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1 Cyflwyniad 
 

Mae'r ddogfen hon yn dweud wrthych beth mae angen i chi'i wneud er 
mwyn cyflwyno'r cymwysterau:  
 

Maes Disgrifiad 

Ar gyfer pwy mae'r 
cymhwyster? 

Mae e ar gyfer ymgeiswyr sy'n gweithio neu sydd am 
weithio fel Briciwr yn y sector adeiladu.  

Beth mae'r 
cymhwyster yn ei 
gynnwys?  

Mae'n caniatáu i ymgeiswyr ddysgu, datblygu ac 
ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth 
a/neu ddilyniant gyrfa mewn Gosod briciau. 
 
Mae e hefyd yn cynnwys y sgiliau canlynol:  

 Gwneud gweithgareddau Gosod blociau 
 Gwneud gweithgareddau Gosod briciau 
 Gwneud gweithgareddau Waliau Ceudod 

 Cyfrannu i Osod Allan ac Adeiladu Strwythurau 
Gwaith Maen hyd at y Cwrs gwrthleithder 

A yw'r cymhwyster 
yn rhan o fframwaith 
neu gynllun?  

Na 

Pa gyfleoedd sydd 
yno ar gyfer dilyniant? 

Mae'n caniatáu i ymgeiswyr fynd ymlaen i gyflogaeth 
neu i ddilyn cymwysterau City & Guilds: 

 Lefel 2 Diploma mewn Gosod briciau 
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Strwythur 
I gael y Diploma Lefel 1 mewn Gosod briciau (6705-13), rhaid i 
ddysgwyr gael 41 credyd o'r unedau gorfodol.  
 

Rhif achredu 
uned 

Rhif uned 
City & 
Guilds 

Teitl yr uned Gwerth 
credyd
au 

ODDA  

Gorfodol     

A/504/6722 Uned 
101/501 

Egwyddorion 
adeiladu 
adeiladau, 
gwybodaeth a 
chyfathrebu 

6 52 

L/504/6885 Uned 102 Cyfrannu i osod 
allan ac adeiladu 
strwythurau 
gwaith maen hyd 
at y cwrs  
gwrthleithder 

3 30 

R/504/6886 Uned 103 Gwneud 
gweithgareddau 
gosod blociau 

6 53 

Y/504/6887 Uned 104 Gwneud 
gweithgareddau 
gosod briciau 

8 74 

Y/504/6890 Uned 105 Gwneud 
gweithgareddau 
waliau ceudod 

11 103 

A/504/6719 Uned 201 Iechyd, 
diogelwch a lles 
mewn adeiladu 

7 70 
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2 Gofynion y Ganolfan  

 

 
 

Cymeradwyaeth 
Mae'r broses gymeradwyaeth ar gyfer cymwysterau Adeiladu ar gael ar 
ein gwefan. Ewch i www.cityandguilds.com/construction am ragor o 
wybodaeth.  

Gofynion adnoddau  

Adnoddau ffisegol a chytundebau safle 

Bydd gan ganolfannau weithdai â chyfarpar da gydag amrywiaeth lawn o 
offer llaw a rhai p�er symudol sy'n cwrdd â safonau diwydiannol 
cyfredol. Dylai'r holl gyfarpar p�er gael eu cynnal yn dda a dylai fod 
ganddynt dystysgrif PAT. Bydd gan ganolfannau fannau penodol arbennig 
o fewn eu gweithdy Gosod briciau (mannau prosiect neu giwbiclau) sy'n 
caniatáu i ymgeiswyr ymarfer gofynion yr unedau a gwneud yr Aseiniadau 
Ymarferol.   

Staffio'r Ganolfan 

Rhaid i holl staff sy'n asesu (tiwtora/cyflwyno) y cymhwyster hwn: 

 feddu ar brofiad perthnasol yn y maes penodol y byddan nhw'n ei 
ddysgu; 

 bod yn dechnegol fedrus yn y maes y maen nhw'n cyflwyno 
hyfforddiant ynddo a/neu fod ganddynt brofiad o ddarparu 
hyfforddiant;  

 bod ganddynt, neu’n gweithio tuag at, y cymhwyster Aseswr 
/Sicrhawr Ansawdd Mewnol TQA perthnasol ar gyfer eu rôl o 
gyflwyno, asesu a dilysu'r cymhwyster hwn, neu gwrdd â'r 
gofynion profiad perthnasol a amlinellir uchod; 

 bod â CV wedi'i fapio i'r unedau i'w dysgu, oni bai bod y 
Tiwtor/Cyflwynydd yn meddu ar gymhwyster perthnasol ar lefel y 
cymhwyster i'w addysgu, neu lefel uwch. 

Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 
Rhaid i ganolfannau gefnogi eu staff i sicrhau bod ganddynt wybodaeth 
gyfredol yn y maes galwedigaethol, bod cyflwyno, mentora, hyfforddi, 
asesu a dilysu yn unol â'r arfer gorau, a bod hyn yn cymryd i ystyriaeth 
unrhyw ddatblygiadau cenedlaethol neu ddeddfwriaethol. 

Gofynion mynediad ymgeiswyr 
Nid yw City & Guilds yn gosod gofynion mynediad ar gyfer y cymhwyster 
hwn. Fodd bynnag, rhaid i ganolfannau sicrhau bod gan ymgeiswyr y 
potensial a'r cyfle i ennill y cymhwyster yn llwyddiannus.  

Cyfyngiadau oed   

Ni all City & Guilds dderbyn unrhyw gofrestriadau am ymgeiswyr o dan 16 
oed am y cymhwyster am nad yw'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo i 
rai o dan 16 oed. 
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3 Cyflwyno'r cymhwyster 
 

Asesiad cychwynnol ac ymsefydlu 
Dylid gwneud asesiad cychwynnol o bob dysgwr cyn iddynt ddechrau eu 
rhaglen i adnabod:  

 a oes gan y dysgwr unrhyw anghenion hyfforddi penodol,  

 cefnogaeth ac arweiniad y gall fod eu hangen arnynt wrth weithio tuag 
at eu cymhwyster 

 unrhyw unedau y maen nhw eisoes wedi eu cwblhau, neu gredyd 
maen nhw wedi'i grynhoi sy'n berthnasol i'r cymhwyster  

 math a lefel briodol y cymhwyster. 
 
Rydym yn argymell bod canolfannau'n cynnal rhaglen gyflwyno fel bod y 
dysgwr yn deall yn llawn ofynion y cymhwyster, eu cyfrifoldebau fel 
dysgwr, a chyfrifoldebau'r ganolfan. Gellir cofnodi'r wybodaeth hon ar 
gytundeb dysgu.  
 

Deunyddiau cefnogi 
Mae'r adnoddau canlynol ar gael ar gyfer y cymhwyster hwn: 
 

Disgrifiad  Sut i'w cyrchu 

Arweiniad i aseswyr www.cityandguilds.com  

Llawlyfr tasgau www.cityandguilds.com 

Llyfr gosod Gellir ei archebu o Walled Garden, trwy 
www.cityandguildsbookshop.com 
neu gan eich Rheolwr Busnes 

Ffurflen cymeradwyo 
cymhwyster www.cityandguilds.com/construction 

SmartScreen www.smartscreen.co.uk 
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4 Asesu 
 

 

Uned Teitl Dull asesu Ble i gael 
deunyddiau asesu 

101/5
01 

Egwyddorion 
adeiladu 
adeiladau, 
gwybodaeth 
a chyfathrebu  

Prawf amlddewis e-volve 
City & Guilds neu bapur 
wedi'i farcio'n allanol ar 
gais.  
Mae'r prawf hwn yn 
cwmpasu'r holl 
wybodaeth yn yr uned. 

Arholiadau wedi'u 
darparu ar e-volve, 
neu bapurau 
cwestiynau wedi'u 
harchebu trwy Walled 
Garden. 

102 Cyfrannu i 
osod allan ac 
adeiladu 
strwythurau 
gwaith maen 
hyd at y cwrs  
gwrthleithder 

Papur cwestiynau 
amlddewis, yn cwmpasu 
canlyniadau 
gwybodaeth. 
 
Aseiniad ymarferol, yn 
cwmpasu canlyniadau 
perfformio. 
 
Caiff y ddau asesiad eu 
gosod gan City & Guilds 
a'u marcio gan y 
tiwtor/aseswr, a chânt eu 
dilysu'n allanol gan City 
& Guilds i wneud yn si�r 
eu bod yn cael eu cynnal 
yn iawn.  

www.cityandguilds.
com 

103 Gwneud 
gweithgaredd
au gosod 
blociau 

Papur cwestiynau 
amlddewis, yn cwmpasu 
canlyniadau 
gwybodaeth. 
 
Aseiniad ymarferol, yn 
cwmpasu canlyniadau 
perfformio. 
 
Caiff y ddau asesiad eu 
gosod gan City & Guilds 
a'u marcio gan y 
tiwtor/aseswr, a chânt eu 
dilysu'n allanol gan City 
& Guilds i wneud yn si�r 
eu bod yn cael eu cynnal 
yn iawn. 

www.cityandguilds.
com 
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Uned Teitl Dull asesu Ble i gael 
deunyddiau asesu 

104 Gwneud 
gweithgaredd
au gosod 
briciau 

Papur cwestiynau 
amlddewis, yn cwmpasu 
canlyniadau 
gwybodaeth. 
 
Aseiniad ymarferol, yn 
cwmpasu canlyniadau 
perfformio. 
 
Caiff y ddau asesiad eu 
gosod gan City & Guilds 
a'u marcio gan y 
tiwtor/aseswr, a chânt eu 
dilysu'n allanol gan City 
& Guilds i wneud yn si�r 
eu bod yn cael eu cynnal 
yn iawn. 

www.cityandguilds.
com 

105 Gwneud 
gweithgaredd
au waliau 
ceudod 

Papur cwestiynau 
amlddewis, yn cwmpasu 
canlyniadau 
gwybodaeth. 
 
Aseiniad ymarferol, yn 
cwmpasu canlyniadau 
perfformio. 
 
Caiff y ddau asesiad eu 
gosod gan City & Guilds 
a'u marcio gan y 
tiwtor/aseswr, a chânt eu 
dilysu'n allanol gan City 
& Guilds i wneud yn si�r 
eu bod yn cael eu cynnal 
yn iawn. 

www.cityandguilds.
com 

201/6
01 

Iechyd, 
diogelwch a 
lles mewn 
adeiladu 

Prawf amlddewis e-volve 
City & Guilds neu bapur 
wedi'i farcio'n allanol ar 
gais.  
Mae'r prawf hwn yn 
cwmpasu'r holl 
wybodaeth yn yr uned. 

Arholiadau wedi'u 
darparu ar e-volve, 
neu bapurau 
cwestiynau wedi'u 
harchebu trwy Walled 
Garden. 
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Manylebau prawf 

Mae'r ffordd y caiff y wybodaeth ei chwmpasu gan bob prawf ei gosod yn 
y tablau isod: 
 
Prawf 1:  Uned 101/501 Egwyddorion adeiladu adeiladau  
  cyfathrebu gwybodaeth  
Parhad:   70 munud 
 

Uned Canlyniad Nifer y 
cwestiynau 

% 

101/501 1 Gwybod sut i adnabod gwybodaeth sy'n 
cael ei defnyddio yn y gweithle 

7 20 

 2 Gwybod  am ystyriaethau amgylcheddol 
sy'n perthyn i adeiladu  

2 5.5 

 3 Gwybod am adeiladu sylfeini 4 11.5 

 4 Gwybod am adeiladu waliau mewnol ac 
allanol 

8 23 

 5  Gwybod am adeiladu lloriau  4 11.5 

 6 Gwybod am adeiladu toeon 6 17 

 7 Gwybod sut i gyfathrebu yn y gweithle  4 11.5 

 Cyfanswm 35 100 

Prawf 2:  Uned 102 Cyfrannu i osod allan ac adeiladu strwythurau 
gwaith maen hyd at y cwrs  gwrthleithder  

Parhad: 30 munud 
 

Uned Canlyniad Nifer y 
cwestiynau 

% 

102 1 Gwybod sut i gyfrannu i  osod allan ac 
adeiladu strwythurau gwaith maen hyd at y 
cwrs gwrthleithder  

20 100 

 Cyfanswm 20 100 

Prawf 3:  Uned 103 Gwneud gweithgareddau gosod blociau 
Parhad: 40 munud 
 

Uned Canlyniad Nifer y 
cwestiynau 

% 

103 1 Gwybod sut i baratoi ar gyfer 
gweithgareddau gosod blociau 

13 65 

 3 Gwybod sut i ddefnyddio blociau concrit 
dwys ac ynysu ysgafn i adeiladu waliau 
blociau 

7 35 

 Cyfanswm 20 100 
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Prawf 4:  Uned 104 Gwneud gweithgareddau gosod briciau 
Parhad: 50 munud 
 

Uned Canlyniad Nifer y 
cwestiynau 

% 

104 1 Gwybod sut i baratoi ar gyfer 
gweithgareddau gosod briciau 

15 75 

 3 Gwybod sut i adeiladu waliau bric, waliau  
ochrol/dychwelyd a chydiadau mewn bond 
estyn hanner bric  

5 25 

 Cyfanswm 20 100 

Prawf 5:  Uned 105 Gwneud gweithgareddau waliau ceudod 
Parhad: 70 munud 
 

Uned Canlyniad Nifer y 
cwestiynau 

% 

105 1 Gwybod sut i baratoi ar gyfer adeiladu 
waliau ceudod 

14 70 

 3  Gwybod sut i adeiladu waliau ceudod syth 
a chorneli dychwel 

6 30 

 Cyfanswm 20 100 

Prawf 6:  Uned 201/601   Iechyd, diogelwch a lles mewn adeiladu  
Parhad: 1 awr 
 

Uned Canlyniad Nifer y 
cwestiynau 

% 

201/601 1 Gwybod y rheoliadau iechyd a diogelwch, 
rolau a chyfrifoldebau 

7 17.5 

 2 Gwybod am weithdrefnau adrodd am 
ddamweiniau ac argyfwng a dogfennaeth 

5 12.5 

 3 Gwybod sut i adnabod peryglon yn y 
gweithle 

7 17.5 

 4 Gwybod am iechyd a lles yn y gweithle 3 7.5 

 5 Gwybod sut i drafod defnyddiau a 
chyfarpar yn ddiogel 

2 5 

 6 Gwybod am offer mynediad a gweithio ar 
uchder 

3 7.5 

 7 Gwybod sut i weithio gydag offer trydanol 
yn y gweithle 

4 10 

 8 Gwybod sut i ddefnyddio offer amddiffyn 
personol (OAP / PPE)  

5 12.5 

 9 Gwybod achos tân a threfnau brys tân 4 10 

 Cyfanswm 40 100 
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5 Unedau 
 

Argaeledd unedau  

Mae modd cael yr unedau canlynol hefyd gan y Gofrestr Cymwysterau 
Rheoleiddiedig: http://register.ofqual.gov.uk/Unit 

Strwythur Unedau  

Mae gan bob un o'r unedau'r canlynol: 

 Rhif cyfeirio City & Guilds 
 rhif achredu uned (RHAU) 
 teitl 
 lefel 
 gwerth credydau 
 oriau dysgu dan arweiniad 
 nod yr uned 
 canlyniadau dysgu sy'n cynnwys nifer o feini prawf asesu  
 
Esbonio cwmpas  
Mae'r Cwmpas yn rhoi lle pellach ar ba feysydd o fewn meini prawf asesu 
y mae'n rhaid ymdrin â nhw. Rhaid dysgu'r cwmpas mewn uned i 
ddysgwyr a chaiff rhannau o'r cwmpas eu hasesu. 

Rhestr termau 

Caiff y geiriau a'r termau canlynol eu defnyddio yn yr unedau hyn. 
 

Term Diffiniad 

Agreg Y defnydd bras (graean fel arfer) sy'n cael ei 
ddefnyddio wrth gymysgu concrit 

Bric awyr Bloc adeiladu tyllog sy'n caniatáu awyru trwy waliau 

Rhimyn  Ymyl syth bric wedi'i ffurfio gan uniad dau wyneb  

Balast Cymysgedd o dywod a graean bras. 

Sypynnu Dosrannu defnyddiau'n gywir i gynhyrchu cymysgedd 
penodol 

Gwely Morter y caiff y bric ei osod neu ei welyo arno 

Gwelyo Y broses o osod bric, dan o waith maen yn ei le 

Uniad gwely Uniad llorweddol. 

Bond bloc Caiff ei ddefnyddio mewn waliau cyfansawdd ar gyfer 
clymu'r ddau groen ynghyd trwy ffitio sawl cwrs o 
waith bric o un croen i mewn i nifer gwahanol o 
gyrsiau o un arall 
Bondio wal i mewn i bant bric 

Bolster C�n llafn eang sy'n cael ei ddefnyddio i dorri briciau 
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Bond/Bondio. Trefniant neu batrwm gosod briciau a blociau i 
wasgaru'r llwyth trwy'r wal, hefyd o ran cryfder a 
golwg 

Trywel briciau Caiff ei ddefnyddio i wasgaru a rholio morter; caiff ei 
alw hefyd yn drywel wal 

Bond toredig Y defnydd o rannau o friciau i gywiro batrwm bondio 
lle na fydd briciau llawn yn ffitio 

Safonau Prydeinig Mae'r Sefydliad safonau Prydeinig (BSI) yn datblygu ac 
yn cyhoeddi safonau yn y DU 

Llinell Adeiladu Caiff y llinell ei gosod fel arfer gan yr Awdurdod Lleol i 
nodi ffin allanol adeilad, wedi'i mesur fel arfer o ymyl y 
pafin. Ni ddylai adeilad byth gael ei adeiladu o flaen y 
llinell adeiladu. Gweler hefyd Llinell talwyneb 

Rheoliadau Adeiladu Mae'r rhain yn gyfres o ddogfennau sy'n gosod 
gofynion cyfreithiol ar gyfer safonau gwaith adeiladu 

Wal geudod Wal sy'n cael ei hadeiladu mewn dau groen ar wahân 
(fel arfer o ddefnyddiau gwahanol) gyda gofod yn cael 
ei ddal ynghyd gan glymau wal. 

Codau ymarfer Mae'r Cod Ymarfer Cymeradwy (ACoP) yn rhoi cyngor 
ymarferol i rai sy'n cymryd rhan mewn gwaith 
adeiladu 

Briciau cyffredin Briciau o ansawdd canolig sy'n cael eu defnyddio ar 
gyfer gwaith wal cyffredin lle does dim angen 
gorffeniad wyneb arbennig. 

Concrit 
 

Yn cynnwys sment, tywod a charreg, o sawl maint ac 
mewn gwahanol gyfrannau. 

Cwrs Gwrthleithder 
(DPC) 

Haen  neu stribed o ddefnydd anhydraidd wedi'i rhoi 
mewn uniad wal i atal d�r rhag mynd trwyddi 

Pilen 
Wrthleithder.   (DPM) 

Haen neu ddalen o ddefnydd anhydraidd o fewn llawr 
neu oddi tano neu'n fertigol mewn adeilad i atal 
morter rhag mynd trwyddi 

Datwm Mae datwm yn bwynt sefydlog i gael lefelau cyfeirio 
oddi wrtho. Gallant fod yn Feincnodau Ordnans 
(OBMs) neu'n Feincnodau Dros Dro (TBMs) 

Dimensiynau Mesuriadau  

Briciau Peirianegol Briciau dwys, caled o faint arferol i'w defnyddio i gario 
llwythi trwm (e.e. wrth adeiladu pont, sylfeini trwm ac 
ati). 

Ongl wyneb Gwiriad cornel i gornel (lletraws) ar gyfer gwyriadau ar 
wyneb wal 

Briciau wynebu Bric o well ansawdd sy'n addas i'w defnyddio ar 
wyneb wal lle mae angen golwg dda 

Wyneb llyfn Yn nodi wyneb gwaith taclus ei olwg. 

Pant Y pant mewn bric. 

Gwadnau Cyrsiau ymestynnol ar waelod wal 

Sylfaen Yn cael ei ddefnyddio i wasgaru llwyth adeilad i'r 
isbridd 

Llinell blaen t� / 
talwyneb 

Llinell flaen adeilad y mae modd adeiladu arno neu'r tu 
ôl i'r llinell adeiladu (gweler hefyd Llinell Adeiladu), ond 
byth o'i flaen. 
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Medrydd Gosodiad fertigol cyrsiau bric cyrsiau 

Blwch medrydd 
 

Blwch diwaelod sy'n cael ei ddefnyddio i fesur 
defnydd i'w gymysgu ynghyd i ffurfio concrit neu 
forter 

Croeslinellau Patrymau sy'n cael eu defnyddio ar luniad i adnabod 
gwahanol ddefnyddiau i gwrdd â safonau BS1192 

Wyneb pen Wyneb pen bric. 

Safonau diwydiannol Safonau lleiaf swm o waith gorffenedig  

Uniadu Gwneud gorffeniad i wynebau morter wrth i'r gwaith 
fynd yn ei flaen, h.y. uniadu hanner crwn 

Haearn uniadu Pwyntiwr polyn (NI) yn cael ei ddefnyddio i ffurfio 
uniadau hanner crwn  

Pwyntiwr Offeryn yn cael ei ddefnyddio i wneud gorffeniad 
uniadau 

Cydiadau Dulliau o uno waliau wedi'u gosod ar onglau 

Dalen Un o ddwy wal baralel sydd wedi'u clymu ynghyd fel 
wal geudod 

Lefelu  Gwneud yn si�r bod dau bwynt ar yr un uchder 

Calch Defnydd powdr mân sy'n cael ei ddefnyddio'n 
draddodiadol mewn morterau 

Lein Llinyn sy'n cael ei ddefnyddio i roi canllaw i friciau i'w 
gwneud yn syth 
Hefyd unionder gwaith bric 

Datganiad Dull Disgrifiad o'r dull a ddewiswyd i wneud tasg, yn aml 
wedi'i gysylltu ag asesiad risg 

Morter Cymysgedd o dywod, sment a/neu galch a d�r sy'n 
cael ei ddefnyddio i osod briciau 

Plastigydd  Yn cael ei ddefnyddio i wneud morter yn hydrin 

Plwm Fertigoledd gwaith bric 

Parpennau Yr uniadau croes sydd i'w gweld yn fertigol ar wyneb 
wal friciau. 

Pwyntio Gosod gorffeniad ar wynebau morter, dilyniant o 
weithgareddau ôl-adeiladu, a allai hefyd fod yn 
ailbwyntio fel gwaith trwsio. h.y. hindreuliedig, twca ac 
ati  

Proffiliau  Dyfeisiau canllawiau ar gyfer leinio mewn gwaith bric 

Conglfeini Cornel mewnol neu allanol wal. 

Cribin Ongl gogwydd 

Grisio'n ôl 
 

Grisio'n ôl cyfres o gyrsiau gwaith bric i adeiladu'n 
ddiweddarach 

Rhoden fesur Ar gyfer lefelau llawr, uchder siliau, uchder pen; gelwir 
hefyd yn ffon uchder. 
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Uned 101/501 Egwyddorion adeiladu 
adeiladau, gwybodaeth a 
chyfathrebu  

 

RHAU: A/504/6722 

Lefel: 1 

Gwerth credydau: 6 

ODDA: 52 

Cefnogaeth gan 
sector neu gorff 
rheoleiddio: 

Cefnogir yr uned hon gan 
ConstructionSkills 

Nod: Nod yr uned hon yw rhoi i'r dysgwr 
wybodaeth am ddulliau adeiladu a 
thechnoleg adeiladu mewn perthynas â: 

 Deall ystod o ddefnyddiau adeiladu 
sy'n cael eu defnyddio yn y 
diwydiant adeiladu a'u 
haddasrwydd i adeiladu adeiladau 
modern 

 Prosesau rhannu gwybodaeth 
 Cysyniadau sylfaenol cyfathrebu 

effeithiol 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
1. gwybod sut i adnabod gwybodaeth sy'n cael ei defnyddio yn y 

gweithle  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
1.1 adnabod ffynonellau gwybodaeth sy'n cael eu defnyddio mewn 

adeiladu 
1.2 adnabod y raddfa i'w defnyddio gyda lluniadau mewn perthynas 

â BS1192 
1.3 adnabod  symbolau a chroeslinellau o luniadau mewn 

perthynas â BS1192  
1.4 nodi pwrpas data sy'n cael eu defnyddio mewn adeiladu 

 

Cwmpas  
Ffynonellau gwybodaeth 
Lluniadau, amserlen, manylebau, rhaglen waith 
 
Lluniadau 
Cynllun bloc, cynllun safle, manylyn, toriad 
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Symbolau 
toiled, sinc, bath, drws, ffenestr 
Croeslinellau  
Gwaith bric, pren (esmwyth a garw), gwaith bloc, concrit, craidd caled, 
isbridd/daear, ynysiad, cwrs gwrthleithder (DPC), pilen wrthleithder  
(DPM) 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
2. gwybod  am ystyriaethau amgylcheddol sy'n perthyn i adeiladu 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
2.1 nodi nodweddion adeilad sy'n gwella effeithlonrwydd  
2.2 nodi pwysigrwydd rheoli gwastraff.   

 

Cwmpas  

Nodweddion 
Nodweddion dylunio sy'n lleihau defnyddio  d�r ac ynni: ynysiad a 
chynaeafu/ cadw d�r  
 
Rheoli gwastraff 
Arbed, ailddefnyddio, ailgylchu. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
3. gwybod am adeiladu sylfeini 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
3.1 adnabod mathau o sylfeini 
3.2 adnabod defnyddiau  sy'n cael eu defnyddio mewn sylfeini 

concrit 
3.3 nodi'r wybodaeth sydd eu hangen i gyfrifo'r swm o ddefnyddiau 

sy'n cael eu defnyddio mewn sylfaen 
3.4 cyfrifo cyfaint concrit sy'n cael ei ddefnyddio mewn sylfaen 

stribed sengl.  

 

Cwmpas  
Mathau o sylfeini 
Stribed, trawst, piler, pad 
 
Deunyddiau  
Agreg bras, agreg mân, sment, d�r, atgyfnerthiad dur 
 
Gwybodaeth  
Manyleb, dimensiynau 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
4. gwybod am adeiladu waliau mewnol ac allanol  
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Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
4.1 adnabod mathau o waliau mewnol ac allanol 
4.2 adnabod defnyddiau waliau allanol a chydrannau 
4.3 adnabod defnyddiau waliau mewnol a chydrannau 
4.4 cyfrifo arwynebedd wal 
4.5 adnabod defnyddiau a chymarebau cymysgedd sy'n cael eu 

defnyddio mewn morter 
4.6 adnabod gorffeniadau wal 
4.7 nodi systemau paent ar gyfer  plastr newydd. 

 

Cwmpas  
Mathau 
Solet, ceudod, ffrâm bren, stydiau 
 
Defnyddiau waliau allanol a chydrannau  
Bric, bloc, pren ynysiad, cwrs gwrthleithder -  (DPC), clymau wal,  
 
Defnyddiau waliau mewnol a chydrannau  
Styden (pren, metel), gwaith bloc dwysedd isel, bwrdd plastr, plastr  
 
Deunyddiau 
Tywod, calch, plastigydd, sment 
 
Gorffeniadau wal 
Plastr, rendrad 
 
Systemau paent 
cot niwlen, dwy got o emwlsiwn 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
5. gwybod am adeiladu lloriau 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
5.1 adnabod mathau o loriau 
5.2 adnabod cydrannau lloriau gwaelod concrit solet 
5.3 adnabod cydrannau lloriau pren. 

 

Cwmpas  
Mathau o loriau 
Gwaelod concrit solet, pren (daear, uchaf) 
 
Cydrannau lloriau gwaelod concrit solet  
Craidd caled, tywod rhwymo, pilen wrthleithder (DPM), ynysiad, 
concrit traws-safle, sgrid 
 
Cydrannau pren 
Concrit traws-safle, waliau cynnal, platiau wal, DPC, distiau, ynysiad, 
gorchudd llawr 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
6. gwybod am adeiladu toeon 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
6.1 adnabod mathau o doeon 
6.2 adnabod cydrannau toeon 
6.3 nodi systemau paent ar gyfer pren 
6.4 cyfrifo swm llinol astell dywydd 
6.5 nodi pwysigrwydd ynysiad thermol mewn to. 

 

Cwmpas  
Mathau o doeon 
Talcen tai, gwastad, talcendo, to ar oledd 
 
Cydrannau to 
Crib, astell/lats/ astell dywydd, plât wal, ffelt, llechi/teils, ceibrau 
ategrwymo, ynysiad, distiau, strapiau plât wal. 
 
Systemau paent ar gyfer pren 
Selio ceinciau, preimio, tanbaent, sglein (dŵr a thoddydd) 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
7. gwybod sut i gyfathrebu yn y gweithle 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
7.1 rhestru rolau swydd mewn adeiladu 
7.2 nodi gwybodaeth angenrheidiol wrth gofnodi neges 
7.3 rhestru manteision cyfathrebu clir ac effeithiol 
7.4 rhestru manteision cyfathrebu cadarnhaol gyda chydweithwyr a 

phobl eraill 
7.5 adnabod dulliau cyfathrebu sy'n cael eu defnyddio i gyfleu 

gwybodaeth i gydweithwyr. 

 

Cwmpas  
Rolau swydd 
Proffesiynol, technegol, masnach, gweithiwr cyffredinol 
Gwybodaeth 
Dyddiad, amser, cynnwys, enw cyswllt a manylion  
Manteision (AC 7.3) 
Atal camsyniadau, gweithio diogel, gwell cynhyrchedd 
Manteision (AC 7.4) 
Gwell cymhelliant, osgoi gwrthdaro, cydymffurfio â chydraddoldeb ac 
amrywiaeth 
Dulliau cyfathrebu  
Llafar, memos, ffôn, e-bost, radio,  negeseuon testun 
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Uned 102 Cyfrannu i osod allan ac 
adeiladu strwythurau gwaith 
maen hyd at y cwrs  
gwrthleithder 

RHAU: L/504/6885 

Lefel: 1 

Gwerth credydau: 3 

ODDA: 30 

Cefnogaeth gan 
sector neu gorff 
rheoleiddio: 

Cefnogir yr uned hon gan 
ConstructionSkills 

Nod: Nod yr uned hon yw rhoi i'r dysgwyr y 
wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i osod 
allan ac adeiladu strwythurau gwaith maen 
hyd at y cwrs gwrthleithder.  

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
1. Gwybod sut i gyfrannu i osod allan ac adeiladu strwythurau gwaith 

maen hyd at y cwrs gwrthleithder. 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
1.1 disgrifio gwahanol fathau o ddyluniadau sy'n cael eu 

defnyddio'n gyffredin 
1.2 Adnabod gwahanol raddfeydd sy'n cael eu defnyddio'n aml 

mewn lluniadau sy'n cael eu defnyddio wrth osod allan ac 
adeiladu strwythurau gwaith maen sylfaenol 

1.3 adnabod dulliau o ddarllen a chymryd mesuriadau o 
ddyluniadau 

1.4 nodi'r rhesymau dros leoli gwasanaethau sy'n bod cyn i 
weithgareddau gosod allan gychwyn 

1.5 nodi'r rhesymau dros glirio safle cyn i weithgareddau gosod allan 
gychwyn  

1.6 disgrifio pwrpas y llinell adeiladu 
1.7 disgrifio dulliau o osod allan corneli ongl sgwâr 
1.8 disgrifio pwysigrwydd gwirio mesuriadau wrth i'r gwaith fynd yn 

ei flaen 
1.9 rhestru ffynonellau gwybodaeth cysylltiedig â gosod allan ac 

adeiladu  strwythurau gwaith maen sylfaenol 
1.10 nodi dulliau ar gyfer rhoi gwybod am anghywirdebau mewn 

ffynonellau gwybodaeth 
1.11 adnabod dulliau sy'n cael eu defnyddio i drosglwyddo lefelau o'r 

datwm a phwysigrwydd uchderau datwm 
1.12 adnabod dulliau sy'n cael eu defnyddio i drosglwyddo 

gwybodaeth gosod allan ar goncrit sylfeini 
1.13 disgrifio pwysigrwydd amddiffyn y gwaith gosod allan 
1.14 rhestru adnoddau sydd eu hangen i osod allan, lefelu ac 

adeiladu strwythurau gwaith maen sylfaenol 
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1.15 nodi dulliau i wneud gwiriadau ar adnoddau sy'n cael eu 
defnyddio i lefelu. 

 

Cwmpas  

Lluniadau (sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin mewn gosod allan): 
Cynllun bloc, cynllun lleoliad, cynllun safle, toriadau trwodd, manylion. 
 
Graddfeydd 
1:2500, 1:1250, 1:500, 1:100, 1:50, 1:10, 1:5. 
 
Dulliau (AC1.3) 
Darllen dimensiynau lluniad, defnyddio riwl raddfa. 
 
Gwasanaethau 
Trydan, nwy, d�r, draeniad, telegyfathrebu. 
 
Dulliau (AC1.7) 
cymhareb 3:4:5, sgwaryn adeiladwr, sgwaryn optegol/laser. 
 
Ffynonellau gwybodaeth 
Datganiad dull, asesiad risg, dyluniadau gwaith, dalennau tasg, 
manylebau, amserlenni, Rheoliadau Adeiladu. 
 
Dulliau (AC1.10) 
Llafar, ysgrifenedig. 
 
Dulliau (AC1.11) 
Ymyl syth a lefel wirod, lefel optegol/laser  a ffon. 
 
Adnoddau 
Lefel laser chanfyddwr, llinellau cwmpasu, proffiliau, llinell 
dywod/paent chwistrell,  tâp mesur, rhoden/lats medrydd, ymyl syth, 
lefel wirod, sgwaryn adeiladwr, pinnau/pegiau gosod allan, lluniadau 
gwaith, cyfrifiannell. 
 
Dulliau (AC1.15) 
Archwiliad gweledol, ôl-wiriad lefel wirod. 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
2. gallu cyfrannu i osod allan ac adeiladu strwythurau gwaith maen 

hyd at y cwrs gwrthleithder.  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
2.1 cadarnhau gwybodaeth ysgrifenedig i nodi'r gwaith sydd i'w 

wneud 
2.2 dewis adnoddau cywir sydd eu hangen i wneud y gwaith 
2.3 cynorthwyo gyda gosod allan strwythurau adeiladu gwaith 

maen hyd at y cwrs gwrthleithder 
2.4  cynorthwyo gyda mesuriadau ar gyfer adeiladu strwythurau 

gwaith maen hyd at y cwrs gwrthleithder  
2.5  cynorthwyo gydag adeiladu strwythurau adeiladu gwaith maen 

hyd at y cwrs gwrthleithder  
2.6 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 

 

Cwmpas  

Gwybodaeth ysgrifenedig (AC2.1) 
Lluniadau, manylebau. 
 
Adnoddau 
Lefel laser chanfyddwr, llinellau cwmpasu, proffiliau, llinell 
dywod/paent chwistrell, tâp mesur, rhoden/lats medrydd, ymyl syth, 
lefel wirod, sgwaryn adeiladwr, pinnau/pegiau gosod allan, lluniadau 
gwaith, cyfrifiannell. 
 
Gosod allan 
Gosod allan onglau sgwâr, trosglwyddo lefelau o ddatwm y safle. 
 
Mesuriadau 
Gwirio lefelau, gwirio croesliniau 
 
Adeiladu 
Plymio o linellau cwmpas, marcio sail goncrit: paent chwistrell paent, 
sialc, sgrid morter. 
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Uned 103 Gwneud gweithgareddau 
gosod blociau 

 

RHAU: R/504/6886 

Lefel: 1 

Gwerth credydau: 6 

ODDA: 53 

Cefnogaeth gan 
sector neu gorff 
rheoleiddio: 

Cefnogir yr uned hon gan 
ConstructionSkills 

Nod: Nod yr uned hon yw rhoi i'r dysgwyr y 
wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i osod 
blociau gan ddefnyddio gwahanol fathau o 
flociau. 

 
 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
1. Gwybod sut i baratoi ar gyfer gweithgareddau gosod blociau 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
1.1 rhestru peryglon cyffredin cysylltiedig â gweithgareddau 

gosod blociau 
1.2 dehongli lluniadau cysylltiedig â gweithgareddau gosod blociau 
1.3 nodi'r graddfeydd gwahanol sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin 

mewn lluniadau sy'n cael eu defnyddio mewn gosod blociau 
1.4 rhestru ffynonellau gwybodaeth cysylltiedig â 

gweithgareddau gosod blociau 
1.5 rhestru'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau 

gosod blociau. 

 

Cwmpas  

Gweithgareddau gosod blociau 
Stacio blociau, cymysgu morter, defnyddiau torri, defnyddiau codi a 
chario 
 
Lluniadau 
Croeslinellu, uwcholygon, golygon, trawstoriadau, manylebau 
 
Graddfeydd 
1:100, 1:50, 1:10. 
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Ffynonellau gwybodaeth 
Lluniadau a chyfarwyddiadau gweithio, gweithdrefnau/polisi gweithio 
diogel, manylebau a rhaglen, datganiad dull, asesiad risg, 
cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, dalen tasg, Rheoliadau Adeiladu. 
Adnoddau 
Defnyddiau: blociau dwys, blociau ysgafn, morter, plastigydd. 
 
Offer: trywel briciau, trywel pwyntio, morthwyl lwmp, c�n bras,  
morthwyl sgolpio, llinyn a phinnau, blociau cornel, plât tynhau, lefel 
wirod, lefel fad/boced, tâp mesur, sgwaryn adeiladwr, morthwyl 
briciau, haearn uniadu, rhoden uchder, latsen/rhoden fedryddu 
 
Cyfarpar: bwced, berfa sach, berfa, brwsh ysgubo, brwsh llaw, rhaw, 
ymyl syth. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
2. gallu paratoi ar gyfer gweithgareddau gosod blociau yn unol â 

manylebau gwaith 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
2.1 cadarnhau cyfarwyddiadau i wybod pa weithgareddau gosod 

blociau fydd yn cael eu cynnal 
2.2 cynhyrchu rhestri adnoddau angenrheidiol i wneud y 

gweithgareddau gosod blociau 
2.3 cyfrifo meintiau adnoddau fydd eu hangen ar gyfer y 

gweithgareddau gosod blociau 
2.4 gwirio addasrwydd adnoddau ar gyfer y  gweithgareddau 

gosod blociau 
2.5 gosod allan i adeiladu waliau bloc syth, corneli ochrol/dychwel 

mewnol ac allanol a chydiadau 
2.6 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 

 

Cwmpas  

Rhestr wirio o adnoddau 
Offer a chyfarpar, blociau dwys ac ysgafn, offer amddiffyn personol 
(PPE) (OAP / PPE). 
 
Meintiau adnoddau 
Morter, blociau, gwastraff (canrannau) mesuriadau arwynebedd a 
llinol. 
 
Gwirio addasrwydd adnoddau 
Defnyddiau'n bodloni'r fanyleb ac yn rhydd o ddiffygion, offer a 
chyfarpar yn cael eu cynnal yn gywir ac yn ddiogel i'w defnyddio, Offer 
Amddiffyn Personol (OAP / PPE) ar gael ac yn cael eu cynnal a'u 
defnyddio'n gywir. 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
3. gwybod sut i ddefnyddio blociau concrit dwys ac ynysu ysgafn i 

adeiladu waliau blociau 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
3.1 disgrifio arferion gweithio diogel wrth adeiladu waliau blociau 
3.2 nodi dulliau o wneud bondiau ar gyfer waliau blociau 
3.3 nodi dulliau sy'n cael eu defnyddio i dorri ac i baratoi defnyddiau 
3.4 adnabod offer a chyfarpar llaw ar gyfer adeiladu waliau 

blociau 
3.5 adnabod dilyniant gwaith ac uchderau waliau sy'n cael eu 

hargymell sy'n cael eu hadeiladu ar unrhyw un adeg 
3.6 disgrifio'r rhesymau dros wneud gwiriadau i gadarnhau bod 

gwaith yn bodloni manylebau. 

 

Cwmpas  

Arferion gweithio diogel 
Terfynau uchder, trafod, stacio, torri. 
 
Dulliau(AC3.2) 
Mesur, hanner bond, bond toredig, bond cildro, bondio sych. 
 
Dulliau(AC3.3) 
Morthwyl a bolster, llif gwaith maen, holltwr blociau, tâp mesur. 
 
Offer a chyfarpar llaw 
Trywel briciau, trywel pwyntio, morthwyl lwmp, c�n bras,  morthwyl 
sgolpio, llinyn a phinnau, blociau cornel, plât tynhau, lefel wirod, lefel 
fad/boced, tâp mesur, sgwaryn adeiladwr, morthwyl briciau, haearn 
uniadu, rhoden uchder, latsen/rhoden fedryddu, bwced, berfa sach, 
berfa, brwsh ysgubo, rhaw, ymyl syth. 
 
Dilyniant 
Medrydd, lefel, plwm. 
 
Uchderau murio sy'n cael eu hargymell 
O ddatganiad dull ac asesiad risg, i ganllawiau'r gwneuthurwr, 
ystyriaeth o amgylchiadau tywydd. 
 
Gwiriadau 
Deunyddiau'n bodloni'r fanyleb ac yn rhydd o ddiffygion; wedi dewis, 
defnyddio a chynnal offer yn gywir ac yn ddiogel; wedi dewis, 
defnyddio a chynnal PPE yn gywir; dewis blociau, cymhareb morter, 
ansawdd morter, medrydd, lefel, llinyn plwm, amrediad, sgwâr. 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
4. gallu defnyddio blociau dwys ac ynysu ysgafn i adeiladu waliau 

blociau yn ôl manylebau a roddwyd 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
4.1 cadarnhau cyfarwyddiadau i wybod pa weithgareddau gosod 

blociau fydd yn cael eu cynnal 
4.2 paratoi a thorri blociau â llaw 
4.3 defnyddio blociau i adeiladu muriau blociau syth a chorneli 

ochrol a chydiadau 
4.4 cynhyrchu gorffeniadau uniadau i furiau blociau 
4.5 defnyddio offer mynediad cywir 
4.6 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 

 

Cwmpas  

Blociau 
Dwys, ysgafn. 
 
Gorffeniadau 
Hanner crwn, cyfwyneb 
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Uned 104 Gwneud gweithgareddau 
gosod briciau 

 

RHAU: Y/504/6887 

Lefel: 1 

Gwerth credydau: 8 

ODDA: 74 

Cefnogaeth gan 
sector neu gorff 
rheoleiddio: 

Cefnogir yr uned hon gan 
ConstructionSkills 

Nod: Nod yr uned hon yw rhoi i'r dysgwr y 
wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i osod 
allan, torri briciau ac adeiladu waliau 
briciau. 

 
 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
1. Gwybod sut i baratoi ar gyfer gweithgareddau gosod briciau 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
1.1 rhestru peryglon cyffredin cysylltiedig â gweithgareddau 

gosod briciau 
1.2 dehongli dyluniadau perthnasol i weithgareddau gosod briciau 
1.3 nodi'r graddfeydd gwahanol sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin 

mewn lluniadau sy'n cael eu defnyddio mewn gosod briciau 
1.4 rhestru ffynonellau gwybodaeth cysylltiedig â 

gweithgareddau gosod briciau 
1.5 rhestru'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau 

gosod briciau. 

 

Cwmpas  

Gweithgareddau gosod briciau  
Stacio briciau, cymysgu morter, defnyddiau torri, defnyddiau codi a 
chario 
 
Lluniadau 
Croeslinellu, uwcholygon, golygon, trawstoriadau, manylebau 
 
Graddfeydd 
1:100, 1:50, 1:10. 
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Ffynonellau gwybodaeth 
Lluniadau a chyfarwyddiadau gweithio, gweithdrefnau/polisi gweithio 
diogel, manylebau a rhaglen, datganiadau dull, asesiad risg, 
cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, dalen tasg, Rheoliadau Adeiladu. 
 
Adnoddau 
Defnyddiau: briciau wyneb, briciau cyffredin, briciau peiriannu, morter, 
plastigydd 
 
Offer: trywel briciau, trywel pwyntio, morthwyl lwmp, c�n bras,  
morthwyl sgolpio, llinyn a phinnau, blociau cornel, lefel wirod, lefel 
fad/boced, tâp mesur, sgwaryn adeiladwr, morthwyl briciau, haearn 
uniadu, latsen/rhoden fedryddu 
 
Cyfarpar: bwced, gefel/gafael briciau, berfa sach, berfa, brwsh ysgubo,  
brwsh llaw, rhaw, ymyl syth. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
2. gallu paratoi ar gyfer gweithgareddau gosod briciau yn unol â 

manylebau gwaith 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
2.1 cadarnhau cyfarwyddiadau i wybod pa weithgareddau gosod 

briciau fydd yn cael eu cynnal 
2.2 cynhyrchu rhestri adnoddau angenrheidiol i wneud y 

gweithgareddau gosod briciau 
2.3 cyfrifo meintiau adnoddau fydd eu hangen ar gyfer y 

gweithgareddau gosod briciau 
2.4 gwirio addasrwydd adnoddau ar gyfer y gweithgareddau 

gosod briciau 
2.5 gosod allan i adeiladu waliau bric syth, corneli ochrol/dychwel 

mewnol ac allanol a chydiadau 
2.6 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 

 

Cwmpas  

Rhestr wirio o adnoddau 
Offer a chyfarpar, defnyddiau gan gynnwys y math cywir o friciau, 
Offer Amddiffyn Personol (OAP / PPE), deunyddiau'n bodloni'r fanyleb 
ac yn rhydd o ddiffygion. 
 
Cyfrifo 
Mesuriadau arwynebedd a llinol, canrannau, morter. 
 
Gwirio addasrwydd adnoddau 
Deunyddiau'n bodloni'r fanyleb ac yn rhydd o ddiffygion, offer a 
chyfarpar yn cael eu cynnal yn gywir ac yn ddiogel i'w defnyddio, Offer 
Amddiffyn Personol (OAP / PPE) ar gael ac yn cael eu cynnal a'u 
defnyddio'n gywir. 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
3. gwybod sut i adeiladu waliau bric, waliau ochrol/dychwel a 

chydiadau mewn bond estyn hanner bric 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
3.1 nodi dulliau i wneud bondiau ar gyfer waliau hanner bric a 

chydiadau dychwel/ochrol 
3.2 nodi dulliau o dorri briciau â llaw 
3.3 adnabod gwahanol fathau o offer a chyfarpar llaw ar gyfer 

adeiladu waliau hanner bric 
3.4 disgrifio pwysigrwydd gwneud gwiriadau ansawdd. 

 

Cwmpas  

Dulliau(AC3.1) 
Mesur, bondio sych, bondio ochrol, bondiau toredig. 
 
Dulliau(AC3.2) 
Morthwyl lwmp a ch�n bras, morthwyl briciau, morthwyl sgolpio. 
 
Offer a chyfarpar llaw 
Trywel briciau, trywel pwyntio, morthwyl lwmp, c�n bras,  morthwyl 
sgolpio, llinyn a phinnau, blociau cornel, lefel wirod, lefel fad/boced, 
tâp mesur, sgwaryn adeiladwr, morthwyl briciau, haearn uniadu,  
latsen/rhoden fedryddu, rhoden uchder, bwced, berfa sach, berfa, 
brwsh ysgubo, rhaw, ymyl syth. 
 
Gwiriadau ansawdd 
deunyddiau'n bodloni'r fanyleb ac yn rhydd o ddiffygion; wedi dewis, 
defnyddio a chynnal offer yn gywir ac yn ddiogel; wedi dewis, 
defnyddio a chynnal PPE yn gywir; dewis briciau, cymhareb morter, 
ansawdd morter, medrydd, lefel, llinyn plwm, cwmpas, uniadau morter 
llawn, perpendicwlarau plwm, sgwaryn. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
4. gallu defnyddio briciau i adeiladu waliau 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
4.1 cadarnhau cyfarwyddiadau i wybod pa weithgareddau gosod 

briciau fydd yn cael eu cynnal 
4.2 paratoi a thorri briciau â llaw 
4.3 defnyddio blociau i adeiladu waliau syth a chorneli ochrol a 

chydiadau 
4.4 cynhyrchu gorffeniadau uniadau ar waliau hanner bric 
4.5 defnyddio offer mynediad cywir 
4.6 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 
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Cwmpas  

Torri briciau â llaw 
Morthwyl a bolster. 
 
Adeiladu waliau syth a chorneli ochrol a chydiadau 
Waliau syth, cydiadau - trefniadau bondio gwahanol, conglfaen 
mewnol, conglfaen allanol. 
 
Gorffeniadau 
Wedi'u crymu neu eu hofferynnu (dolen bwced), hindreuliedig, 
cyfwyneb, cilannog. 
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Uned 105 Gwneud gweithgareddau 
waliau ceudod 

 

RHAU: Y/504/6890 

Lefel: 1 

Gwerth credydau: 11 

ODDA: 103 

Cefnogaeth gan 
sector neu gorff 
rheoleiddio: 

Cefnogir yr uned hon gan 
ConstructionSkills 

Nod: Nod yr uned hon yw rhoi i'r dysgwyr y 
wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i wneud 
waliau ceudod 

 
 
 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
1. gwybod sut i baratoi ar gyfer adeiladu waliau ceudod  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
1.1 rhestru adnoddau sydd eu hangen i godi wal geudod 
1.2 nodi nodweddion yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer 

adeiladu wal geudod 
1.3 disgrifio'r rhesymau dros wneud gwiriadau i gadarnhau bod 

gwaith yn bodloni'r manylebau 
1.4 nodi dulliau o wneud gwiriadau ar adnoddau sydd eu hangen i 

adeiladu wal geudod 
1.5 disgrifio cydrannau wal geudod 
1.6 nodi gwahanol fathau o ddefnyddiau wal 
1.7 nodi gwahanol offer a chyfarpar sydd eu hangen ar gyfer y 

gwaith 
1.8 nodi dulliau gosod allan i adeiladu waliau ceudod. 

 

Cwmpas  

Adnoddau (AC1.1) 
Clymau wal, DPC, briciau awyr, leiniwr ceudod/bric awyr, briciau a 
blociau, ynysiad. 
 
Adnoddau (AC1.2) 
Briciau a blociau (clai, concrit, calch tywod, bric cyffredin, wyneb a 
pheirianegol, bloc concrit dwys neu ysgafn), clymau wal 
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Cwrs gwrthleithder (DPC), briciau awyr, leiniwr ceudod/bric awyr, 
ynysiad, morterau. 
 
Gwiriadau 
Gweledol, addasrwydd, yn cydymffurfio â'r lluniad/manyleb, 
cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. 
 
Components 
Ynysiad, briciau, blociau, clymau wal, morter, DPC (fertigol a 
llorweddol), bric awyr, leiniwr ceudod/bric awyr (sefydlog, telesgopig). 
 
Mathau 
Briciau, blociau dwys ac ysgafn, defnyddiau lleol. 
 
Offer a chyfarpar 
Trywel briciau, trywel pwyntio, morthwyl lwmp, c�n bras,  morthwyl 
sgolpio, llinyn a phinnau, blociau cornel, lefel wirod, lefel fad/boced, 
tâp mesur, sgwaryn adeiladwr, morthwyl briciau, haearn uniadu,  
latsen/rhoden fedryddu, rhoden fesur/ uchder, bwced, berfa sach, 
berfa, brwsh ysgubo, rhaw, ymyl syth. 
 
Dulliau 
Gosod allan safle'r wal, llwytho briciau a blociau allan, lleoli'r bwrdd 
morter a morter, dewis cydrannau'n barod i'w defnyddio. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
2. gallu paratoi i adeiladu wal geudod 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
2.1 cadarnhau cyfarwyddiadau i gychwyn gweithgareddau wal 

geudod 
2.2 cynhyrchu rhestr wirio o adnoddau sydd eu hangen i adeiladu 

waliau ceudod 
2.3 cyfrifo meintiau adnoddau fydd eu hangen ar gyfer waliau 

ceudod  
2.4 gwirio addasrwydd adnoddau ar gyfer waliau ceudod 
2.5 gosod allan i adeiladu waliau ceudod yn unol â manyleb y gwaith 
2.6 paratoi adnoddau ar gyfer gweithgareddau wal geudod yn unol â 

deddfwriaeth a chanllawiau swyddogol 
2.7 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 
 
Cwmpas  

Rhestr wirio o adnoddau 
Offer a chyfarpar, defnyddiau gan gynnwys y math cywir o friciau, 
blociau, DPC a chlymau wal, offer amddiffyn personol (PPE)  
 
Cyfrifo 
Mesuriadau arwynebedd a llinol, canrannau, morter, bric, blociau.  
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Gwirio addasrwydd adnoddau  
Deunyddiau'n bodloni'r fanyleb ac yn rhydd o ddiffygion, offer a 
chyfarpar yn cael eu cynnal yn gywir ac yn ddiogel i'w defnyddio, Offer 
Amddiffyn Personol (OAP / PPE) ar gael ac yn cael eu cynnal a'u 
defnyddio'n gywir. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
3. gwybod sut i adeiladu waliau ceudod syth a chorneli dychwel  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
3.1 nodi'r dulliau sy'n cael eu defnyddio i baratoi a thorri cydrannau 

yn ôl manylebau â llaw 
3.2 nodi'r offer a'r cyfarpar sydd eu hangen i adeiladu waliau 

ceudod  
3.3 nodi safle ac pwrpas cwrs gwrthleithder llorweddol mewn 

wal geudod 
3.4 nodi'r dulliau sy'n cael eu defnyddio i gynnal ansawdd wrth 

adeiladu wal geudod. 

 

Cwmpas  

Dulliau (AC3.1) 
Mesur, marcio, torri. 
 
Offer 
Trywel briciau, trywel pwyntio, morthwyl lwmp, c�n bras,  morthwyl 
sgolpio, llinyn a phinnau, blociau cornel, lefel wirod, lefel fad/boced, 
tâp mesur, sgwaryn adeiladwr, morthwyl briciau, haearn uniadu, cyllell 
grefft,  latsen/rhoden fedryddu, rhoden uchder/fesur.  
 
Cyfarpar 
Bwced, gefel/gafael friciau, berfa sach, berfa, brwsh ysgubo, 
brwsh llaw, rhaw, ymyl syth. 
 
Cwrs gwrthleithder llorweddol  
Hambyrddau ceudod, tyllau diferu. 
 
Dulliau (AC3.4) 
Dewis, lleoli a gosod gofod clymau wal, gwirio defnyddio i fodloni'r 
fanyleb a'u bod yn rhydd o ddiffygion; dewis, defnyddio a chynnal 
offer yn gywir ac yn ddiogel; dewis briciau, sicrhau uniadau 
llawn/aerglosrwydd, cynnal main ceudod cywir, medrydd, lefel, plwm, 
cwmpas, parpennau plwm, morter medrydd, cynnal ceudod glân. 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
4. gallu adeiladu waliau ceudod syth a chorneli dychwel  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
4.1 cadarnhau cyfarwyddiadau i wybod pa weithgareddau gosod 

briciau fydd yn cael eu cynnal  
4.2 paratoi a thorri briciau, blociau a chydrannau yn ôl manylebau 

â llaw 
4.3 trosglwyddo  pwyntiau datwm llorweddol a fertigol 
4.4 adeiladu wal geudod a chorneli dychwel yn gywir yn ôl 

cyfarwyddiadau a manylebau gwaith 
4.5 cynhyrchu gorffeniadau uniad i wal geudod yn ôl manylebau 
4.6 defnyddio offer mynediad cywir 
4.7 dilyn deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch 

berthnasol. 

 

Cwmpas  

Cyfarwyddiadau 
Llafar, ysgrifenedig.  
 
Paratoi a thorri 
Morthwyl a bolster, llif gwaith maen, holltwr blociau. 
 
Trosglwyddiad 
Ymyl syth a lefel wirod, tâp, lats medrydd (rhoden uchder). 
 
wal geudod  
diweddau cau 
cwrs gwrthleithder 
clymau wal 
 
corneli dychwel 
mewnol 
allanol 
 
Gorffeniadau 
Hanner crwn, hindreuliedig, cyfwyneb, cilannog 
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Uned 201/601 Iechyd, diogelwch a lles 
mewn adeiladu 

RHAU: A/504/6719    

Lefel: 2 

Gwerth credydau: 7 

ODDA: 70 

Cefnogaeth gan 
sector neu gorff 
rheoleiddio: 

Caiff yr uned hon ei chefnogi gan 
ConstructionSkills, y Cyngor Sgiliau Sector 
ar gyfer y diwydiant adeiladu. 

Nod: Nod yr uned hon yw rhoi i'r dysgwr 
wybodaeth i gynnal arferion gweithio 
diogel mewn adeiladu, mewn perthynas â 
chaffael gwybodaeth diogelwch berthnasol 
a defnyddio'r gweithdrefnau diogelwch 
perthnasol yn y gwaith 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
1. gwybod y rheoliadau iechyd a diogelwch, rolau a chyfrifoldebau  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
1.1 adnabod deddfwriaeth iechyd a diogelwch perthnasol i'r 

amgylchedd adeiladu y caiff ei defnyddio  ynddo 
1.2 nodi cyfrifoldebau cyflogwr a gweithiwr o dan y Ddeddf 

Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (HASWA)  
1.3 nodi rolau a chyfrifoldebau'r Awdurdodaeth Iechyd a 

Diogelwch (HSE)  
1.4 adnabod sefydliadau sy'n darparu gwybodaeth iechyd a 

diogelwch berthnasol  
1.5 nodi pwysigrwydd cynnal sesiynau cyflwyno diogelwch ar y safle 

a sgyrsiau blwch offer. 

 

Cwmpas 

Deddfwriaeth iechyd a diogelwch 
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith, Adrodd am Anafiadau, 
Clefydau a Rheoliadau Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR), Rheoli 
Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH), rheoliadau Adeiladu, Dylunio a 
Rheoli (CDM), Darparu a Defnyddio Rheoliadau Offer Gwaith (PUWER), 
Rheoliadau trafod â llaw, Rheoliadau Offer Amddiffyn Personol yn y 
Gwaith (PPE), Rheoliadau Gweithio ar Uchder, Rheoliadau Rheoli S�n 
yn y Gwaith, Rheoliadau Rheoli Dirgryniadau yn y Gwaith, Rheoliadau 
Trydan yn y Gwaith, Rheoliadau Gweithrediadau Codi ac Offer Codi 
(LOLER) 
 
Cyfrifoldebau cyflogwr  
Amgylchedd gweithio diogel, hyfforddiant staff digonol, gwybodaeth 
iechyd a diogelwch, asesu risg, arolygu, PPE, adrodd am beryglon, 
damweiniau neu rai bron digwydd, adrannau 2 i 9 Deddf Iechyd a 
diogelwch yn y gweithle, lles. 
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Cyfrifoldebau gweithwyr 
Gweithio'n ddiogel, gweithio mewn partneriaeth â'r cyflogwr, adrodd 
am beryglon, damweiniau a rhai bron digwydd, dilyn gweithdrefnau'r 
sefydliad yn ôl Adrannau 2 i 9 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith. 
  
Rolau a chyfrifoldebau: 
Gorfodi (gan gynnwys ffioedd ymyriad), deddfwriaeth a chyngor, 
archwilio. 
 
Sefydliadau 
Gwefan Adran Weithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), Sefydliad 
Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd, Cyngor Diogelwch Prydeinig  

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
2. gwybod am weithdrefnau adrodd am ddamweiniau ac argyfwng a 

dogfennaeth 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
2.1 nodi deddfwriaeth sy'n cael ei defnyddio i adrodd am 

ddamweiniau 
2.2 nodi prif fathau o argyfyngau sy'n gallu digwydd yn y gweithle 
2.3 nodi anafiadau, clefydau a digwyddiadau peryglus adroddadwy 

yn ôl RIDDOR   
2.4 nodi prif fathau o gofnodion sy'n cael eu defnyddio os oes 

damwain, argyfwng neu os oes un bron digwydd a'r rhesymau 
dros eu hadrodd  

2.5 adnabod personél awdurdodedig sy'n cymryd rhan wrth ddelio 
â sefyllfaoedd o ddamwain ac argyfwng  

2.6 nodi camau i'w cymryd wrth ddarganfod damwain. 

 

Cwmpas  

Mathau o argyfyngau 
Tanau, digwyddiadau diogelwch, nwy'n gollwng 
 
Cofnodion: 
Llyfr damweiniau, cofnodion cymorth cyntaf, cofnodion sefydliadau a 
dogfennaeth. 
 
Personél awdurdodedig 
Pobl cymorth cyntaf, arolygwyr/rheolwyr, adran weithredol iechyd a 
diogelwch, gwasanaethau argyfwng, swyddog diogelwch 
 
Camau 
Ardal i'w gwneud yn ddiogel, galw am help, gwasanaethau brys 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
3. gwybod sut i adnabod peryglon yn y gweithle 
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Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
3.1 nodi pwysigrwydd cadw tŷ’n dda 
3.2 Nodi rhesymau dros asesiadau risg a datganiadau dull 
3.3 adnabod mathau o beryglon yn y gweithle 
3.4 nodi pwysigrwydd storio deunydd hylosg a chemegion ar y safle 
3.5 adnabod gwahanol arwyddion a rhybuddion diogelwch sy'n 

cael eu defnyddio yn y gweithle. 

 

Cwmpas 

cadw t�'n dda  
Glendid, taclusrwydd, defnyddio sgipiau a llithrennau gwared, 
gwahanu defnyddiau, mynediad clir i allfeydd tân, mynediad clir i offer 
diffodd tân 
 
Mathau o beryglon 
Tanau, llithro, baglu a syrthio, sylweddau peryglus, trydanol, asbestos, 
trafod â llaw, symud peiriannau a cherbydau, tywydd drwg 
 
Arwyddion a rhybuddion diogelwch: 
Gwahardd, gorfodol, rhybuddio, cyflwr diogel, ategol. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
4. gwybod am iechyd a lles yn y gweithle 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
4.1 adnabod gofynion am adnoddau lles yn y gweithle yn ôl 

Rheolaeth Dylunio Adeiladau (CDM) 
4.2 nodi effeithiau iechyd s�n a rhagofalon i'w cymryd 
4.3 nodi peryglon cysylltiedig â chyffuriau, alcohol a meddyginiaeth 

a allai effeithio ar berfformiad yn y gweithle. 

 

Cwmpas 

Rhagofalon 
Lleihau s�n yn y tarddiad, PPE, ynysiad, amser cyswllt. 
 
Risgiau 
Lleihau canfyddiad o risg, lleihau canolbwyntio, problemau 
cydbwysedd. 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
5. gwybod sut i drafod defnyddiau a chyfarpar yn ddiogel 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
5.1 adnabod deddfwriaeth gysylltiedig â thrafod defnyddiau ac offer 

yn ddiogel 
5.2 nodi gweithdrefnau ar gyfer gweithgareddau codi a thrafod â 

llaw diogel yn unol ag arweiniad a deddfwriaeth 
5.3 nodi pwysigrwydd defnyddio cymhorthion codi wrth drafod 

defnyddiau ac offer. 

 

Cwmpas  

Cymhorthion codi 

Berfa, berfa sach, cymhorthion codi mecanyddol, tryc paledau. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
6. gwybod am offer mynediad a gweithio ar uchder 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
6.1 adnabod deddfwriaeth cysylltiedig â gweithio ar uchder 
6.2 adnabod mathau o offer mynediad 
6.3 nodi dulliau diogel o ddefnyddio offer mynediad 
6.4 adnabod peryglon gweithio ar uchder. 

 

Cwmpas 

Offer mynediad 
Ysgolion camu, ysgolion (polyn, estyn), trestlau, llwyfan sefyll, 
sgaffaldiau masnach, podiwm, pileri 
 
Dulliau diogel 
Archwilio cyson, gwirio am rannau wedi'u torri, wedi'u niweidio neu ar 
goll, defnydd cyfrifol, ystyried amodau tywydd anffafriol,cadw tŷ'n dda 
 
Peryglon 
Offer yn syrthio, cyfarpar yn syrthio, defnyddiau'n syrthio, pobl yn 
syrthio o uchder (anafiadau iddyn nhw'n hunain ac i eraill). 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
7. gwybod sut i weithio gydag offer trydanol yn y gweithle 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
7.1 nodi rhagofalon i'w cymryd i osgoi risgiau iddynt eu hunain ac i 

eraill wrth weithio gydag offer trydanol 
7.2 nodi peryglon defnyddio offer trydanol 
7.3 adnabod folteddau a chodio lliw foltedd sy'n cael eu defnyddio 

yn y gweithle 
7.4 nodi dulliau o storio offer trydanol. 

 

Cwmpas 

Rhagofalon 
Gwirio lidiau, gwirio plygiau, defnyddio hongwyr cebl, gwirio offer a 
chyfarpar, tystysgrif PAT ddilys, gyfredol  
 
Peryglon: 
Llosgiadau, trydanu, tân 
 
Folteddau 
P�er batri, 110/115 folt, 230/240 folt a 415 folt. 
 
Dulliau 
Cydrannau'n bresennol, cyfarpar wedi'i lanhau, wedi'i wirio am niwed, 
wedi'i storio mewn lle glân a diogel. 

 

Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
8. gwybod sut i ddefnyddio Offer Amddiffyn Personol (PPE)  

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
8.1 nodi'r ddeddfwriaeth sy'n rheoli'r defnydd o Offer Amddiffyn 

Personol (PPE) 
8.2 nodi mathau o PPE sy'n cael eu defnyddio yn y gweithle 
8.3 nodi pwysigrwydd PPE 
8.4 nodi pam mae hi'n bwysig storio, cynnal a defnyddio PPE yn 

gywir 
8.5 nodi pwysigrwydd gwirio PPE a rhoi gwybod am PPE sydd wedi’i   

niweidio 

 

Cwmpas 

PPE: 
Gwarchod pen, gwarchod llygaid, gwarchod clustiau, mygydau 
wyneb/llwch, cyfarpar anadlu, dillad llachar, esgidiau diogelwch, 
menig, amddiffyn rhag haul, eli rhwystrol, dillad gwrth-dd�r, padiau 
pen-lin, dillad tafladwy/troswisgoedd 
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Canlyniad Dysgu 

Bydd y dysgwyr yn: 
9. gwybod achos tân a threfnau brys tân 

Meini Prawf Asesu 

Mae'r dysgwyr yn gallu: 
9.1 nodi elfennau angenrheidiol i greu tân 
9.2 adnabod dulliau o atal tân 
9.3 nodi camau i'w cymryd wrth ddarganfod tân 
9.4 nodi mathau o ddiffoddwyr tân a'r defnydd ohonynt. 

 

Cwmpas 

Elfennau 
Ocsigen, tanwydd, gwres. 
 
Mathau o ddiffoddwyr tân: 
D�r, ewyn, CO2, powdr sych. 
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Atodiad 1       Ffynonellau gwybodaeth 
                        gyffredinol 
 

Mae'r dogfennau canlynol yn cynnwys gwybodaeth hanfodol i 
ganolfannau sy'n cyflwyno cymwysterau City & Guilds. Dylid cyfeirio atynt 
y cyd â'r llawlyfr hwn. I lawrlwytho'r dogfennau ac i ddod o hyd i 
ddogfennau defnyddiol eraill, ewch i hafan Canolfannau a Darparwyr 
Hyfforddiant ar www.cityandguilds.com. .   
 
Llawlyfr Canolfan  - Cefnogi Rhagoriaeth Cwsmeriaid  yn cynnwys 
gwybodaeth fanwl am y prosesau y mae'n rhaid eu dilyn a'r gofynion y 
mae'n rhaid eu bodloni ar gyfer canolfan i gyflawni statws 'canolfan 
gymeradwy', neu i gynnig cymhwyster penodol, yn ogystal â'r newyddion 
diweddaraf ac enghreifftiau arfer da ar gyfer materion polisi ac asesu City 
& Guilds. Yn benodol, mae'r ddogfen yn cynnwys adrannau ar: 

 Y ganolfan a'r broses gymeradwyo cymhwyster  

 Rolau asesu, sicrhau ansawdd mewnol ac arholiad yn y ganolfan  

 Cofrestru ac ardystio ymgeiswyr  

 Diffyg cydymffurfio 

 Cwynion ac apeliadau  

 Cyfleoedd Cyfartal  

 Gwarchod data 

 Systemau rheoli 

 Cynnal cofnodion 

 Asesu 

 Sicrhau Ansawdd Mewnol 

 Sicrhau ansawdd allanol.  
 
Mae ein Gofynion Sicrhau Ansawdd  yn cwmpasu holl ofynion 
perthnasol dogfennau rheoleiddio allweddol fel: 

 Trefniadau Rheoleiddio ar gyfer y Fframwaith Cymwysterau a 
Chredydau (2008)  

 Meini Prawf Corff Dyfarnu SQA (2007)  

 Cod Ymarfer NVQ (2006)  
ac yn gosod allan y meini prawf y dylai canolfannau gadw atyn nhw cyn ac 
ar ôl cael cymeradwyaeth canolfan. 
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Mynediad i Asesu a Chymwysterau  yn rhoi manylion llawn y 
trefniadau y gellir eu gwneud i hwyluso mynediad i asesiadau a 
chymwysterau ar gyfer ymgeiswyr sy'n gymwys ar gyfer addasiadau wrth 
asesu. 
 
Mae adran tudalen hafan gwefan City & Guilds hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth ddefnyddiol ar bethau fel:  

 Walled Garden: sut i gofrestru ac ardystio ymgeiswyr ar-lein 

 Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF): canllaw cyffredinol 
am y QCF a sut y bydd cymwysterau'n newid, yn ogystal â 
gwybodaeth am y systemau TG sydd eu hangen a Chwestiynau 
Cyffredin  

 Digwyddiadau: dyddiadau a gwybodaeth am ddigwyddiadau 
diweddaraf y Ganolfan 

 Asesu ar-lein: sut i gofrestru am e-asesiadau.  
 
 
 



 

City & Guilds 
Credwch yn eich gallu 

www.cityandguilds.com 

  



 

 

Cysylltau defnyddiol 
 
 
 
Dysgwyr y D.U.  
Gwybodaeth gyffredinol ar y 
cymhwyster 

FFÔN: +44 (0)844 543 0033 
E: learnersupport@cityandguilds.com 

Dysgwyr rhyngwladol 
Gwybodaeth gyffredinol ar y 
cymhwyster 

FFÔN: +44 (0)844 543 0033 
FFACS: +44 (0)20 7294 2413 
E: intcg@cityandguilds.com 

Canolfannau 
Cofnodion Arholiad, Tystysgrifau, 
Cofrestriadau / cofrestru, 
Anfonebau, Deunydd arholiad hwyr 
neu ar goll, Adroddiadau rhestri 
enwau, Canlyniadau 

FFÔN: +44 (0)844 543 0000 
FFACS: +44 (0)20 7294 2413 
E: centresupport@cityandguilds.com 

Cymwysterau pwnc unigol 
Ceisiadau arholiad, Canlyniadau, 
Ardystio, Deunyddiau arholiad hwyr 
neu ar goll, Papurau arholiad 
anghywir, Ceisiadau am ffurflenni 
(BB, bwydo canlyniadau), dyddiad 
arholiad a newid amser 

FFÔN: +44 (0)844 543 0000 
FFACS: +44 (0)20 7294 2413 
FFACS: +44 (0)20 7294 2404 (ffurflenni 
BB) 
E: singlesubjects@cityandguilds.com 

Dyfarniadau rhyngwladol 
Canlyniadau, Ceisiadau, 
Ymrestriadau, Anfonebau, 
Deunyddiau arholiad hwyr neu ar 
goll, Adroddiadau rhestri enwau 

FFÔN: +44 (0)844 543 0000 
FFACS: +44 (0)20 7294 2413 
E: intops@cityandguilds.com 

Walled Garden 
Ailgyhoeddi cyfrinair neu enw 
defnyddiwr, Problemau technegol, 
Ceisiadau, Canlyniadau, e-asesu, 
Llywio, Dewis defnyddiwr/dewislen, 
Problemau 

FFÔN: +44 (0)844 543 0000 
FFACS: +44 (0)20 7294 2413 
E: walledgarden@cityandguilds.com 

Cyflogwr 
Atebion cyflogwyr, Mapio, Achredu, 
Sgiliau datblygu, Ymgynghori 

FFÔN: +44 (0)121 503 8993 
E: business@cityandguilds.com 

Cyhoeddiadau 
Llyfrau log, Dogfennau'r ganolfan, 
Ffurflenni, Llenyddiaeth am ddim 

FFÔN: +44 (0)844 543 0000 
FFACS: +44 (0)20 7294 2413 

 

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth sydd yn y cyhoeddiad hwn 
yn wir ac yn gywir ar adeg cyhoeddi. Fodd bynnag, caiff cynhyrchion a 
gwasanaethau City & Guilds eu datblygu a'u gwella'n barhaus a chedwir yr 
hawl i newid cynhyrchion a gwasanaethau o bryd i'w gilydd. Ni all City & Guilds 
dderbyn cyfrifoldeb am golled neu niwed sy'n deillio o ddefnyddio 
gwybodaeth yn y cyhoeddiad hwn. 
Os oes gennych gwyn neu unrhyw awgrym i wella unrhyw un o'r 
gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu,  e-bostiwch: 
feedbackandcomplaints@cityandguilds.com 



 

 

Am City & Guilds 
Fel prif sefydliad  addysg alwedigaethol y DU mae City & 
Guilds yn arwain y chwyldro talent drwy ysbrydoli pobl i 
ddatgloi eu potensial a datblygu eu sgiliau.  Rydym yn 
cynnig dros 500 o gymwysterau ar draws 28 o 
ddiwydiannau drwy 8500 o ganolfannau ledled y byd ac yn 
dyfarnu tua dwy filiwn o dystysgrifau bob blwyddyn. Caiff 
City & Guilds ei gydnabod a'i barchu gan gyflogwyr ar 
draws y byd fel arwydd o ansawdd a hyfforddiant 
eithriadol.   
 

Gr�p City & Guilds 
Mae'r Gr�p City & Guilds yn gweithredu o dair canolfan o 
bwys: Llundain (yn gwasanaethu Ewrop, y Caribî a 
chyfandiroedd America), Johannesburg (yn gwasanaethu 
Affrica), a Singapore (yn gwasanaethu Asia, Awstralia a 
Seland Newydd). Mae'r Gr�p hefyd yn cynnwys y 
Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (cymwysterau 
rheoli ac arweinyddiaeth), Trwydded Ymarfer City & Guilds 
(cymwysterau tir), y Ganolfan Datblygu Sgiliau (mae CSD yn 
gweithio i wella polisi ac ymarfer addysg alwedigaethol a 
hyfforddiant ledled y byd) a Dysgu Cynorthwyol (e-
bortffolio ar-lein).  
 

Hawlfraint   
Mae cynnwys y ddogfen hon, oni bai y nodir fel arall, yn 
hawlfraint  © City & Guilds of London Institute ac ni ellir ei 
gopïo, ei atgynhyrchu na'i ddosbarthu  heb ganiatâd 
ysgrifenedig o flaen llaw. Fodd bynnag, caiff canolfannau 
cymeradwy City & Guilds ac ymgeiswyr sy'n astudio ar 
gyfer cymwysterau City & Guilds  lungopïo'r ddogfen hon 
yn rhad ac am ddim a/neu gynnwys fersiwn PDF wedi'i gloi 
ohono ar fewnrwydi canolfannau ar yr amodau canlynol: 

 caiff staff canolfannau gopïo'r deunydd yn unig ar 
gyfer dibenion addysgu ymgeiswyr   sy'n gweithio tuag 
at gymhwyster City & Guilds, neu at ddibenion 
gweinyddol mewnol 

 caiff ymgeiswyr gopïo'r deunydd yn unig at eu 
dibenion eu hunain wrth weithio tuag at gymhwyster 
City & Guilds 

Mae'r Amodau Copïo Safonol (gw. gwefan City & Guilds 
hefyd mewn grym.  
 

Noder: Nid yw'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn 
hawlfraint  © City & Guilds of London Institute. Gwiriwch yr 
amodau copïo gyda'r Cyngor Sgiliau Sector perthnasol. 
Cyhoeddwyd gan City & Guilds,  elusen gofrestredig a 
sefydlwyd i hyrwyddo addysg a hyfforddiant 
 

City & Guilds 
1 Giltspur Street 
Llundain EC1A 9DD 
Ffôn +44 (0)844 543 0000 
Ffacs +44 (0)20 7294 2413 
www.cityandguilds.com 
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