llofnodion yr 
ymgeisydd 
a'r aseswr  

Canlyniad 
dysgu / Maen 
Prawf Asesu  

    

 
Mae'r uchod yn gofnod cywir o'r drafodaeth  

 
Llofnod yr ymgeisydd      Dyddiad     
 
Llofnod yr aseswr       Dyddiad    

(llungopïwch yn ôl yr angen) 
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Ffurflen IA 6 Cofnod tystiolaeth perfformiad  
 

Enwau'r unedau             
 
Enw'r ymgeisydd         ______ 
Defnyddiwch y ffurflen hon i gofnodi manylion gweithgareddau (ticiwch os yn briodol)  

□ arsylwyd gan eich aseswr  

□ gwelwyd gan dyst arbenigol  

□ gwelwyd gan dyst   

□ adroddiad hunan myfyriol 
 

 
DS Efallai y bydd eich aseswr am ofyn rhai cwestiynau i chi mewn perthynas â'r gweithgaredd hwn. 
Mae dalen ar wahân ar gyfer cofnodi'r rhain. Rhaid i'r person fu'n arsylwi/yn dyst i'ch gweithgaredd 
lofnodi a rhoi'r dyddiad drosodd  

 
 Dyddiad y Gweithgaredd:  

 
 

Rhif 
yr 
uned 

Canlyniad 
dysgu  

Meini Prawf 
Asesu 

Tystiolaeth perfformiad  Cyflawnwyd  Heb ei 
Gyflawni  

      

Cyf(au) tystiolaeth:  
 
Rhif(au)  unedau): 
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Cofnod tystiolaeth perfformiad (parhad)   

 
Rhif 
yr 
uned 

Canlyniad 
dysgu  

Meini 
Prawf 
Asesu  

Tystiolaeth perfformiad Cyflawnwyd 
Heb ei 
Gyflawni 

      

Yr wyf yn cadarnhau mai fy ngwaith i fy hun yw'r dystiolaeth a restrir a'i fod wedi ei wneud dan yr 
amgylchiadau a'r cyd-destun a nodwyd yn y safonau. 

 
Llofnod yr ymgeisydd        Dyddiad:   ____ 
 
Llofnod yr Aseswr/y Tyst Arbenigol*      Dyddiad   ___ 
*Dilëwch lle mae hynny'n briodol 

Llofnod y Gwiriwr Mewnol (os cafodd ei samplo):    Dyddiad   ___ 
(llungopïwch yn ôl yr angen) 
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Ffurflen IA 7 Cofnod cwestiynu   
 

Uned              
 
Enw'r ymgeisydd           
 
Dolenni at: 
uned/canlyniad 
dysgu/ Meini 
prawf asesu  

Cofnod cwestiynu'r aseswr  

Cwestiynau  Atebion  

   

 
Mae'r uchod yn gofnod cywir o'r drafodaeth. 
 
Llofnod yr aseswr       _________Dyddiad ___________ 
 
Llofnod y Gwiriwr Mewnol (os cafodd ei samplo):    __Dyddiad  ____ 

               (llungopïwch yn ôl yr angen) 
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Ffurflen IA 8  Cofnod o drafodaeth broffesiynol  
 

Enw'r  ymgeisydd            
 
Enw'r cymhwyster            
 
Enw'r uned              
 
Enw'r Aseswr             
 

Meysydd i'w cynnwys yn y drafodaeth  
Canlyniad 
dysgu  

Meini 
Prawf 
Asesu 

   

Cofnod amlinellol o gynnwys y drafodaeth  

(parhad dros y dudalen, defnyddiwch ddalenni ychwanegol yn ôl yr angen)  
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Cofnod o drafodaeth broffesiynol (parhad)   
 

Cofnod amlinellol o gynnwys y drafodaeth (defnyddiwch daflenni ychwanegol 
yn ôl y gofyn)  

 

  

Amser cychwyn:       _____Amser Gorffen:  ______________ 

Mae'r uchod yn gofnod cywir o'r drafodaeth. 

Llofnod yr ymgeisydd:      ____Dyddiad:    

 

Llofnod yr aseswr        ____Dyddiad:     

 

Llofnod y Gwiriwr Mewnol (os cafodd ei samplo):  _____Dyddiad:  _____________ 

(llungopïwch yn ôl yr angen)  
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Ffurflen IA 9 Asesiad o'r uned a datganiad o ddilysrwydd  
 

Enw'r cymhwyster           

Rhif yr uned   Enw'r uned:     _____________ 

Datganiad yr ymgeisydd:   

Yr wyf yn cadarnhau fod y dystiolaeth a restrwyd ar gyfer yr uned hon yn ddilys ac yn 
gynrychioliad cywir o'm gwaith fy hun.  

Enw'r ymgeisydd:           

Rhif ymrestru'r ymgeisydd:           

Llofnod yr ymgeisydd:       Dyddiad:   

Datganiad yr aseswr:  

Yr wyf yn cadarnhau fod yr ymgeisydd hwn wedi cyflawni holl ofynion yr uned hon gyda'r 
dystiolaeth wedi'i rhestru. (Lle ceir mwy nag un aseswr, dylai'r aseswr cydlynu ar gyfer yr uned 
hon lofnodi'r datganiad hwn.)  

Cafodd yr asesiad ei gynnal dan yr amodau a'r cyd-destun penodedig, ac y mae'n ddilys, yn 
ddibynadwy, yn gyfredol ac yn ddigonol.  

Enw'r Aseswr: …………………..……………………………………………………………….……....... 

Llofnod yr Aseswr: ………….……..………………………………..……… Dyddiad:…………………... 

Cydlofnod: (os yn berthnasol) ………………………………………..…….Dyddiad: …….……. 
(ar gyfer staff sy'n gweithio tuag at y cymhwyster aseswr)  

Datganiad y gwiriwr mewnol:  

Dylid gadael yr adran hon yn wag os na chafodd  yr uned hon ei samplo.  

Yr wyf wedi dilysu'n fewnol y gwaith asesu ar gyfer yr uned hon yn y ffyrdd canlynol (ticiwch os 
gwelwch yn dda): 

□ samplo tystiolaeth ymgeisydd ac asesiad  

□ arsylwi ymarfer asesu  

□ trafodaeth gyda'r ymgeisydd  

□ arall - rhowch fanylion:           

Yr wyf yn cadarnhau fod gwaith yr ymgeisydd gafodd ei samplo yn cwrdd â'r safonau a bennwyd 
ar gyfer yr uned hon ac y gellir ei gyflwyno i'w ddilysu'n allanol a/neu i'w ardystio.  

□ Heb ei samplo  

Enw'r gwiriwr mewnol:…………………………….………………………………………………….. 

Llofnod y gwiriwr mewnol: …………………….……………………………  Dyddiad: ……….…… 

Cydlofnod: (os yn berthnasol) ……………………………………………… Dyddiad:..................... 
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Ffurflen IA 10 Cofnod asesu unedau ymgeisydd, canlyniadau 
ac adborth: aseiniad, astudiaeth achos, 
adroddiad myfyriol a phrosiectau  

 

Enw'r cymhwyster 

Enw'r ymgeisydd  

Enw'r aseswr  Rhif y Ganolfan 

Math o asesiad  

Dyddiad cyflwyno'r aseiniad  1af  

 2il  

 

Rhif yr uned Canlyniad y 
Cyflwyniad 1af  

Pasio/Methu  

2il gyflwyniad  

Canlyniad  

Pasio/Methu 

Llofnod y gwiriwr 
mewnol 

    

    

    

    

Adborth yr Aseswr/y Tiwtor i ymgeisydd/myfyriwr ar ganlyniad adborth  

 

 

 

 

 

 

Dyddiad targed a chynllun gweithredu ar gyfer ailgyflwyno (os yn berthnasol)  
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Adborth yr Aseswr/y Tiwtor ar ganlyniad yr ail gyflwyniad  

 

 

 

 

 

 

Dyddiad penderfyniad yr asesiad terfynol         
Yr wyf yn cadarnhau fod yr asesiad hwn wedi cael ei gwblhau i'r  
safon ofynnol a'i fod yn cwrdd â'r gofynion am ddilysrwydd,  
cyfrededd a digonolrwydd.  
 
 
Llofnod y tiwtor/yr aseswr     Dyddiad     
Yr wyf yn cadarnhau mai fy ngwaith i fy hun i gyd yw'r gwaith  
aseiniad y mae'r canlyniad hwn yn berthnasol iddo. 
 
Llofnod yr ymgeisydd     Dyddiad     
 
 
Llofnod y gwiriwr mewnol    Dyddiad     
 



Level 3 Certificate in Independent Advocacy and Level 3 Diploma in Independent Mental Capacity Advocacy - Deprivation 
of Liberty Safeguards (7566) 19 

 

 

Mae'r dudalen hon yn fwriadol wag  
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Ffurflen IA 11 Crynodeb o gyflawniad  
 
Enw'r cymhwyster           
 
Enw'r ymgeisydd           
 
Rhif 
Unigryw y  
Dysgwr  
 
Rhif y Ganolfan  
 
 
Enw'r Ganolfan            
 

Uned Enw  Dyddiad 
gwirio 
mewnol  

Tystiolaeth a 
ddefnyddiwyd 
amlaf  

Llofnod yr 
Aseswr  

Llofnod yr 
ymgeisydd 

Llofnod y gwiriwr 
mewnol  

Llofnod y gwiriwr 
allanol  

        

        

        

        

        

        

Mae cymhwyster wedi  ei arddangos ym mhob un o'r unedau/dyfarniad a  gofnodwyd uchod gan ddefnyddio'r trefnau asesu gofynnol a'r amodau/cyd-destunau penodedig. Mae'r dystiolaeth yn cwrdd â'r gofynion parthed 
dilysrwydd, cyfrededd, dibynadwyedd a digonolrwydd.  

 
Llofnod y gwiriwr mewnol ………………………………………………………  Dyddiad ……………………… 
 
Allwedd ar gyfer y mathau o dystiolaeth a ddefnyddir fwyaf:  
1. arsylwi 2. tystiolaeth tyst arbenigol 3. tystiolaeth tyst  4. cynnyrch gwaith 5. cwestiynu 6. trafodaeth broffesiynol 7. symbylu 8. achredu profiadau/dysgu blaenorol 9. aseiniadau, prosiectau/astudiaethau achos 
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Cyhoeddwyd gan City & Guilds  
1 Giltspur Street 
Llundain 
EC1A 9DD  
Ffôn +44 (0)20 7294 2800  
Ffacs +44 (0)20 7294 2400  
www.cityandguilds.com 
 
Mae City & Guilds yn elusen 
gofrestredig a sefydlwyd i hyrwyddo 
addysg a hyfforddiant  

 

 
 


