
 
Ffurflen Ymateb i’r 
Ymgynghoriad  

 
Eich enw:  
 
Sefydliad (lle bo’n berthnasol): 
 
E-bost / rhif ffôn:  
 
Eich cyfeiriad: 

Mae croeso i chi wneud unrhyw sylw yr ydych yn dymuno’i wneud am y ddogfen hon. 
Fodd bynnag, byddem yn croesawu sylwadau ar y cwestiynau canlynol yn arbennig, a 
hynny erbyn 25 Medi 2018: 
 
Cwestiynau Ymgynghori 

 

Cynnig 
 

Ydw/ 
Nac 
ydw 

Sylwadau 

Cysoni â Lloegr a’r Alban 

C1) Ydych chi o’r farn y dylai’r 
fframwaith rheoleiddiol o ran 
cymwysterau gwaith stryd yng 
Nghymru gael ei gysoni â’r 
fframwaith yn Lloegr a’r Alban? 

  

Dyfarnu Tystysgrifau a’r Drefn Pan Fo Tystysgrifau’n Dod i Ben 

C2) Ydych chi o’r farn y byddai 
cael gwared ar y gofyniad i 
gorff cymeradwy ddyfarnu 
tystysgrifau i ymgeiswyr yn 
symleiddio’r broses ac yn creu 
mwy o hyblygrwydd o ran y 
ffordd yr hysbysir y corff 
cofrestru? 

  

C3) Ydych chi o’r farn y dylai 
tystysgrifau ddod i ben 5 
mlynedd o’r dyddiad yr 
aseswyd fod yr ymgeisydd 
wedi llwyddo yn yr arholiadau 
yn lle’r “dyddiad cofrestru”?  

  

Cyrff Hyfforddi Cymeradwy 

C4) Ydych chi o’r farn y dylai’r 
farchnad gael ei hagor fel bod 
cyrff heblaw’r rhai a enwir yn 
rheoliadau 1992 yn gallu 
gweithredu fel cyrff 
cymeradwy? 

  

Ailasesu 

C5a) Ydych chi o’r farn y dylid   



cyflwyno trefn ailasesu yng 
Nghymru? 

C5b)  Ydych chi o’r farn bod yr 
hyfforddiant presennol yn 
gadarn o ran sicrhau bod 
safonau’n cael eu cynnal? 

  

C5c) Ydych chi o’r farn y 
byddai cyflwyno proses ail-
achredu ffurfiol yng Nghymru’n 
gwella safonau diogelwch a 
chydymffurfiaeth ag amodau ar 
gyfer gwaith gweithredol? 
 

  

Ailgofrestru: ailgofrestru’n 
gynnar 

  

C6) Ydych chi’n cytuno â’r 
egwyddor o ganiatáu i 
ymgeiswyr ailgofrestru o fewn 
y ffenestr adnewyddu ddilynol 
ac ailgofrestru tystysgrifau’n 
gynnar er mwyn caniatáu 
amser ar gyfer ailasesu a 
hwyluso’r drefn o gydlynu 
prosesau adnewyddu’n 
effeithiol? 

  

Ailgofrestru: ailgofrestru ar 
ôl y dyddiad terfyn 

  

C7a) Ydych chi’n cytuno â’r 
egwyddor o gael gwared â’r 
cyfnod o 3 mis ar gyfer 
ailgofrestru wedi i dystysgrif 
ddod i ben? 

  

C7b) Ydych chi’n cytuno â’r 
egwyddor o ganiatáu i 
weithredwyr a goruchwylwyr y 
mae eu tystysgrif cymhwysedd 
wedi dod i ben adnewyddu 
trwy ailasesiad am hyd at bum 
mlynedd ar ôl i’r dystysgrif 
ddod i ben? 

  

Arholiadau asesu ac ailasesu 

C8) Ydych chi’n cytuno y dylai 
hyd tystysgrif a adnewyddwyd 
trwy sefyll yr arholiadau 
gwreiddiol gael ei drin yr un 
fath ag un a adnewyddwyd 
trwy ailasesiad? 

  

Ailstrwythuro Cymwysterau  

C9a) Ydych chi o’r farn y dylai 
Cymru gyflwyno system 

  



gymwysterau newydd sy’n 
cyfateb â’r system yn Lloegr a’r 
Alban?  
 

C9b) Ydych chi o’r farn y 
byddai cyflwyno system 
gymwysterau newydd sy’n 
cyfateb â’r system yn Lloegr a’r 
Alban yn dwyn manteision i 
Gymru? 

  

C9c) Ydych chi’n cytuno y 
bydd cyflwyno tystysgrifau 
newydd sy’n cyfateb ag un 
uned yn atal achosion o 
ddyblygu unedau ac yn 
symleiddio’r broses 
gymwysterau? 

  

Esemptiad y Gwasanaethau Tân ac Achub 

C10) Ydych chi’n cytuno â’r 
cynnig i esemptio’r 
gwasanaethau tân ac achub 
rhag y gofyniad i fod ag un 
gweithredydd hyfforddedig ar y 
safle lle nad yw gwaith yn 
golygu dryllio’r stryd nac 
unrhyw garthffos, draen na 
thwnnel oddi tani na thwnelu 
na thyllu dan y stryd? 

  

 
 

A oes unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae ymatebion i ymgynghoriadau yn debygol o gael eu gwneud yn gyhoeddus, ar y 
rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os byddai'n well gennych i'ch ymateb aros yn ddienw, 
ticiwch yma: 

 


