
Rhaglen Ymarferwyr Dyfarniad Corfforaethol CIPS 
Cwestiynau Cyffredin 

C. Faint fydd y rhaglen yn ei gostio?

A. Bydd pob lle ar y rhaglen yn costio tua £3,325 + TAW ac yn cael ei ariannu
gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys eich ffioedd aelodaeth.

Dim ond am Deithio a Chynhaliaeth y bydd angen i'ch sefydliad dalu, hynny
os caiff sesiynau wyneb yn wyneb ailddechrau. Mae’r rhaglen yn cael ei
chynnal ar-lein ar hyn o bryd.

C. Oes rhaid i mi dalu unrhyw beth fy hun?

A. Nac oes. Os ydych chi'n cael lle ar y cwrs, bydd Llywodraeth Cymru yn talu am
eich lle.

C. A oes unrhyw amodau y bydd yn rhaid i fi gadw atyn nhw os caiff lle ei
gynnig i fi ar y rhaglen?

A. Oes. Mae amodau’r rhaglen i’w gweld yng Nghytundeb y Dysgwr.  Darllenwch
Gytundeb y Dysgwr yn ofalus iawn a chytuno ar yr amodau ynddo.  Bydd
angen ichi lofnodi Cytundeb y Dysgwr i gadarnhau’ch bod yn derbyn yr
amodau a’i ddychwelyd gyda’r ffurflen Datgan Diddordeb.

C. A fydd yn rhaid i fi dalu cost ymaelodi â CIPS fy hun?

A. Na fydd, mae'r costau'n cynnwys eich ffioedd aelodaeth.

C. Beth os byddaf yn dechrau ar y rhaglen a bod angen wedyn imi roi’r
gorau i astudio a chanslo fy lle?

A. Caiff myfyrwyr roi’r gorau i’w hastudiaethau o dan rai amodau. Mae'r amodau
ar gyfer rhoi’r gorau i astudio i’w gweld yn y Cytundeb Dysgwyr.

C. Faint o leoedd fydd yn cael eu cynnig?



A. Bydd 36 o leoedd yn cael eu cynnig.

C. Sut mae’r cwrs yn cael ei drefnu?

A. Mae strwythur y cwrs yn cael ei ddisgrifio yn Atodiad 1. Mae dyddiadau bras
wedi’u nodi hefyd. Bydd llyfrgell adnoddau ar gael i adlewyrchu tirwedd caffael
Cymru.

C. Pa ymrwymiad amser sydd ei angen i gwblhau'r cwrs?

A. Mae Atodiad 1 yn nodi strwythur y cwrs a sesiynau ystafell ddosbarth rhithwir.
Mae Atodiad 2 yn nodi'r oriau dysgu dan arweiniad disgwyliedig dros gyfnod y
cwrs.

C. Ble bydd y modiwlau'n cael eu cyflwyno?

A. Bydd y cwrs yn dechrau ar-lein gyda thiwtoriaid yn defnyddio Zoom ar gyfer
eu darlithoedd. Bydd unrhyw hyfforddiant wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal
yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru ledled Cymru. Bydd gofyn i fyfyrwyr
wneud yn siŵr bod ganddynt Zoom.

C. A oes yna arholiadau?

A. Nac oes. Rhaglen ar sail aseiniadau yw hon.

C. Ydy unrhyw un yn cael gwneud cais?

A. Rhaid ichi fod yn aelod parhaol o staff, a’ch bod wedi cwblhau unrhyw gyfnod
prawf a allai fod yn berthnasol. Mae’r amodau llawn sy’n gysylltiedig â chais
i’w gweld yn y Cytundeb Dysgwyr

C. Sut mae gwneud cais?

A. Rhaid defnyddio'r ffurflen Datgan Diddordeb a’r Datganiad Dysgwr i wneud
cais.

C. Sut bydd y rhaglen yn cael ei hysbysebu?

A. Bydd y rhaglen yn cael ei hysbysebu trwy'r dulliau cyfathrebu arferol -
cylchlythyr, e-byst i randdeiliaid ac ar dudalennau Twitter a LinkedIn Caffael
Masnachol Llywodraeth Cymru.



C. Pryd bydd y rhaglen yn cael ei hysbysebu?
A. Bydd lleoedd yn cael eu hysbysebu ddechrau haf 2022. Disgwylir dewis

myfyrwyr ym mis Medi 2022. Bydd y rhaglen yn cychwyn ddechrau Hydref 
2022.

C. Beth yw'r broses ddethol?

A. Bydd tîm bychan o staff caffael masnachol yn asesu eich ymatebion ar y
ffurflen Datgan Diddordeb.  Bydd y dewis terfynol yn sicrhau bod
cynrychiolaeth deg o sectorau ac ardaloedd. Os bydd sector/sefydliad yn
cyflwyno nifer fawr o geisiadau, mae’n bosib y gofynnwn ni iddyn nhw leihau’r
nifer. Hefyd, rhaid ichi lofnodi’r Cytundeb Dysgwr a’i ddychwelyd gyda’ch
Datganiad o Ddiddordeb.

C. A yw'r dyddiadau'n hyblyg?

A. Nac ydynt – Ni fydd modd newid dyddiadau’r cwrs.

C. A ga i wneud y cyrsiau ar-lein?

A. Bydd y cyrsiau’n cael eu cyflwyno ar-lein i ddechrau gan ddefnyddio Zoom
ond yn y pen draw y bwriad yw cynnal sesiynau wyneb yn wyneb mewn
ystafell ddosbarth yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru. Rhaid i fyfyrwyr wneud
yn siŵr eu bod yn gallu defnyddio Zoom.

C. Dw i eisoes yn astudio Lefel 4 mewn prifysgol arall. Ga i ymuno â’r
rhaglen hon?

A. Na chewch.  Dim ond i ymgeiswyr newydd y mae’r rhaglen hon.

C. Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i gwblhau’r rhaglen?

A. Bydd y rhaglen Ymarferydd Lefel 4 yn cymryd tua 9 mis i'w chwblhau.

C. Ble alla’ i gael mwy o wybodaeth am y Dyfarniad Corfforaethol?

A. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen y Dyfarniad Corfforaethol ar wefan
CIPS. https://www.cips.org/cips-for-business/people/routes-to-
mcips/corporate-award/

https://www.cips.org/cips-for-business/people/routes-to-mcips/corporate-award/
https://www.cips.org/cips-for-business/people/routes-to-mcips/corporate-award/


 
 
Os oes gennych gwestiynau eraill, e-bostiwch GalluMasnachol@llyw.cymru  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATODIAD 2 – Dyddiadau Cyflwyno  
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Rhaglen Ymarferwyr Dyfarniad Corfforaethol CIPS 
Amserlen 

Cohort 5 

Dyddiadau * Elfen y Rhaglen 

4 Hydref 2022 Ymgynefino 10.00 – Sesiwn A.M 

18-19 Hydref 2022 Modiwl 1 – Sicrhau Gwerth trwy P&S 

8-9 Tachwedd 2022 Modiwl 2 –  Rheoli Gwariant gyda Chyflenwyr 

9 Rhagfyr 2022 Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad 1 

10-11 Ionawr 2023 Modiwl 3 – Datblygu Contractau mewn P&S 

10 Chwefror 2023 Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad 2 

14-15 Mawrth 2023 Modiwl 4 – Dod o hyd i angenrheidiau yn P&S 

21 Ebrill 2023 Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad 3 

23-24 Mai 2023 Modiwl 5 – Negodi Effeithiol  

30 Mehefin 2023 
Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad integreiddiol (5,000 o 
eiriau) 

 

 

 

 

 

Cohort 6  



 
 

Dyddiadau * Elfen y Rhaglen 

29 Tachwedd 2023 Ymgynefino 10.00 – Sesiwn A.M 

10-11 Ionawr 2023 Modiwl 1 – Sicrhau Gwerth trwy P&S 

31 Ionawr – 1 Chwefror 2023 Modiwl 2 –  Rheoli Gwariant gyda Chyflenwyr 

3 Mawrth 2023 Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad 1 

4-5 Ebrill 2023 Modiwl 3 – Datblygu Contractau mewn P&S 

5 Mai 2023 Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad 2 

6-7 Mehefin 2023 Modiwl 4 – Dod o hyd i angenrheidiau yn P&S 

7 Gorffennaf 2023 Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad 3 

8-9 Awst 2023 Modiwl 5 – Negodi Effeithiol  

15 Medi 2023  
Myfyrwyr yn Cyflwyno Aseiniad integreiddiol (5,000 o 
eiriau) 

 

*Amcangyfrif yw’r dyddiadau a gallent gael eu newid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ATODIAD 2 – Oriau Dysgu dan Arweiniad – Rhaglen Ymarferydd 

 
Dyfarniad Corfforaethol CIPS Oriau Dysgu dan Arweiniad 

Ymarferwyr 
 

 

Ymarferydd  
Sefydlu 3 
5 x Modiwlau Hyfforddiant 2-Ddiwrnod 80 

3 Asesiad normadol (argymhellir 40 Awr o Hunan-Astudio fesul 
Modiwl dros gyfnod o 4 wythnos) 

120 

Asesiad Cyfunol (argymhellir 80 awr o funudau Hunan Astudio) 80 

Cyfanswm Lefel Ymarferwr 283 
 

Nodyn 
 

Mae'r cyfrifiadau ar gyfer y Digwyddiad Sefydlu wedi'u cyfrifo fel digwyddiad 3 awr wedi'i 
gyflwyno gan weminar. Os cyflwynir y digwyddiad sefydlu fel digwyddiad wyneb yn wyneb 
1 diwrnod, yna cyfrifir yr Oriau Dysgu dan Arweiniad ar 8 nid 3. 
 
Mae hunan-astudio wedi'i gyfrifo ar sail lleiafswm o 2 awr y dydd dros gyfnod o 4 wythnos 
i ddatblygu aseiniad ar gyfer pob papur. 
 
Mae diwrnod hyfforddi yn seiliedig ar ddiwrnod hyfforddi arferol 8 awr. 
 
Prawf Moeseg – os yw myfyriwr yn sefyll y Prawf Moeseg dylid ychwanegu 4 awr 
ychwanegol at y cyfanswm. 
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