
 
1 

www.princes-trust.org.uk/qualifications 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
Sgiliau Datblygiad Personol a 
Chyflogadwyedd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2 

www.princes-trust.org.uk/qualifications 

Diben y ddogfen hon 
Lluniwyd Manyleb y Cymhwyster hwn i roi gwybodaeth i ganolfannau, er mwyn iddyn 
nhw fedru cynnig y cymwysterau Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd i’w 
dysgwyr. Mae’n cynnwys gwybodaeth i sicrhau bod dysgwyr yn cwblhau’r nifer cywir 
o unedau, a hynny yn y cyfuniad cywir, i fodloni’r strwythurau cymhwyso a’r rheolau 
cyfuno gofynnol.   
 
Rhaid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr â’r dogfennau canlynol, i sicrhau bod gan 
ganolfannau a dysgwyr yr holl wybodaeth ynghylch sut mae cyflawni’r cymwysterau 
hyn.  

 
Pecyn Cefnogi Cymwysterau 00 – Llawlyfr i Ganolfannau 
Mae’r llawlyfr hwn yn egluro’r prosesau gweinyddol sy’n cynnal y gwaith o gyflwyno 
cymwysterau, er enghraifft sut mae dod yn Ganolfan Gymeradwy, pa drefniadau 
mynediad sydd gan Prince’s Trust Qualifications (PTQ) ar gyfer dysgwyr â gofynion 
arbennig, pa lefel o wasanaeth gallwch chi ei disgwyl gennym ni, a pha systemau a 
sancsiynau mae PTQ yn defnyddio os bydd amheuon ynghylch camarfer neu 
gamweinyddu. 
 
Mae’r llawlyfr hwn hefyd yn amlinellu’r rolau a’r cyfrifoldebau a ddisgwylir gan 
Aseswr a Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol canolfan, gan ddarparu proffiliau 
cymhwysedd ar gyfer y ddwy rôl.  
 
Pecyn Cefnogi Cymwysterau 01 – Datblygu Portffolio 
Mae’r llawlyfr hwn yn ganllaw arfer da ar gyfer datblygu portffolio, ac mae wedi’i 
fwriadu i gefnogi canolfannau pan fyddan nhw’n dylunio gweithgareddau asesu ac yn 
cefnogi fformatau tystiolaeth portffolio. Mae’n cynnwys enghreifftiau o faterion 
cyffredin a all godi a chamau ymarferol i’w goresgyn.  
 
Nid yw’r enghreifftiau a ddefnyddir i gyd yn benodol i’r cymhwyster Sgiliau Datblygiad 
Personol a Chyflogadwyedd, ond mae’r egwyddorion sy’n cael eu hegluro yn dal yn 
berthnasol.  
 
Pecyn Cefnogi Cymwysterau 02 – Sicrhau Ansawdd Mewnol 
Mae’r llawlyfr hwn yn disgrifio’r gwahanol weithgareddau sicrhau ansawdd mewnol y 
gellir eu cyflawni mewn canolfannau ac yn rhoi enghreifftiau o arfer da y gall 
canolfannau eu defnyddio i gynnal eu hymarfer eu hunain.  
 
Pecyn Cefnogi Cymwysterau 03 – Cyflwyno Hawliadau a Chanlyniadau 
Mae’r llawlyfr hwn yn esbonio’r prosesau gweinyddu wrth gyflwyno hawliad ar gyfer 
unedau neu gymwysterau, cyflwyno tystysgrifau, y broses ailgyflwyno, a hefyd y 
Weithdrefn Apeliadau. Mae’r llawlyfr hefyd yn cynnwys strategaeth asesu PTQ, yn 
ogystal â gwybodaeth yn amlinellu’r gofynion o ran cadw tystiolaeth.  
 
Mae’r holl lawlyfrau hyn i’w gweld ar ein tudalen Cymwysterau ar y we (www.princes-
trust.org.uk/qualifications) trwy glicio ar y wlad lle caiff y cymhwyster ei gyflwyno ac 
yna dilyn y ddolen i Canllawiau i Ganolfannau (Guidance for Centres) neu ddilyn yr 
hyperddolen uchod. 
  

http://www.princes-trust.org.uk/qualifications
http://www.princes-trust.org.uk/qualifications
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/guidance-for-centres
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Dros gyfnod o 40 mlynedd mae The Prince's Trust wedi gweithio gyda mwy nag 
825,000 o bobl ifanc, gan roi cefnogaeth ymarferol ac ariannol i ddatblygu sgiliau 
gwaith allweddol, a’u helpu i symud i gyflogaeth, addysg a hyfforddiant.  

Mae The Prince's Trust yn cael ei gydnabod gan y rheoleiddwyr cymwysterau yng 
Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban fel corff sy’n datblygu, yn cynnig ac yn 
dyfarnu cymwysterau.  

 
Mae Prince's Trust Qualifications (PTQ) yn ceisio: 
 Sicrhau bod pobl ifanc yn cael pob cyfle i sicrhau cydnabyddiaeth ffurfiol i’w 

sgiliau a’u cyflawniadau 
 Datblygu cymwysterau sy’n cynnig hyblygrwydd, dewis a llwybrau i symud 

ymlaen 
 Darparu cefnogaeth a gwasanaeth rhagorol i’n partneriaid er mwyn sicrhau eu 

bod yn y sefyllfa orau i gefnogi pobl ifanc  

Gan gydnabod bod llawer o bobl ifanc heb gymwysterau ffurfiol, rydyn ni’n mynd ati i 
hyrwyddo ein cymwysterau ymhlith y rhai sydd eu hangen fwyaf; pobl ifanc sydd wedi 
cael trafferthion yn yr ysgol neu sy’n ddi-waith yn y tymor hir, y rhai sydd â iechyd 
meddwl gwael, sy’n gaeth i gyffuriau neu alcohol, sydd wedi bod mewn gofal, sy’n 
ddigartref neu sydd wedi bod mewn trafferthion gyda’r gyfraith, rhieni sengl, ceiswyr 
lloches a ffoaduriaid.   

Ansawdd Gwasanaeth: 
Mae PTQ o’r farn y dylai pob person ifanc gael cyfle i lwyddo. Rydyn ni am i chi gael 
profiad cadarnhaol wrth weithio gyda ni, felly rydyn ni’n ymroddedig i sicrhau’r 
canlynol:  
 Byddwch chi’n cael eich trin yn gyfartal ac â pharch 
 Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio dim ond mewn ffordd rydyn ni wedi 

cytuno arni gyda chi, oni bai eich bod chi’n dweud rhywbeth wrthyn ni sy’n golygu 
eich bod chi neu eraill mewn perygl o ddioddef niwed 

 Gallwch ddisgwyl cael eich trin mewn modd proffesiynol gan staff 
 Gallwch ddisgwyl hefyd i’n staff fod yn hawdd mynd atynt, yn ysbrydoli, yn 

galluogi, yn angerddol ac yn ymroddedig 

Gofynion rheoliadol 
Mae PTQ yn cael ei reoleiddio gan holl reoleiddwyr cymwysterau’r Deyrnas Unedig, 
ac felly mae ein cyfrifoldebau rheoliadol fel a ganlyn: 
 Cynnal integriti cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol 
 Cyflwyno tystysgrifau ar gyfer unedau a chymwysterau ffurfiol 
 Sicrhau bod cymwysterau’n hygyrch i bawb, heb rwystrau na chamwahaniaethu 
 Hunanasesu parhaus i sicrhau bod unedau a chymwysterau’n gadarn ac yn 

addas at y diben 
 Bodloni’r meini prawf a’r egwyddorion rheoliadol 

  
Manylion cyswllt: 

Prince’s Trust Qualifications (PTQ)  
9 Eldon Street, London EC2M 7LS  
020 7543 1391 qualifications@princes-trust.org.uk  

mailto:qualifications@princes-trust.org.uk
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Nod Cymhwyso  
 
Mae cymwysterau The Prince’s Trust o ran Sgiliau Datblygiad Personol a 
Chyflogadwyedd yn cydnabod ystod eang o sgiliau, nodweddion ac agweddau 
personol sy’n ofynnol gan gyflogwyr ar draws amrywiaeth o sectorau. Fe’u datblygwyd 
gyda’r nod o sicrhau bod dysgwyr yn symud ymlaen i addysg bellach a/neu 
gyflogaeth, ac maent ar gael i’w defnyddio gyda dysgwyr cyn-16 ac ôl-16: 
 
Maent yn rhoi cyfle i ddysgwyr wneud y canlynol: 
 
 Datblygu eu twf personol eu hunain a’u hymgysylltiad â dysgu a thrwyddo 

 
 Ymgysylltu â dysgu sy’n berthnasol iddyn nhw a chynnal datblygiad eu sgiliau 

personol a’u nodweddion sy’n hanfodol ar gyfer bywyd gwaith a chyflogaeth 
 

 Paratoi eu hunain ar gyfer symud ymlaen i raglenni addysg bellach, prentisiaethau 
neu ddysgu arall seiliedig ar waith 
 

 Datblygu eu sgiliau Saesneg a mathemateg 
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Crynodeb o’r Cymwysterau – Mynediad 3 
 
 

Dyfarniad Mynediad 3 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 600/6952/1 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau 
Cymru 

C00/0511/1 

Dyddiad cofrestru Tachwedd 2012 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 6 - 18 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Mynediad 3 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 54 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 60 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau eraill 
ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn 

 
 

Tystysgrif Mynediad 3 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a 
Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 600/8034/6 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau 
Cymru 

C00/0525/5 

Dyddiad cofrestru Chwefror 2013 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 21- 36 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Mynediad 3 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 201 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 210 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau 
eraill ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn  
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Crynodeb o’r Cymwysterau - Lefel 1 
 

Dyfarniad Lefel 1 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 600/8032/2 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau 
Cymru 

C00/0525/3 

Dyddiad cofrestru Chwefror 2013 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 6 - 18 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Lefel 1 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 54 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 60 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau eraill 
ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn 

 
 

Tystysgrif Lefel 1 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 600/7958/7 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau 
Cymru 

C00/0525/6 

Dyddiad cofrestru Chwefror 2013 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 21- 36 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Lefel 1 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 201 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 210 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau eraill 
ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn  

 
 

Diploma Lefel 1 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 601/4129/3 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau 
Cymru 

Heb fod ar gael yng Nghymru eto 

Dyddiad cofrestru Medi 2014 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 39 - 57 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Lefel 1 

51% 
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Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 369 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 390 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau eraill 
ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn  
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Crynodeb o’r Cymwysterau - Lefel 2 
 

Dyfarniad Lefel 2 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 600/8033/4 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru C00/0525/4 

Dyddiad cofrestru Chwefror 2013 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 6 - 18 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Lefel 2 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 54 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 60 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau 
eraill ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn  

 
 

Tystysgrif Lefel 2 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 600/8035/8 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau Cymru C00/0525/7 

Dyddiad cofrestru Chwefror 2013 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 21 – 36 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Lefel 2 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 201 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 210 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau 
eraill ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn  

 
 

Diploma Lefel 2 Prince’s Trust mewn Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Fframwaith Cymhwyso RQF 

Rhif y cymhwyster (QN) 603/1408/4 

Rhif Cymeradwyo/Dynodi Cymwysterau 
Cymru 

Heb fod ar gael yng Nghymru eto 

Dyddiad cofrestru Mehefin 2017 

Ystod oed Cyn-16, 16-18, 19+ 

Ystod gwerth o ran credydau 39 – 57 

Isafswm % y credydau sy’n ofynnol ar gyfer 
Lefel 2 

51% 

Asesu’r cymhwyster 
Portffolio o dystiolaeth, asesu gan y 
ganolfan 



 
10 

www.princes-trust.org.uk/qualifications 

Oriau dysgu tywysedig (GLH) 369 

Cyfanswm Amser Cymhwyso (TQT) 390 

Gwybodaeth ynghylch graddio Gradd llwyddo 

Gofynion mynediad  
Nid oes angen unrhyw gymwysterau eraill 
ar ddysgwyr cyn cael eu derbyn  
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Strwythurau’r Cymwysterau 
 

Strwythur Cymhwyster Dyfarniad  

Mae angen bodloni’r rheolau cyfuno a nodir isod cyn i PTQ fedru dyfarnu unrhyw 
gymwysterau lefel Dyfarniad. 
 

Isafswm nifer yr unedau sydd i’w cyflawni 2 

Isafswm nifer y credydau sydd i’w cyflawni 6 

Uchafswm nifer y credydau sydd i’w cyflawni 18 

 
Dyfarnir y cymhwyster ar lefel cyflawni mwyafrif y credydau.  
 
Cyfuniad gwaharddedig – ni ellir hawlio’r unedau ‘Cyfranogi mewn Ymarfer 
Corff/Participating in Exercise’ a ‘Paratoi ar gyfer Ffordd Iach o Fyw/Preparing for a 
Healthy Lifestyle’ fel yr unig ddwy uned ar gyfer Dyfarniad. Os yw’r ddwy uned hon 
yn cael eu hawlio, rhaid hawlio trydedd uned yn ogystal er mwyn bodloni gofynion 
cyffredinol y cymhwyster.  
 

Strwythur Cymhwyster Tystysgrif  

Mae angen bodloni’r rheolau cyfuno a nodir isod cyn i PTQ fedru dyfarnu unrhyw 
gymwysterau lefel Tystysgrif.  
 

Isafswm nifer y credydau sydd i’w cyflawni 21 

Uchafswm nifer y credydau sydd i’w cyflawni 36 

 
Dyfarnir y cymhwyster ar lefel cyflawni mwyafrif y credydau. 
 

Strwythur Cymhwyster Diploma  

Mae angen bodloni’r rheolau cyfuno a nodir isod cyn i PTQ fedru dyfarnu unrhyw 
gymwysterau lefel Diploma. 
 

Isafswm nifer y credydau sydd i’w cyflawni 39 

Uchafswm nifer y credydau sydd i’w cyflawni 57 

 
Dyfarnir y cymwyster ar lefel cyflawni mwyafrif y credydau. 
 
Gan gydnabod y ffaith bod rhai dysgwyr yn gallu cyflawni gwahanol lefelau yn achos 
gwahanol unedau, mae PTQ yn gweithredu ar y sail y gall dysgwyr gyflawni unedau 
o fewn yr un cymhwyster sydd un lefel yn uwch neu’n is na lefel y cymhwyster 
cyffredinol a hawlir. I gael arweiniad pellach, ewch i Atodiad 4. 
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Unedau 
 
Mae’r cymwysterau Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd yn cwmpasu 
ystod o sgiliau. Isod ceir trosolwg o’r unedau sydd ar gael a’r lefelau a’r credydau 
cyfatebol. 
 

Teitl yr uned Ar gael yn  Gwerth o ran 
Credydau Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Cynllunio Gyrfa       3 

Prosiect Cymunedol       6 

Gwasanaeth Cwsmeriaid       3 

Sgiliau Digidol       3 

Sgiliau Rhyngbersonol a 
Hunanreolaeth 

      3 

Rheoli Arian       3 

Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff       3 

Prosiect Personol       3 

Cynllunio ar gyfer Datblygiad 
Personol 

      3 

Ymarfer Sgiliau Arweinyddiaeth      3 

Paratoi ar gyfer Ffordd Iach o Fyw       3 

Sgiliau Cyflwyno       3 

Sgiliau Gwaith Tîm       3 

Cyflawni Prosiect Menter       6 

Profiad Gwaith       6 

 
I gael rhagor o fanylion am yr unedau unigol a’r meini prawf asesu, gweler Atodiad 1. 
 
Mae Atodiad 2 yn darparu disgrifiadau lefel ar gyfer y tair lefel sy’n cael eu cwmpasu 
gan yr unedau a’r cymwysterau.   
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Rheolau Cyfuno 

 

Wrth fodloni’r rheolau cyfuno, does dim rhaid i’r dysgwyr gyflawni’r unedau mewn 
unrhyw drefn benodol, a dylai’r Aseswyr deilwra rhaglenni dysgu i ymateb i 
anghenion dysgwyr unigol. Yr argymhelliad yw bod canolfannau, pryd bynnag y bydd 
hynny’n bosib, yn mabwysiadu agwedd gyfannol at gyflwyno’r cymwysterau hyn ac 
yn canfod cyfleoedd i gysylltu’r unedau a’r lefelau.  
 
Gall dysgwyr sy’n methu â chyflawni cymhwyster llawn dderbyn cydnabyddiaeth i’w 
cyflawniadau trwy ardystiad unedau yn unig.  
 

Cyfuniadau Gwaharddedig 

Yn achos dysgwyr sy’n dilyn unedau unfath neu unedau â theitl tebyg ar wahanol 
lefelau, dyfarnir yr uned lefel uwch ar gyfer cymhwyster. Ni ellir cyfrif unedau sydd 
â’r un teitl neu deitl tebyg tuag at yr un cymhwyster.  
 
Ni ellir hawlio’r unedau ‘Cyfranogi mewn Ymarfer Corff/Participating in Exercise’ a 
‘Paratoi ar gyfer Ffordd Iach o Fyw/Preparing for a Healthy Lifestyle’ fel yr unig ddwy 
uned ar gyfer Dyfarniad. Os yw’r ddwy uned hon yn cael eu hawlio, rhaid hawlio 
trydedd uned yn ogystal er mwyn bodloni gofynion cyffredinol y cymhwyster.  
 
Os ydych chi’n ansicr ynghylch y rheolau cyfuno ar gyfer cymhwyster, cysylltwch â 
PTQ i drafod.  
 

Symud Ymlaen 

Mae’r cymwysterau hyn yn darparu llwyfan er mwyn i ddysgwyr symud ymlaen i 
gyfleoedd addysg bellach a/neu gyflogaeth wrth iddyn nhw ddatblygu sgiliau 
datblygiad personol a chyflogadwyedd.  
 

Iaith  

Os ydych chi’n dymuno cynnig y cymwysterau hyn yn Gymraeg, cysylltwch â The 
Prince’s Trust Qualifications. 
 

Trefniadau Mynediad 

Ceir gwybodaeth fanylach am y polisïau Ystyriaeth Arbennig ac Addasiadau 
Rhesymol ar gyfer y cymwysterau hyn yn y Llawlyfr i Ganolfannau (QSP 00) 
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Asesu’r Cymwysterau 

Graddio 

Mae’r cymwysterau Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd yn cael eu 
hasesu 100% gan y ganolfan, drwy ddefnyddio portffolios o dystiolaeth, a rhoddir 
gradd llwyddo neu fethu iddynt. Caiff y portffolios eu hasesu’n fewnol a’u dilysu’n 
allanol. 
 
Mae’r broses asesu fel a ganlyn: 
 Pennir gweithgareddau’n fewnol gan y ganolfan i fodloni’r gofynion a geir ym 

meini prawf asesu’r uned 
 Caiff y dysgwyr eu hasesu’n fewnol gan Aseswr yn y ganolfan wrth iddyn nhw 

ymwneud â gweithgareddau  
 Caiff tystiolaeth y dysgwr ei choladu i greu portffolio, y cyfeirir ato drwy 

ddefnyddio Taflen Olrhain ar gyfer yr unedau  
 Mae’r ganolfan yn ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd mewnol sy’n 

cynnwys samplo portffolios a aseswyd gan bob Aseswr 
 Yna caiff sampl pellach o bortffolios ei ddilysu’n allanol gan Prince’s Trust 

Qualifications  
 
Yn achos y cymwysterau hyn, y dull gweithredu arfer gorau yw asesu ar ffurf 
‘asesiad parhaus’. Mae hynny’n golygu bod y dysgwr yn cael ei asesu ar hyd y 
rhaglen astudio, fel bod modd gosod gweithgareddau amgen a chynhyrchu rhagor o 
dystiolaeth tra bod cyfleoedd yn parhau o fewn y rhaglen. Mae asesiad parhaus yn 
cynnal symbyliad ac ymgysylltiad y dysgwyr, gan eu bod yn cael cyfleoedd i drafod 
eu cynnydd, gwirio eu bod yn gweithio ar y lefel gywir o safbwynt eu gallu, a’u bod yn 
cynhyrchu digon o dystiolaeth. Dylai’r ddeialog agored hon gyda’r dysgwyr gael ei 
chofnodi ar eu portffolio, yn uniongyrchol ar eu gwaith, ac ar y Daflen Olrhain ar ffurf 
adborth aseswr. Mae ysgrifennu sylwadau ar waith y dysgwyr, a’r Taflenni Olrhain, 
yn fodd i’r staff gyfathrebu â’i gilydd wrth sicrhau ansawdd yn fewnol ac â’r Dilysydd 
Allanol os bydd y gwaith yn rhan o’r sampl dilysu.   
 
Ceir gwybodaeth fanylach am strategaeth asesu’r cymwysterau hyn yn y Llawlyfr i 
Ganolfannau (QSP 00) a’r Llawlyfr Cyflwyno Hawliadau a Chanlyniadau (QSP 03), 
sydd fel ei gilydd ar gael ar ein gwefan yn y Canllawiau i ganolfannau/Guidance for 
centres   

Tystiolaeth 

Er mwyn cyflawni’r unedau a’r cymwysterau mae angen i ddysgwyr gasglu 
tystiolaeth o weithgareddau sy’n dangos eu bod wedi bodloni pob un o’r meini prawf 
asesu. Bydd peth tystiolaeth o berfformiad dysgwr hefyd yn deillio o gofnodion 
arsylwi a geirda tystion, a fydd yn gweld y dysgwr yn cyflawni gweithgareddau. Gall 
tystiolaeth fod mewn nifer o wahanol ffurfiau, a gall amrywio yn ôl diddordebau ac 
anghenion y dysgwyr.  
 
Trwy gwblhau gweithgareddau ar y rhaglen ddysgu, dylai’r dysgwyr gynhyrchu 
tystiolaeth sy’n dangos eu bod wedi cwblhau’r holl feini prawf asesu yn ddigonol.  
 

https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/guidance-for-centres
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/guidance-for-centres
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Ceir gwybodaeth fanylach yn y llawlyfr Datblygu Portffolio (QSP 01) sydd ar gael ar 
ein gwefan yn y Canllawiau i ganolfannau/Guidance for centres 
 

Cofnodi Cyflawniad 

Pan fydd y dysgwyr wedi casglu eu tystiolaeth, defnyddir Taflenni Olrhain i gofnodi 
pa ddarn(au) o dystiolaeth sy’n bodloni pob maen prawf asesu. Mae’n debygol y 
bydd y dysgwyr yn casglu llawer mwy o dystiolaeth nag sydd angen, ac felly mae’n 
bwysig bod y Taflenni Olrhain yn cael eu defnyddio dim ond er mwyn cofnodi’r 
dystiolaeth benodol sy’n angenrheidiol i fodloni’r meini prawf, yn hytrach na phob 
darn o waith a gynhyrchir.  
 
Rhaid i’r Taflenni Olrhain gael eu llofnodi a’u dyddio gan y dysgwr a’r Aseswr. Trwy 
lofnodi’r Taflenni Olrhain, mae’r dysgwr a’r Aseswr yn datgan mai gwaith y dysgwr ei 
hun yw’r portffolio a gyflwynwyd. Ni ddyfarnir y cymhwyster heb ddatganiad wedi’i 
lofnodi.  
 
Nid yw The Prince’s Trust yn gofyn bod pob darn o dystiolaeth yn cael ei llofnodi a’i 
dyddio. 
 
 
Gellir lawrlwytho Taflenni Olrhain ar gyfer y cymhwyster hwn o’n gwefan. 

 

Cyflwyno hawliadau 

Ni ddylai canolfannau hawlio unedau a chymwysterau i’r dysgwyr ond pan fyddant yn 
sicr bod eu portffolio’n bodloni’r holl feini prawf asesu, ac mae’r gwaith wedi bod yn 
destun sicrhau ansawdd mewnol. Cyflwyno hawliadau yw’r cam swyddogol o 
hysbysu Prince’s Trust Qualifications bod y dysgwyr yn cael eu cyflwyno i’w dilysu’n 
allanol.   
 
Bydd cyfleoedd rheolaidd i gyflwyno portffolios dysgwyr ar hyd y flwyddyn. Ewch i’r 
dudalen cymwysterau ar y we i weld y dyddiadau diweddaraf: Prince's Trust 
Qualifications 

 
 

http://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/guidance-for-centres
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability
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Gofynion staff 

Er mwyn glynu at drefniadau sicrhau ansawdd The Prince’s Trust ar gyfer y 
cymwysterau hyn, rhaid i’r ganolfan sicrhau bod y rolau a’r cyfrifoldebau hyn wedi 
cael eu cyflawni: 
 Aseswyr  
 Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA) 

 
 
Rhaid sicrhau nad yw’r un person byth yn cwblhau’r prosesau sicrhau ansawdd 
mewnol ar gyfer portffolios y maent hwy wedi’u hasesu. Ceir gwybodaeth fanylach 
am rolau’r Aseswr a’r Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol, ynghyd â phroffiliau 
cymhwysedd, yn y Llawlyfr i Ganolfannau (QSP 00) sydd ar gael ar ein gwefan yn y 
Canllawiau i ganolfannau/Guidance for centres 

 

Cefnogaeth i ganolfannau 

Hyfforddiant 
Mae Prince’s Trust Qualifications yn cynnig hyfforddiant i gefnogi canolfannau i 
gyflwyno a gweinyddu’r cymwysterau hyn.  
 
Gwefan  
Mae ein gwefan yn cael ei diweddaru’n gyson i sicrhau bod yr wybodaeth 
ddiweddaraf am y cymhwyster ar gael i staff canolfannau, a hefyd nodiadau a 
pholisïau arfer gorau. Gallwch gyrraedd y wefan drwy’r ddolen ganlynol: Prince's 
Trust Qualifications 
 
 

  

https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/guidance-for-centres
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability


 
17 

www.princes-trust.org.uk/qualifications 

Rhestr o’r Atodiadau 
 
Atodiad 1 – Tabl trosolwg o’r Unedau  
Atodiad 2 – Disgrifwyr lefelau 
Atodiad 3 – Enghreifftiau’n egluro’r Rheolau Cyfuno 
Atodiad 4 – Rhestr brisiau ar gyfer y Cymwysterau 
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Atodiad 1 
 
Mae’r unedau a restrir isod ar gael i’w defnyddio o’r 1af Ionawr 2017. 

 

Teitl yr Uned Lefel GLH Côd PTQ  URN 

Cynllunio Gyrfa 

Mynediad 3 30 CPL2017/3 R/615/4094 

Lefel 1 30 CPL2017/1 Y/615/4095 

Lefel 2 30 CPL2017/2 D/615/4096 

 
Prosiect Cymunedol 

Mynediad 3 60 CPR2017/3 H/615/4097 

Lefel 1 60 CPR2017/1 K/615/4098 

Lefel 2 60 CPR2017/2 M/615/4099 

 
Gwasanaeth Cwsmeriaid 

Mynediad 3 27 CS2017/3 K/615/4103 

Lefel 1 27 CS2017/1 T/615/4105 

Lefel 2 27 CS2017/2 A/615/4106 

Sgiliau Digidol 

Mynediad 3 27 DSK2017/3 J/615/4108 

Lefel 1 27 DSK2017/1 L/615/4109 

Lefel 2 27 DSK2017/2 R/615/4113 

Sgiliau Rhyngbersonol a 
Hunanreolaeth 

Mynediad 3 27 ISM2017/3 M/615/4118 

Lefel 1 27 ISM2017/1 M/615/4121 

Lefel 2 27 ISM2017/2 A/615/4123 

Rheoli Arian 

Mynediad 3 27 MMM2017/3 L/615/4126 

Lefel 1 27 MMM2017/1 R/615/4130 

Lefel 2 27 MMM2017/2 D/615/4132 

Cymryd rhan mewn Ymarfer 
Corff 

Mynediad 3 30 PEX2017/3 H/65/4133 

Lefel 1 30 PEX2017/1 T/615/4136 

Lefel 2 30 PEX2017/2 F/615/4138 

Prosiect Personol 

Mynediad 3 30 PP2017/3 A/615/4140 

Lefel 1 30 PP2017/1 L/615/4143 

Lefel 2 30 PP2017/2 R/615/4144 

Cynllunio ar gyfer 
Datblygiad Personol 

Mynediad 3 27 PPD2017/3 D/615/4146 

Lefel 1 27 PPD2017/1 K/615/4148 

Lefel 2 27 PPD2017/2 M/615/4152 

Ymarfer Sgiliau 
Arweinyddiaeth 

Mynediad 3 - - - 

Lefel 1 30 PLS2017/1 J/615/4156 

Lefel 2 30 PLS2017/2 R/615/4158 

Paratoi ar gyfer Ffordd Iach 
o Fyw 

Mynediad 3 27 PHL2017/3 Y/615/4159 

Lefel 1 27 PHL2017/1 L/615/4160 

Lefel 2 27 PHL2017/2 R/615/4161 

Sgiliau Cyflwyno 

Mynediad 3 30 PSK2017/3 Y/615/4162 

Lefel 1 30 PSK2017/1 D/615/4163 

Lefel 2 30 PSK2017/2 H/615/4164 

Sgiliau Gwaith Tîm 

Mynediad 3 30 TWK2017/3 K/615/4165 

Lefel 1 30 TWK2017/1 D/615/4177 

Lefel 2 30 TWK2017/2 D/615/4180 
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Cyflawni Prosiect Menter 

Mynediad 3 60 EPR2017/3 K/615/4182 

Lefel 1 60 EPR2017/1 F/615/4186 

Lefel 2 60 EPR2017/2 J/615/4190 

Profiad Gwaith 
 

Mynediad 3 60 WEX2017/3 Y/615/4193 

Lefel 1 60 WEX2017/1 H/615/4195 

Lefel 2 60 WEX2017/2 T/615/4198 

 
 

Ceir meini prawf asesu’r unedau ar bob lefel ar y tudalennau sy’n dilyn. 
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Cynllunio Gyrfa 
 
Nod yr uned hon yw sicrhau bod dysgwyr yn deall y broses o chwilio am swydd, 
gwneud cais a chael cyfweliad, fel bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i gamu 
ymlaen i gyfle am swydd neu hyfforddiant cynaliadwy sy’n gweddu i’w diddordebau.  
Mae’n gyfle i ddysgwyr feddwl am yrfaoedd a allai fod o ddiddordeb iddynt, ac 
ystyried yr hyfforddiant, yr addysg a’r profiad sy’n ofynnol yn y proffesiwn hwnnw. 
 
Yn sgîl y galw uchel am swyddi, mae angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol o ble 
gallan nhw chwilio am swyddi addas a sut i gyflwyno’u hunain yn y ffordd orau, gan 
ddefnyddio’u CV neu ffurflen gais, a hefyd yn bersonol pan gânt gyfweliad.  
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Gallu adnabod 
swyddi neu 
gyfleoedd 
hyfforddi addas 

1.1 Nodi 
ffynonellau 
cyngor ac 
arweiniad 
gyrfaoedd 

1.1 Nodi 
ffynonellau cyngor 
ac arweiniad 
gyrfaoedd 

1.1 Nodi ffynonellau 
cyngor ac 
arweiniad 
gyrfaoedd 

1.2 Rhoi 
enghraifft o 
ddewis gyrfa sy’n 
berthnasol i’ch 
diddordebau eich 
hun  

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
ddewisiadau gyrfa 
sy’n berthnasol i’ch 
diddordebau eich 
hun 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
ddewisiadau 
gyrfa sy’n 
berthnasol i’ch 
diddordebau 
eich hun 

1.3 Amlinellu’r 
tasgau y byddech 
yn debygol o’u 
gwneud o ddewis 
yr yrfa hon 

1.3 Disgrifio 
manteision ac 
anfanteision y 
dewisiadau gyrfa a 
nodwyd 

1.3 Cymharu 
manteision ac 
anfanteision y 
dewisiadau gyrfa 
a nodwyd 

 1.4 Nodi swyddi 
gwag neu 
gyfleoedd 
hyfforddiant sy’n 
berthnasol i’r 
dewisiadau gyrfa a 
nodwyd 

1.4 Amlinellu 
anghenion 
hyfforddiant ac 
addysg ar gyfer 
dewis a ffafrir 

 1.5 Disgrifio eich 
addasrwydd ar 
gyfer y dewis a 
ffafrir 

Deall sut mae 
gwneud cais am 
swyddi neu 
gyfleoedd 

2.1 Cwblhau 
ffurflen gais 

2.1 Llunio CV 
personol mewn 
fformat priodol i 
chwilio am waith 

2.1 Llunio CV 
personol mewn 
fformat priodol i 
chwilio am waith 
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hyfforddi  2.2. Cwblhau 
ffurflen gais i safon 
sy’n briodol i’w 
chyflwyno 

2.2 Ysgrifennu 
llythyr eglurhaol i 
gefnogi eich CV 
ar gyfer swydd 
benodol 

  2.3 Cwblhau ffurflen 
gais i safon sy’n 
briodol i’w 
chyflwyno 

Gallu cymryd rhan 
mewn cyfweliad 
 
Gwybod sut i 
baratoi ar gyfer 
cyfweliad 
(Mynediad 3) 

3.1 Nodi 
ymddygiad a 
dillad priodol ar 
gyfer cyfweliad 

3.1 Rhestru’r 
pethau i’w 
hystyried wrth 
baratoi ar gyfer  
cyfweliad 

3.1 Egluro’r pethau 
mae angen eu 
hystyried wrth 
baratoi ar gyfer 
cyfweliad 

3.2 Nodi 
cwestiynau a allai 
godi mewn 
cyfweliad 

3.2 Paratoi atebion 
i gwestiynau 
posibl mewn 
cyfweliad 

3.2 Paratoi atebion i 
gwestiynau 
posibl mewn 
cyfweliad 

3.3 Paratoi 
atebion i 
gwestiynau posibl 
mewn cyfweliad 

3.3 Cymryd rhan 
mewn cyfweliad 
go iawn neu 
ffug gyfweliad 

3.3 Rhoi 
enghreifftiau o 
gwestiynau y 
byddech chi’n eu 
gofyn mewn 
cyfweliad 

 3.4 Nodi cryfderau 
personol a 
meysydd i’w 
gwella yn dilyn 
cyfweliad 

3.4 Cymryd rhan 
mewn cyfweliad 
go iawn neu ffug 
gyfweliad 

  3.5 Adolygu 
cryfderau 
personol a 
meysydd i’w 
gwella yn dilyn 
cyfweliad 
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Prosiect Cymunedol 
 
Nod yr uned hon yw bod y dysgwyr yn cynllunio, yn cwblhau ac yn adolygu prosiect 
yn y gymuned ehangach. Fel rhan o’r cynllunio, dylai’r dysgwyr gyfrannu mewn rhyw 
ffordd at ddewis y prosiect sydd i’w gyflawni. Mae modd i unigolyn gwblhau’r prosiect 
cymunedol ond mae’n fwy tebygol y bydd grŵp o ddysgwyr yn ei gyflawni ac felly, 
byddant yn edrych ar sut mae defnyddio’r sgiliau sydd gan y grŵp i gwblhau’r 
prosiect drwy rannu’r gwahanol rolau a chyfrifoldebau.  
 
Bydd hyd a chwmpas y prosiect yn dibynnu ar yr amser a’r adnoddau sydd ar gael, 
fodd bynnag, dylai adlewyrchu’r 60 TQT (Cyfanswm Amser y Cymhwyster) a 
bennwyd i’r uned. Bydd angen i’r tiwtor/goruchwylydd sicrhau bod pob agwedd ar y 
prosiect yn ddiogel ac yn gyfreithlon. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall anghenion 
eu cymuned 
ehangach a sut 
mae modd eu 
diwallu 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
brosiectau 
posibl a allai 
helpu’r 
gymuned 
ehangach 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
brosiectau 
posibl a allai 
helpu’r 
gymuned 
ehangach 

1.1 Disgrifio 
anghenion y 
gymuned 
ehangach 

1.2 Dewis prosiect 
cymunedol i’w 
gyflawni 

1.2 Nodi 
manteision ac 
anfanteision 
dau brosiect 
cymunedol 
posibl 

1.2 Asesu 
manteision ac 
anfanteision dau 
brosiect 
cymunedol 
posibl 

1.3 Nodi budd 
mae’r prosiect 
yn ei gynnig i’r 
gymuned 
ehangach 

1.3 Disgrifio 
manteision y 
prosiect a 
ddewiswyd i’r 
gymuned 
ehangach 

1.3 Egluro pam y 
dewiswyd y 
prosiect 
cymunedol 

  1.4 Egluro sut mae’r 
prosiect yn mynd 
i ddiwallu 
anghenion y 
gymuned 
ehangach  

Gallu cynllunio 
prosiect 
cymunedol addas 

2.1 Nodi sut 
byddwch yn 
cyfrannu at y 
prosiect 
cymunedol 

2.1 Nodi’r tasgau 
angenrheidiol 
ar gyfer y 
prosiect 
cymunedol 

2.1 Llunio cynllun 
manwl o’r 
gweithgareddau, 
gan ddweud pwy 
fydd yn cwblhau 
pob tasg a phryd 
y bydd hynny’n 
digwydd 
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2.2 Nodi’r offer a’r 
deunyddiau 
sy’n ofynnol ar 
gyfer y prosiect 
cymunedol  

2.2 Rhestru’r offer 
a’r deunyddiau 
sy’n ofynnol ar 
gyfer y prosiect 
cymunedol 

2.2 Rhestru’r 
adnoddau sy’n 
ofynnol ar gyfer 
y prosiect 
cymunedol 

2.3 Nodi unrhyw 
gostau neu 
arbedion ar 
ffurf rhoddion 
ymarferol sy’n 
gysylltiedig â’r 
prosiect 

2.3 Cyfrifo’r costau 
neu’r arbedion 
ar ffurf rhoddion 
ymarferol sy’n 
gysylltiedig â’r 
prosiect 
cymunedol 

2.3 Cyfrifo’r costau 
neu’r arbedion ar 
ffurf rhoddion 
ymarferol sy’n 
gysylltiedig â’r 
prosiect 
cymunedol 

2.4 Pennu terfyn 
amser ar gyfer 
cwblhau’r 
prosiect 
cymunedol 

2.4 Llunio llinell 
amser ar gyfer 
y prosiect 
cymunedol 

2.4 Egluro a rhoi 
rhesymau dros 
unrhyw gymorth 
allanol sy’n 
ofynnol 

Gallu cyflawni 
prosiect 
cymunedol 

3.1 Nodi’r peryglon 
posibl o ran y 
tasgau y 
byddwch yn eu 
cyflawni  

3.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
beryglon posibl 
y prosiect a’r 
camau a 
gymerwyd i’w 
lleihau 

3.1 Cwblhau 
asesiad risg ar 
gyfer y tasgau 
rydych chi’n 
gyfrifol 
amdanynt 

3.2 Nodi unrhyw 
gymorth fydd 
yn ofynnol i 
gwblhau’r 
tasgau 

3.2 Nodi unrhyw 
gymorth fydd 
yn ofynnol i 
gwblhau’r 
tasgau 

3.2 Cwblhau’r 
tasgau rydych 
chi’n gyfrifol 
amdanynt 

3.3 Cyfrannu at 
gwblhau’r 
prosiect 
cymunedol 

3.3 Cwblhau’r 
tasgau rydych 
chi’n gyfrifol 
amdanynt 

3.3 Cyfrannu at 
gwblhau 
tasg/tasgau’r 
grŵp 

 3.4 Cyfrannu at 
gwblhau 
tasg/tasgau’r 
grŵp 

3.4 Adolygu 
cynnydd y 
prosiect hanner 
ffordd trwyddo 

Gallu adolygu’r 
prosiect 
cymunedol 

4.1 Nodi beth aeth 
yn dda yn y 
prosiect 
cymunedol 

4.1 Nodi beth aeth 
yn dda yn y 
prosiect 
cymunedol 

4.1 Gwerthuso’r 
prosiect 
cymunedol gan 
roi ystyriaeth i’r 
tasgau a gafodd 
eu cwblhau’n 
dda a chynnig 
awgrymiadau o 
ran y tasgau 
fyddai wedi gallu 
cael eu gwella 
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4.2 Nodi tasg a 
fyddai wedi 
gallu cael ei 
gwella 

4.2 Nodi beth allai 
fod wedi cael ei 
wella 

4.2 Egluro pa 
sgiliau rydych 
wedi’u datblygu 
drwy gynllunio a 
chwblhau’r 
prosiect 
cymunedol 

 4.3 Datgan pa 
sgiliau rydych 
wedi’u datblygu 
drwy gwblhau’r 
prosiect 
cymunedol 

 

Deall y gymuned 
ehangach 

5.1 Nodi beth 
rydych wedi’i 
ddysgu am y 
gymuned 
ehangach 

5.1 Disgrifio beth 
rydych wedi’i 
ddysgu am y 
gymuned 
ehangach wrth 
gwblhau’r 
prosiect 

5.1 Egluro beth 
rydych wedi’i 
ddysgu am y 
gymuned 
ehangach wrth 
gwblhau’r 
prosiect 
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Gwasanaeth Cwsmeriaid 
 
Nod yr uned hon yw datblygu dealltwriaeth dysgwyr o fanteision gwasanaeth 
cwsmeriaid da a sut gall sefydliadau ddarparu lefelau effeithiol o wasanaeth 
cwsmeriaid trwy eu gweithdrefnau a safonau arfer da. Mae gofyn bod pob dysgwr yn 
rhyngweithio gyda chwsmeriaid ac yn arddangos safonau gwasanaeth cwsmeriaid 
da mewn sefyllfa go iawn. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall 
nodweddion 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
da 

1.1 Rhoi 
enghraifft o 
wasanaeth 
cwsmeriaid 
da 

1.1 Rhoi enghreifftiau 
o wasanaeth 
cwsmeriaid da 

1.1 Disgrifio 
enghreifftiau o 
wasanaeth 
cwsmeriaid da 

1.2 Rhoi 
enghraifft o 
wasanaeth 
cwsmeriaid 
gwael 

1.2 Rhoi enghreifftiau 
o wasanaeth 
cwsmeriaid gwael 

1.2 Disgrifio 
enghreifftiau o 
wasanaeth 
cwsmeriaid gwael 

1.3 Nodi pam 
mae 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
yn bwysig 

1.3 Datgan pam mae 
gwasanaeth 
cwsmeriaid da yn 
bwysig 

1.3 Egluro sut y gall 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
ddylanwadu ar 
gwsmeriaid 

  1.4 Disgrifio sut gall 
sefydliadau 
ddarparu 
gwasanaeth 
cwsmeriaid da 

Deall 
anghenion 
cwsmeriaid a 
sut mae eich 
sefydliad eich 
hun yn ceisio 
eu bodloni 

2.1 Nodi pa  
gynnyrch 
neu 
wasanaethau 
mae eich 
sefydliad chi 
yn eu 
darparu i 
gwsmeriaid 

2.1 Dweud pa 
gynnyrch neu 
wasanaeth mae 
eich sefydliad chi 
yn eu darparu i 
gwsmeriaid 

2.1 Disgrifio’r cynnyrch 
neu’r 
gwasanaethau mae 
eich sefydliad chi yn 
eu darparu i 
gwsmeriaid 

2.2 Nodi sut 
mae eich 
sefydliad chi 
yn darparu 
cynnyrch neu 
wasanaethau 
mewn ffyrdd 
sy’n bodloni 
anghenion 
cwsmeriaid 

2.2 Dweud sut mae 
eich sefydliad chi 
yn darparu 
cynnyrch/ 
gwasanaethau 
mewn ffyrdd sy’n 
bodloni anghenion 
cwsmeriaid 

2.2 Disgrifio sut mae 
eich sefydliad chi yn 
darparu cynnyrch/ 
gwasanaethu mewn 
ffyrdd sy’n bodloni 
anghenion 
cwsmeriaid 
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 2.3 Rhoi enghreifftiau 
o’r ffyrdd y gall 
eich sefydliad chi 
gasglu adborth 
gan gwsmeriaid 

2.3 Disgrifio gwahanol 
ffyrdd o gasglu 
adborth gan 
gwsmeriaid 

  2.4 Egluro 
pwysigrwydd casglu 
adborth gan 
gwsmeriaid 

Deall safonau 
arfer da a 
gweithdrefnau 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
eich sefydliad 
chi 

3.1 Nodi ffyrdd o 
ryngweithio â 
chwsmeriaid 
yn eich 
sefydliad chi 

3.1 Dweud beth yw 
eich rôl a’ch 
cyfrifoldebau chi o 
ran gwasanaeth 
cwsmeriaid 

3.1 Disgrifio eich rôl 
a’ch cyfrifoldebau 
chi o ran 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 

 3.2 Dweud beth ddylai 
ddigwydd os ceir  
cwyn gan gwsmer 

3.2 Disgrifio 
gweithdrefnau eich 
sefydliad chi ar 
gyfer datrys 
cwynion cwsmeriaid 

Gallu darparu 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
da 

4.1 Rhoi 
enghreifftiau 
o sut buoch 
chi’n darparu 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
da yn eich 
sefydliad chi 

4.1 Darparu 
gwasanaeth 
cwsmeriaid da 

4.1 Darparu 
gwasanaeth 
cwsmeriaid da 

Gallu adolygu 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
yn eich 
sefydliad chi 

5.1 Nodi ffyrdd o 
wella 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 
yn eich 
sefydliad chi 

5.1 Rhoi enghreifftiau 
o ffyrdd o wella 
gwasanaeth 
cwsmeriaid yn eich 
sefydliad chi 

5.1 Disgrifio ffyrdd o 
wella gwasanaeth 
cwsmeriaid yn eich 
sefydliad chi 
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Sgiliau Digidol 
 
Nod yr uned hon yw sicrhau bod dysgwyr yn defnyddio’u sgiliau digidol yn hyderus i 
ddarganfod, cyflwyno a rhannu gwybodaeth, eu bod yn ymwybodol o’r defnydd 
ehangach o sgiliau digidol yn y gweithle ac yn deall rhai o oblygiadau cadarnhaol a 
negyddol defnyddio technoleg fel dull cyfathrebu. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall e-ddiogelwch 1.1. Nodi ystyr “e-
ddiogelwch” 

1.1 Dweud beth yw 
ystyr “e-
ddiogelwch” 

1.1 Egluro ystyr “e-
ddiogelwch” 

1.2 Nodi ymddygiad 
cadarnhaol a 
negyddol ar-lein 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
ymddygiad 
cadarnhaol a 
negyddol ar-lein 

1.2 Disgrifio 
canlyniadau 
ymddygiad 
cadarnhaol a 
negyddol ar-lein 

1.3 Nodi’r 
nodweddion sy’n 
gwneud cyfrinair 
yn ddiogel 

1.3 Rhoi 
enghreifftiau o 
nodweddion 
sy’n gwneud 
cyfrinair yn 
ddiogel 

1.3 Egluro pa 
nodweddion sy’n 
gwneud cyfrinair 
yn ddiogel 

Deall defnyddiau 
sgiliau ac offer 
digidol 

2.1 Dewis tasgau 
sy’n galw am 
sgiliau digidol 

2.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
dasgau sy’n 
galw am sgiliau 
digidol 

2.1 Disgrifio tasgau 
sy’n galw am 
sgiliau digidol 

2.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
offer cyfathrebu 
digidol 

2.2 Dweud beth yw 
manteision ac 
anfanteision 
gwahanol offer 
cyfathrebu 
digidol 

2.2 Egluro manteision 
ac anfanteision 
gwahanol offer 
cyfathrebu digidol 

Gallu defnyddio 
offer digidol i 
ddarganfod a 
chyflwyno 
gwybodaeth  

3.1 Defnyddio’r 
rhyngrwyd i 
ddarganfod 
gwybodaeth am 
bwnc 

3.1 Defnyddio’r 
rhyngrwyd i 
ddarganfod 
gwybodaeth am 
bwnc o 
wahanol 
ffynonellau 

3.1 Defnyddio’r 
rhyngrwyd i 
ddarganfod 
gwybodaeth am 
bwnc o wahanol 
ffynonellau 

3.2 Cyflwyno 
gwybodaeth gan 
ddefnyddio offer 
digidol 

3.2 Cyflwyno 
gwybodaeth 
gan ddefnyddio 
offer digidol 

3.2 Cyflwyno 
gwybodaeth gan 
ddefnyddio 
gwahanol offer 
digidol 

Gallu adolygu eich 
sgiliau digidol eich 
hun a nodi meysydd 
i’w datblygu 

4.1 Nodi’r sgiliau 
digidol mae 
angen i chi eich 
hun eu datblygu 

4.1 Rhoi 
enghreifftiau o’r 
sgiliau digidol 
mae angen i chi 

4.1 Rhoi enghreifftiau 
o’r sgiliau digidol 
mae angen i chi 
eich hun eu 
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eich hun eu 
datblygu  

datblygu 

 4.2 Nodi ffyrdd o 
ddatblygu’r 
sgiliau digidol 
hyn 

4.2 Disgrifio ffyrdd o 
ddatblygu’r sgiliau 
digidol hyn 
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Sgiliau Rhyngbersonol a Hunanreolaeth 
 
Nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o sgiliau rhyngbersonol a 
hunanreolaeth ac yn gallu adnabod y sgiliau hyn ynddynt eu hunain ac mewn eraill. 
Bydd dysgwyr yn ystyried iaith y corff a ddefnyddir ganddyn nhw ac eraill, sgiliau 
rheoli amser ac ymddygiad goddefol, pendant ac ymosodol, a sut mae adnabod a 
rheoli straen. 
 
Mae’r rhain yn sgiliau cyflogadwyedd pwysig a bydd dysgwyr sy’n gallu adnabod ac 
arddangos y sgiliau hyn mewn sefyllfa fwy ffafriol mewn cyfweliadau ac o ran eu 
perfformiad yn y gwaith. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Gallu adnabod 
amrywiaeth o 
sgiliau 
rhyngbersonol 

1.1 Rhoi enghraifft 
o iaith corff 
gadarnhaol 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
iaith corff 
gadarnhaol 

1.1 Egluro ystyr y 
term ‘cyfathrebu 
di-eiriau’ 

1.2 Rhoi enghraifft 
o iaith corff 
negyddol 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
iaith corff 
negyddol 

1.2 Egluro pam 
mae sgiliau 
gwrando’n 
bwysig 

 1.3 Rhoi 
enghreifftiau o 
ymddygiad 
ymosodol, 
pendant a 
goddefol 

1.3 Disgrifio 
enghreifftiau o 
ymddygiad 
ymosodol, 
pendant a 
goddefol 

Deall pwysigrwydd 
hunanreolaeth 

2.1 Nodi pam mae 
rheoli amser yn 
bwysig 

2.1 Dweud pam 
mae rheoli 
amser yn 
bwysig 

2.1 Egluro pam 
mae rheoli 
amser yn bwysig 

2.2 Dewis dulliau o 
reoli amser 

2.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut gallwch chi 
reoli eich 
amser yn well 

2.2 Disgrifio sefyllfa 
pan fu i chi 
reoli’ch amser 
eich hun yn 
effeithiol 

2.3 Nodi arwyddion 
straen 

2.3 Nodi 
arwyddion 
straen 

2.3 Disgrifio 
arwyddion 
straen 

2.4 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut mae rheoli 
straen yn 
briodol 

2.4 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut mae rheoli 
eich straen 
eich hun yn 
briodol 

2.4 Disgrifio 
technegau rheoli 
straen y gallech 
chi ac eraill eu 
defnyddio 

Gallu arddangos 
sgiliau 
rhyngbersonol 
priodol 

3.1 Defnyddio iaith 
corff sy’n briodol 
i sefyllfa 
benodol 

3.1 Defnyddio 
iaith corff 
briodol wrth 
ymateb i eraill 

3.1 Defnyddio iaith 
corff briodol wrth 
ymateb i eraill 
mewn gwahanol 
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sefyllfaoedd 

3.2 Caniatáu i eraill 
fynegi barn / 
ymateb heb 
dorri ar eu traws 

3.2 Cyfathrebu’n 
briodol ag 
eraill 

3.2 Cyfathrebu’n 
briodol ag eraill 
mewn gwahanol 
sefyllfaoedd 

Gallu adolygu eich 
sgiliau 
rhyngbersonol a 
hunanreolaeth 
eich hun 

4.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut mae gwella 
eich sgiliau 
rhyngbersonol 
neu 
hunanreolaeth 

4.1 Nodi eich 
cryfderau o 
ran eich 
sgiliau 
rhyngbersonol 
neu 
hunanreolaeth 

4.1 Disgrifio eich 
cryfderau o ran 
eich sgiliau 
rhyngbersonol 
neu 
hunanreolaeth 

 4.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut mae 
gwella eich 
sgiliau 
rhyngbersonol 
neu 
hunanreolaeth 

4.2 Disgrifio sut 
mae gwella eich 
sgiliau 
rhyngbersonol a 
hunanreolaeth 
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Rheoli Arian 
 
Nod yr uned hon yw cefnogi dysgwyr i ddeall rhai o egwyddorion sylfaenol rheoli 
arian personol.  
 
Mae dyledion personol yn bryder sy’n cynyddu a bydd dysgwyr yn cael eu harwain 
drwy rai o’r egwyddorion sylfaenol mae angen iddynt wybod amdanynt pan fyddant 
yn cyfrifo’u cyflog clir, ynghyd ag egwyddorion cyllidebu incwm aelwyd fel eu bod 
nhw’n datblygu dealltwriaeth o werth arian.   
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Gwybod am 
wasanaethau 
bancio 

1.1 Nodi 
manteision 
meddu ar gyfrif 
banc neu gyfrif 
cymdeithas 
adeiladu 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
wasanaethau 
ariannol sy’n 
cael eu 
darparu gan 
fanciau neu 
gymdeithasau 
adeiladu 

1.1 Cymharu’r 
gwasanaethau 
ariannol a 
gynigir gan 
wahanol fathau 
o ddarparwyr 

1.2 Nodi un o 
fanteision 
benthyca arian 

1.2 Disgrifio 
pwysigrwydd 
meddu ar 
gyfrif banc 
neu gyfrif 
cymdeithas 
adeiladu 

1.2 Rhestru’r 
dogfennau 
personol y gall 
fod eu hangen i 
agor cyfrif banc 
neu gyfrif 
cymdeithas 
adeiladu 

1.3 Nodi un o 
anfanteision 
benthyca arian 

1.3 Dweud beth 
yw manteision 
dau ddull 
gwahanol o 
fenthyca arian 

1.3 Cymharu 
manteision ac 
anfanteision y 
gwahanol 
ddulliau o 
fenthyca arian 

1.4 Nodi un o 
fanteision 
cynilo arian 

1.4 Dweud beth 
yw 
anfanteision 
dau ddull 
gwahanol o 
fenthyca arian 

1.4 Dweud beth yw 
canlyniadau 
posibl peidio ag 
ad-dalu 
benthyciadau 

 1.5 Dweud beth 
yw manteision 
cynilo arian 

1.5 Amlinellu 
gwahanol 
ddulliau o gynilo 
arian 

Gwybod am 
ddidyniadau o 
enillion 

2.1 Nodi didyniad 
y gellir ei 
wneud o 
enillion 

2.1 Nodi 
gwahanol 
fathau o 
ddidyniadau o 
enillion 

2.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
wahanol fathau 
o ddidyniadau o 
enillion 
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2.2 Dweud beth 
yw diben y 
didyniad hwn 

2.2 Dweud pam y 
gwneir y 
didyniadau 
hyn 

2.2 Egluro’r 
rhesymau dros 
wneud y 
didyniadau hyn 

Deall 
pwysigrwydd 
rheoli eich arian 
eich hun 

3.1 Rhoi 
enghraifft o 
angen 
personol 

3.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
incwm a 
gwariant 
aelwyd 

3.1 Llunio cyllideb 
fisol sylfaenol ar 
gyfer aelwyd 

3.2 Rhoi 
enghraifft o 
ddymuniad 
personol 

3.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
anghenion a 
dymuniadau 
personol a’u 
costau 

3.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
anghenion a 
dymuniadau 
personol a’u 
costau 

3.3 Amcangyfrif 
cost yr 
anghenion a’r 
dymuniadau 
personol hyn 

3.3 Amlinellu 
pwysigrwydd 
cyllidebu 
personol 

3.3 Egluro 
pwysigrwydd 
cyllidebu 
personol 

 3.4 Rhoi 
enghreifftiau o 
sefydliadau 
sy’n darparu 
cymorth a 
chyngor 
ynghylch 
rheoli arian 

3.4 Egluro sut y 
gellir monitro 
cyllideb 
bersonol 

  3.5 Dweud pa 
wasanaethau a 
gynigir gan 
sefydliadau sy’n 
darparu 
cymorth a 
chyngor 
ynghylch rheoli 
arian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 

www.princes-trust.org.uk/qualifications 

Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff 
 
Mae’r uned hon yn galluogi dysgwyr i gael profiad o gymryd rhan yn weithredol 
mewn ymarfer corff. Bydd dysgwyr yn gallu datblygu eu galluoedd corfforol yn 
ogystal â deall manteision cymryd rhan mewn ymarfer corff ac yna edrych ar ffyrdd o 
gynnwys ymarfer corff yn ddiogel yn eu ffordd o fyw. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall manteision 
ymarfer corff 

1.1 Dweud beth 
yw manteision 
ymarfer corff 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
fanteision 
ymarfer corff, 
yn 
gymdeithasol 
ac o ran iechyd 

1.1 Disgrifio 
manteision 
ymarfer corff, yn 
gymdeithasol ac 
o ran iechyd 

  1.2 Egluro’r sgiliau 
neu’r galluoedd 
y gellid eu 
datblygu wrth 
gymryd rhan 
mewn ymarfer 
corff 

Deall sut mae 
lleihau’r risgiau 
wrth gymryd rhan 
mewn ymarfer 
corff 

2.1 Nodi’r risgiau 
sy’n 
gysylltiedig ag 
ymarfer corff 

2.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
risgiau sy’n 
gysylltiedig ag 
ymarfer corff 

2.1 Disgrifio’r 
risgiau sy’n 
gysylltiedig ag 
ymarfer corff 

2.2 Dweud sut y 
gallech chi 
leihau’r risg 
wrth gymryd 
rhan mewn 
ymarfer corff 

2.2 Dweud sut y 
gallech chi 
leihau’r risgiau 
wrth gymryd 
rhan mewn 
ymarfer corff 

2.2 Egluro sut y 
gallech chi 
leihau’r risgiau 
wrth gymryd 
rhan mewn 
ymarfer corff 

Gallu cymryd 
rhan mewn 
ymarfer corff 

3.1 Nodi 
cyfleusterau 
lleol y gallech 
eu defnyddio i 
wneud ymarfer 
corff 

3.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
gyfleusterau 
lleol y gallech 
eu defnyddio i 
wneud ymarfer 
corff 

3.1 Disgrifio 
cyfleusterau 
lleol y gallech 
eu defnyddio i 
wneud ymarfer 
corff 

3.2 Cymryd rhan 
mewn 
ymarferion:  
a) cynhesu 
b) ymarfer 
c) tawelu 

3.2 Nodi’r 
adnoddau sy’n 
ofynnol i 
gymryd rhan 
yn eich dewis 
ymarfer 

3.2 Disgrifio’r 
adnoddau sy’n 
ofynnol i 
gymryd rhan yn 
eich dewis 
ymarfer 
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 3.3 Cymryd rhan 
mewn 
ymarferion:  
a) cynhesu 
b) ymarfer 
c) tawelu 

3.3 Cymryd rhan 
mewn 
ymarferion:  
a) cynhesu 
b) ymarfer 
c) tawelu 

Gallu adolygu 
eich cyfranogiad 
eich hun mewn 
ymarfer corff 

4.1 Nodi rhywbeth 
y gwnaethoch 
chi ei fwynhau 
ynghylch 
cymryd rhan 
mewn ymarfer 
corff 

4.1 Nodi beth 
wnaethoch chi 
ei fwynhau 
ynghylch 
cymryd rhan 
mewn ymarfer 
corff 

4.1 Adolygu eich 
cyfranogiad yn 
yr ymarferion 
unigol a’r 
ymarferion tîm  

4.2 Nodi sut 
gallech chi 
wneud eich 
bywyd yn fwy 
egnïol 

4.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut gallech chi 
wneud eich 
bywyd yn fwy 
egnïol 

4.2 Llunio cynllun 
gweithredu i 
wneud eich 
bywyd yn fwy 
egnïol 
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Prosiect Personol 
 
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i dewis prosiect sy’n berthnasol i’w 
diddordebau personol ac yna cyflawni’r prosiect fel unigolion. Dylai’r dysgwyr 
ddatblygu sgiliau rheoli prosiect wrth iddynt gynllunio, cynnal ac adolygu’r prosiect 
maent wedi’i ddewis. Gallai enghreifftiau gynnwys prosiectau sy’n ymwneud â 
cherddoriaeth, garddio, TG ac ati. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Gallu dewis 
prosiect 
(gweithgaredd 
neu ddarn o waith 
ymchwil) i’w 
gyflawni fel 
unigolyn 

1.1 Dweud beth 
yw’r prosiect 
a’i nod 

1.1 Amlinellu’r 
prosiect a’i 
nodau 

1.1 Disgrifio’r 
prosiect a 
ddewiswyd 

1.2 Nodi amcan 
dysgu 
personol ar 
gyfer y 
prosiect 

1.2 Dweud pam 
y cafodd y 
prosiect ei 
ddewis 

1.2 Amlinellu 
nodau’r prosiect 

 1.3 Nodi 
amcanion 
dysgu 
personol ar 
gyfer y 
prosiect 

1.3 Egluro 
amcanion 
dysgu personol 
y prosiect 

Gallu cynllunio’r 
prosiect i 
gyflawni’r nodau 

2.1 Dweud pa 
dasgau sy’n 
ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect 

2.1 Llunio rhestr 
o dasgau a 
llinell amser 
ar gyfer y 
prosiect 

2.1 Nodi’r tasgau 
sy’n ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect 

 2.2 Nodi’r 
adnoddau 
sy’n ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect 

2.2 Dweud pa 
adnoddau sy’n 
ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect 

  2.3 Egluro pam 
mae’r 
adnoddau’n 
ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect 

  2.4 Llunio cynllun 
manwl ar gyfer 
y prosiect gan 
ddweud pryd y 
caiff pob tasg ei 
chychwyn a’i 
chwblhau 

Gallu cyflawni’r 
prosiect 

3.1 Cwblhau’r 
tasgau a 
nodwyd i 

3.1 Cwblhau’r 
tasgau a 
nodwyd i 

3.1 Cwblhau’r 
tasgau a 
nodwyd i 
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gyflawni’r 
prosiect 

gyflawni’r 
prosiect 

gyflawni’r 
prosiect 

Gallu adolygu’r 
prosiect 

4.1 Dweud beth 
aeth yn dda 
yn y prosiect 

4.1 Amlinellu a 
gyflawnwyd 
nodau’r 
prosiect a’r 
amcanion 
dysgu 
personol neu 
beidio 

4.1 Cyflwyno’r 
prosiect i 
gynulleidfa gan 
ddefnyddio 
fformat priodol 

4.2 Datgan beth 
fyddech chi’n 
ei wneud yn 
wahanol y tro 
nesaf 

4.2 Rhoi 
enghreifftiau 
o’r hyn aeth 
yn dda yn y 
prosiect 

4.2 Casglu adborth 
ynglŷn â’r 
prosiect 

 4.3 Rhoi 
enghreifftiau 
o’r hyn fyddai 
wedi gallu 
cael ei wella a 
sut gellid 
gwneud 
hynny 

4.3 Adolygu a 
gyflawnodd y 
prosiect y 
nodau 

 4.4 Dweud pa 
sgiliau rydych 
wedi’u 
datblygu drwy 
gwblhau’r 
prosiect 

4.4 Gwerthuso 
eich dysgu a’ch 
perfformiad yn 
y prosiect 
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Cynllunio ar gyfer Datblygiad Personol 
 
Nod yr uned hon yw bod dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o sut mae asesu eu 
cryfderau a’u gwendidau er mwyn gosod nodau hylaw, cyraeddadwy ar gyfer eu 
gwaith a/neu eu bywyd personol. Yn yr uned hon, bydd y dysgwyr yn ystyried eu 
cryfderau a’u gwendidau eu hunain a sut y gallent roi sylw i feysydd gwan. Byddant 
yn darganfod sut mae gosod nodau tymor hir a thymor byr, creu cynlluniau i’w 
cyflawni, ac adolygu’r cynlluniau hynny. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Gallu nodi eich 
anghenion datblygu 
personol 

1.1 Nodi rhywbeth 
rydych chi’n ei 
wneud yn dda 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau 
o’ch cryfderau 
personol 

1.1 Disgrifio cryfderau 
personol 

1.2 Nodi rhywbeth 
rydych chi am ei 
wella 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau 
o’ch meysydd 
datblygu 
personol 

1.2 Disgrifio meysydd 
datblygu personol 

Gallu cynllunio i wella 
eich datblygiad 
personol 

2.1 Nodi targed 
CAMPUS ar gyfer 
datblygiad 
personol 

2.1 Nodi targedau 
CAMPUS ar 
gyfer 
datblygiad 
personol 

2.1 Nodi targedau 
CAMPUS ar gyfer 
datblygiad 
personol 

 2.2 Nodi’r camau sy’n 
ofynnol i gyrraedd 
y targed 

2.2 Llunio cynllun 
gweithredu â 
dyddiadau ar 
gyfer adolygu 
targedau 
datblygiad 
personol 

2.2 Llunio cynllun 
gweithredu â 
dyddiadau ar gyfer 
adolygu targedau 
datblygiad 
personol 

   2.3 Egluro’r ffactorau 
allai helpu neu 
atal cynnydd tuag 
at gyflawni 
targedau 
datblygiad 
personol 

Gallu adolygu 
cynlluniau datblygu 
personol 

3.1 Adolygu cynnydd 
tuag at darged 
gydag unigolyn 
addas 

3.1 Adolygu 
cynnydd a 
chyflawniadau 
yn rheolaidd 
yn erbyn y 
cynllun gydag 
unigolyn 
addas 

3.1 Adolygu cynnydd 
a chyflawniadau 
yn rheolaidd yn 
erbyn y cynllun 

  3.2 Rhoi 
enghraifft o 
ganlyniad 

3.2 Casglu adborth 
gan eraill ynghylch 
eich perfformiad 
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llwyddiannus 
yn sgîl dilyn y 
cynllun 
datblygu 
personol 

  3.3 Rhoi 
enghreifftiau o 
dargedau 
CAMPUS ar 
gyfer 
datblygiad 
personol yn y 
dyfodol 

3.3 Rhoi enghreifftiau 
o ganlyniadau 
llwyddiannus yn 
sgîl dilyn y cynllun 
datblygu personol 

   3.4 Adolygu’r cynllun 
datblygu personol 
i adlewyrchu 
targedau 
CAMPUS ar gyfer 
datblygiad yn y 
dyfodol 
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Ymarfer Sgiliau Arweinyddiaeth  
 
Nod yr uned hon yw rhoi cyfle i ddysgwyr ddangos ac yna adolygu eu sgiliau 
arweinyddiaeth mewn sefyllfa grŵp briodol. Cynlluniwyd yr uned hon er mwyn i 
ddysgwyr sy’n arddangos potensial i arwain ddatblygu eu sgiliau yn unigol. Sylwer, 
gan fod yr uned hon yn galw am arddangos sgiliau arwain da yn ymarferol, mai ar 
Lefel 1 a Lefel 2 yn unig y mae ar gael.  
 

 Lefel 1 Lefel 2 

Deall y sgiliau a’r 
priodweddau sydd 
eu hangen ar 
arweinwyr 

1.1 Nodi arweinwyr 
effeithiol 

1.1 Rhoi enghreifftiau o 
arweinwyr effeithiol 

1.2 Rhoi enghreifftiau o 
sefyllfaoedd sy’n galw 
am arweinyddiaeth 

1.2 Disgrifio sefyllfaoedd sy’n 
galw am arweinyddiaeth 

1.3 Rhoi enghreifftiau o’r 
sgiliau a’r priodweddau 
sydd eu hangen ar 
arweinwyr 

1.3 Egluro pam mae angen  
sgiliau a phriodweddau 
penodol ar arweinwyr 

1.4 Disgrifio’r sgiliau a’r 
priodweddau sydd 
gennych sy’n 
berthnasol i arweinydd 

1.4 Egluro sut mae eich 
sgiliau a’ch priodweddau 
yn berthnasol i arweinydd 

Gallu paratoi ar 
gyfer 
gweithgaredd 
arwain 

2.1 Dewis gweithgaredd 
addas i ddangos eich 
sgiliau arweinyddiaeth 
eich hun 

2.1 Dewis gweithgaredd 
addas i ddangos eich 
sgiliau arweinyddiaeth 
eich hun 

2.2 Disgrifio’r sgiliau sydd 
eu hangen i arwain y 
gweithgaredd 

2.2 Egluro’r sgiliau sydd eu 
hangen i arwain y 
gweithgaredd 

 2.3 Cynnal asesiad risg ar 
gyfer y gweithgaredd 

Gallu arwain 
gweithgaredd 
grŵp 

3.1 Cyfathrebu amcanion 
y gweithgaredd i’r grŵp 

3.1 Cyfathrebu amcanion y 
gweithgaredd i’r grŵp 

 3.2 Arwain gweithgaredd 
grŵp 

3.2 Dyrannu tasgau neu 
rolau i aelodau unigol o’r 
grŵp 

 3.3 Rhoi adborth adeiladol 
i aelodau’r grŵp yn 
ystod y gweithgaredd 

3.3 Arwain gweithgaredd 
grŵp 

  3.4 Rhoi adborth adeiladol i 
aelodau’r grŵp yn ystod y 
gweithgaredd 

Gallu adolygu eich 
sgiliau 
arweinyddiaeth 
eich hun 

4.1 Casglu adborth 
adeiladol ynghylch eich 
perfformiad fel 
arweinydd yn ystod y 
gweithgaredd 

4.1 Casglu adborth adeiladol 
ynghylch eich perfformiad 
fel arweinydd yn ystod y 
gweithgaredd 
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 4.2 Rhoi enghreifftiau o 
sut gallech chi wella 
eich sgiliau 
arweinyddiaeth 

4.2 Gwerthuso eich 
perfformiad fel arweinydd 

  4.3 Egluro sut gallech chi 
wella eich sgiliau 
arweinyddiaeth 
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Paratoi ar gyfer Ffordd Iach o Fyw 
 
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i ffyrdd o gyfrannu at ffordd iach o fyw a’u 
hannog i gynllunio gweithgareddau a fydd yn gwella’u ffordd eu hunain o fyw, fel 
dilyn diet cytbwys e.e. grwpiau bwydydd, risgiau gorfwyta/bwyta rhy ychydig; cael 
digon o gwsg; gwneud ymarfer corff yn rheolaidd; ymwybyddiaeth o alcohol a 
chyffuriau.   
 
Rhan allweddol o’r uned hon ar Lefel 1 a Lefel 2 yw coginio pryd iach. Mae coginio’n 
cefnogi agweddau eraill ar yr uned ac yn annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau byw’n 
annibynnol. Bydd yn rhaid defnyddio gwres mewn rhyw ffordd i baratoi’r bwyd cyn y 
gellir ystyried bod y dysgwyr yn coginio; felly, i fod yn weithgaredd asesu addas, 
bydd yn rhaid i’r dysgwyr gynhesu o leiaf un o’r cynhwysion yn y pryd. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall y 
ffactorau 
sy’n 
cyfrannu at 
ffordd iach 
o fyw 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau 
o bethau i’w 
cynnwys 
mewn ffordd 
iach o fyw 

1.1 Rhoi enghreifftiau 
o bethau i’w 
cynnwys mewn 
ffordd iach o fyw 

1.1 Disgrifio’r 
ffactorau sy’n 
cyfrannu at ffordd 
iach o fyw 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau 
o bethau i’w 
hosgoi mewn 
ffordd iach o 
fyw 

1.2 Rhoi enghreifftiau 
o bethau i’w hosgoi 
mewn ffordd iach o 
fyw 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
ffactorau sy’n 
cyfrannu at ffordd 
afiach o fyw 

 1.3 Rhoi enghreifftiau 
o effeithiau’r 
canlynol ar iechyd:  

a) yfed alcohol 
b) smygu tybaco 
c) cymryd 

cyffuriau a 
sylweddau 
anghyfreithlon 

d) diffyg cwsg 
 

1.3 Disgrifio 
effeithiau’r 
canlynol o ran 
iechyd ac yn 
gymdeithasol:  
a) yfed alcohol 
b) smygu tybaco 
c) cymryd 

cyffuriau a 
sylweddau 
anghyfreithlon 

d) diffyg cwsg 
 

Gallu 
cynllunio 
pryd iach 

2.1 Dewis pryd 
iach 

2.1 Dewis pryd iach 
i’w goginio 

2.1 Disgrifio sut mae 
grwpiau bwydydd 
gwahanol yn 
cyfrannu at ddiet 
iach 

2.2 Nodi’r 
cynhwysion 
ar gyfer y 
pryd hwn 

2.2 Nodi’r cynhwysion 
ar gyfer y pryd hwn 
a faint ohonynt sy’n 
angenrheidiol 

2.2 Cymharu’r 
wybodaeth 
faethol sydd ar 
wahanol labeli 
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bwyd  

2.3 Nodi camau 
paratoi’r pryd 
hwn 

2.3 Nodi’r camau, yr 
amseru a’r offer 
sydd eu hangen i 
goginio’r pryd 

2.3 Dewis pryd dau 
gwrs iach i’w 
goginio 

 2.4 Cyfrifo costau’r 
cynhwysion 

2.4 Creu cynllun 
manwl ar gyfer 
coginio’r ddau 
gwrs, gan 
gynnwys: 

a) manylion y 
cynhwysion 

b) yr offer sydd eu 
hangen 

c) yr amseru 

  2.5 Cyfrifo cost y 
pryd cyfan 

Gallu 
gwneud 
pryd iach 
(M3) 
 
Gallu 
coginio 
pryd iach 
(L1 a 2) 

3.1 Gwneud y 
pryd 

3.1 Coginio’r pryd 3.1 Coginio’r pryd 
dau gwrs 

3.2 Glanhau’r 
ardaloedd 
gwaith a’r 
offer a 
ddefnyddiwyd 
i wneud y 
pryd 

3.2 Dweud pa ddulliau 
coginio a 
ddefnyddiwyd 

3.2 Dweud pa 
ddulliau coginio a 
ddefnyddiwyd 

 3.3 Glanhau’r 
ardaloedd gwaith 
a’r offer a 
ddefnyddiwyd ar ôl 
coginio 

3.3 Glanhau’r 
ardaloedd gwaith 
a’r offer a 
ddefnyddiwyd ar 
ôl coginio 

Gallu 
gweithio 
tuag at 
ffordd iach 
o fyw 

4.1 Rhoi 
enghreifftiau 
o sut mae 
gwneud eich 
ffordd o fyw 
yn iachach  

4.1 Rhoi enghreifftiau 
o sut mae gwneud 
eich ffordd o fyw yn 
iachach 

4.1 Llunio cynllun 
gweithredu i 
wneud eich 
ffordd o fyw yn 
iachach 

  4.2 Rhoi enghreifftiau 
o leoedd a 
sefydliadau sy’n 
cynnig cymorth a 
chyngor ynghylch 
cyflawni ffordd iach 
o fyw 

4.2 Casglu 
gwybodaeth o 
leoedd a 
sefydliadau sy’n 
cynnig cymorth a 
chyngor ynghylch 
cyflawni ffordd 
iach o fyw 
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Sgiliau Cyflwyno 
 
Nod yr uned hon yw cefnogi’r dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o fanteision 
cyflwyniadau a’u gwahanol ddibenion, yn ogystal â datblygu’r sgiliau sydd eu hangen 
i roi cyflwyniad. Mae’r uned yn gofyn bod y dysgwyr yn paratoi, yn rhoi ac yn adolygu 
eu cyflwyniad eu hun. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall diben 
cyflwyniadau 

1.1 Rhoi enghraifft 
o adeg pryd y 
gellid defnyddio 
cyflwyniad 

1.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
wahanol 
sefyllfaoedd 
pryd y gellid 
defnyddio 
cyflwyniadau 

1.1 Disgrifio 
gwahanol 
sefyllfaoedd pryd 
y gellid 
defnyddio 
cyflwyniadau 

1.2 Nodi 
nodweddion 
cyflwyniad da 

1.2 Nodi 
nodweddion 
cyflwyniad da 

1.2 Egluro’r 
rhesymau dros 
ddefnyddio 
cyflwyniadau 

 1.3 Rhoi 
enghreifftiau o 
bethau i’w hosgoi 
wrth roi cyflwyniad 

1.3 Disgrifio 
nodweddion 
cyflwyniad 
effeithiol 

  1.4 Enwi pethau i’w 
hosgoi wrth roi 
cyflwyniad 

Gallu paratoi ar 
gyfer cyflwyniad 

2.1 Dewis testun 
i’w gyflwyno i 
gynulleidfa 

2.1 Dewis testun 
i’w gyflwyno i 
gynulleidfa 

2.1 Dewis testun i’w 
gyflwyno i 
gynulleidfa 

2.2 Rhestru 
pwyntiau i’w 
gwneud yn y 
cyflwyniad 

2.2 Nodi’r 
adnoddau sydd 
eu hangen ar 
gyfer y 
cyflwyniad 

2.2 Egluro’r testun a 
ddewiswyd ar 
gyfer y 
cyflwyniad 

 2.3 Paratoi 
nodiadau i gyd-
fynd â’r 
cyflwyniad 

2.3 Disgrifio’r prif 
bwyntiau fydd yn 
cael eu gwneud 

  2.4 Nodi’r adnoddau 
sydd eu hangen 
ar gyfer y 
cyflwyniad 

  2.5 Paratoi 
adnoddau 
gweledol a fydd 
yn gwella 
dealltwriaeth y 
gynulleidfa o’r 
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cyflwyniad 

Gallu rhoi 
cyflwyniad 

3.1 Rhoi 
cyflwyniad 

3.1 Rhoi 
cyflwyniad 

3.1 Rhoi cyflwyniad 

  3.2 Ymateb i 
gwestiynau gan 
y gynulleidfa 

Gallu adolygu 
eich sgiliau 
cyflwyno eich hun 

4.1 Nodi beth aeth 
yn dda 

4.1 Nodi pa 
agweddau ar eich 
cyflwyniad aeth yn 
dda 

4.1 Gwerthuso’r 
cyflwyniad gan roi 
ystyriaeth i’r hyn 
aeth yn dda ac 
awgrymu beth allai 
gael ei wella 

4.2 Nodi beth 
fyddech chi’n ei 
newid y tro nesaf 

4.2 Nodi pa 
agweddau ar eich 
cyflwyniad y 
gallech fod wedi’u 
gwella 

4.2 Egluro pa sgiliau 
rydych chi wedi’u 
datblygu drwy roi 
cyflwyniad 
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Sgiliau Gwaith Tîm 
 
Nod yr uned hon yw helpu’r dysgwyr i ddatblygu sgiliau gwaith tîm, drwy ddeall 
gwerthoedd, rolau a gweithdrefnau timau a gallu gweithio gydag eraill i gyflawni 
amcanion a rennir. 
 
Dylai’r gweithgaredd tîm fod yn gydweithredol ac yn bwrpasol a rhoi cyfle i bob 
dysgwr gyflawni’r holl feini prawf. Mae’r uned hon yn arbennig o addas i’w 
hintegreiddio ag agweddau eraill ar raglen ehangach y dysgwyr.  
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall 
pwysigrwydd 
gwaith tîm 

1.1 Nodi un o 
fanteision 
gweithio mewn 
tîm  

1.1 Nodi 
manteision 
gweithio mewn 
tîm 

1.1 Disgrifio 
manteision 
gweithio mewn 
tîm  

1.2 Nodi problem a 
allai godi wrth 
weithio mewn 
tîm 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
broblemau a 
allai godi wrth 
weithio mewn 
tîm 

1.2 Disgrifio’r 
problemau a 
allai godi wrth 
weithio mewn 
tîm 

 1.3 Nodi dwy 
sefyllfa lle mae 
gwaith tîm yn 
hanfodol bwysig 

1.3 Egluro pam 
mae gwaith tîm 
yn hanfodol 
mewn dwy 
sefyllfa 

Deall rolau a 
pherthnasoedd 
mewn tîm 

2.1 Nodi gwahanol 
rolau ar gyfer 
aelodau’r tîm 
wrth gwblhau 
gweithgaredd 

2.1 Nodi gwahanol 
rolau ar gyfer 
aelodau’r tîm 
wrth gwblhau 
gweithgaredd 

2.1 Amlinellu 
nodweddion tîm 
effeithiol 

 2.2 Disgrifio’r 
angen am 
wahanol rolau 
mewn tîm 

2.2 Disgrifio 
gwahanol rolau 
aelodau’r tîm 
wrth gwblhau 
gweithgaredd 

 2.3 Nodi gwahanol 
ffyrdd o wneud 
penderfyniadau 
mewn tîm 

2.3 Egluro’r angen 
am wahanol 
rolau mewn tîm 

 2.4 Rhoi 
enghreifftiau o 
ffyrdd o ddatrys 
anghydfod 
mewn tîm 

2.4 Disgrifio 
gwahanol ffyrdd 
o wneud 
penderfyniadau 
mewn tîm 

  2.5 Disgrifio 
gwahanol ffyrdd 
o ddatrys 
anghydfod 
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mewn tîm 

Gallu cymryd 
rhan mewn 
gweithgareddau 
tîm 

3.1 Nodi amcan 
gweithgaredd 
tîm 

3.1 Nodi amcanion 
gweithgaredd 
tîm 

3.1 Amlinellu 
amcanion 
gwahanol 
weithgareddau 
tîm 

3.2 Cymryd rhan 
mewn 
gweithgareddau 
tîm 

3.2 Cymryd rhan 
mewn 
gweithgareddau 
tîm 

3.2 Cymryd rhan 
mewn 
gweithgareddau 
tîm 

 3.3 Nodi eich rôl yn 
y 
gweithgareddau 
tîm 

3.3 Egluro eich rôl 
yn y 
gweithgareddau 
tîm 

 3.4 Rhoi adborth 
adeiladol i 
aelod o’r tîm 

3.4 Rhoi adborth 
adeiladol i 
wahanol 
aelodau o’r tîm 

 3.5 Casglu adborth 
adeiladol gan 
aelod o’r tîm 

3.5 Casglu adborth 
adeiladol gan 
wahanol 
aelodau o’r tîm 

Gallu gwerthuso 
eich perfformiad 
eich hun 

4.1 Nodi beth oedd 
aeth yn dda wrth 
weithio fel rhan 
o dîm 

4.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut bu’r tîm yn 
gweithio’n dda 

4.1 Egluro sut bu’r 
tîm yn 
gweithio’n dda 

4.2 Nodi tasg a allai 
fod wedi cael ei 
gwella 

4.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
sgiliau rydych 
wedi’u datblygu 
wrth weithio fel 
tîm 

4.2 Disgrifio sgiliau 
rydych wedi’u 
datblygu wrth 
weithio fel tîm 

 4.3 Sôn am ffyrdd 
o wella eich 
sgiliau gweithio 
mewn tîm 

4.3 Disgrifio ffyrdd 
o wella eich 
sgiliau gweithio 
mewn tîm 
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Cyflawni Prosiect Menter 
 
Nod yr uned hon yw helpu’r dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau menter drwy gynllunio, 
pennu costau, cynhyrchu, hyrwyddo a gwerthu cynnyrch neu wasanaeth. Gallai 
gweithgaredd menter gynnwys gweithgaredd grŵp (e.e. pobi teisennau, golchi ceir) 
neu weithgaredd unigol (e.e. gwneud cardiau) sy’n aml yn codi arian. Mae cyllidebu 
a llif arian yn agweddau gofynnol ar y prosiect menter ar lefel uwch yr uned. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall 
agweddau o 
fenter 
lwyddiannus 

1.1 Nodi menter 
lwyddiannus 

1.1 Nodi mentrau 
llwyddiannus 

1.1 Nodi mentrau 
llwyddiannus a 
beth maent yn 
eu gwerthu 
neu’n eu 
darparu 

1.2 Nodi 
enghreifftiau o 
wasanaeth 
cwsmeriaid da 

1.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
wasanaeth 
cwsmeriaid da 

1.3 Disgrifio 
enghreifftiau o 
wasanaeth 
cwsmeriaid da 

1.3 Rhoi enghraifft 
o fath o 
ymchwil i’r 
farchnad 

1.3 Rhoi 
rhesymau pam 
mae 
gwasanaeth 
cwsmeriaid da 
yn bwysig 

1.3 Egluro pam 
mae 
gwasanaeth 
cwsmeriaid da 
yn bwysig 

1.4 Rhoi enghraifft 
o lwybr i’r 
farchnad ar 
gyfer cynnyrch 
neu wasanaeth  

1.4 Rhoi 
enghreifftiau o 
fathau o 
ymchwil i’r 
farchnad 

1.4 Disgrifio 
mathau o 
ymchwil i’r 
farchnad 

1.5 Dweud beth yw 
ystyr y term 
“elw” 

1.5 Rhoi 
enghreifftiau o 
lwybrau i’r 
farchnad ar 
gyfer cynnyrch 
neu wasanaeth  

1.5 Disgrifio 
llwybrau i’r 
farchnad ar 
gyfer cynnyrch 
neu wasanaeth  

 1.6 Dweud beth 
yw ystyr “elw” a 
“cholled” 

1.6 Egluro beth yw 
ystyr “elw” a 
“cholled” 

  1.7 Egluro’r term 
“adennill 
costau” 

Gallu cynllunio 
prosiect 
menter 

2.1 Nodi syniad ar 
gyfer prosiect 
menter 

2.1 Rhoi syniadau 
ar gyfer 
prosiect menter 

2.1 Disgrifio 
syniadau ar 
gyfer prosiect 
menter 

2.2 Nodi 
cwsmeriaid 
posibl 

2.2 Nodi 
manteision ac 
anfanteision o 

2.2 Egluro 
manteision ac 
anfanteision o 
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leiaf ddau 
syniad 

leiaf ddau 
syniad 

2.3 Nodi’r 
adnoddau sy’n 
ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect menter 

2.3 Dewis prosiect 
menter i’w 
gyflawni 

2.3 Dewis prosiect 
menter i’w 
gyflawni 

2.4 Nodi costau’r 
prosiect menter 

2.4 Nodi 
cwsmeriaid 
posibl 

2.4 Nodi 
cwsmeriaid 
posibl 

2.5 Dweud faint y 
byddwch chi’n 
ei godi am y 
cynnyrch neu’r 
gwasanaethau 

2.5 Rhestru’r holl 
adnoddau sy’n 
ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect menter 

2.5 Rhestru’r holl 
adnoddau sy’n 
ofynnol i 
gwblhau’r 
prosiect menter 

2.6 Rhestru’r 
tasgau sy’n 
gysylltiedig â’r 
prosiect menter 

2.6 Cyfrifo costau’r 
prosiect menter 

2.6 Cyfrifo costau’r 
prosiect menter 

2.7 Nodi pa 
dasgau y 
byddwch chi’n 
cyfrannu atyn 
nhw 

2.7 Dweud faint y 
byddwch chi’n 
ei godi am y 
cynnyrch neu’r 
gwasanaethau 

2.7 Egluro 
strwythur 
prisio’r 
cynnyrch neu’r 
gwasanaeth 

 2.8 Rhestru’r 
tasgau sy’n 
gysylltiedig â’r 
prosiect menter 

2.8 Cyfrifo’ch 
pwynt adennill 
costau 

 2.9 Nodi pwy fydd 
yn gwneud 
beth ac erbyn 
pryd 

2.9 Creu cynllun 
gweithredu ar 
gyfer y prosiect 
menter gan 
nodi pwy fydd 
yn gwneud beth 
ac erbyn pryd 

  2.10 Cyfrannu at 
ddadansoddiad 
SWOT o’r 
prosiect 

Gallu cyflawni 
prosiect 
menter 

3.1 Cymryd rhan 
yn y prosiect 
menter 

3.1 Cyfrannu at 
greu adnodd 
marchnata ar 
gyfer y prosiect 
menter 

3.1 Creu adnodd 
marchnata ar 
gyfer y prosiect 
menter 

 3.2 Cymryd rhan 
yn y prosiect 
menter 

3.2 Cymryd rhan 
yn y prosiect 
menter 
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Gallu adolygu’r 
prosiect 
menter 

4.1 Nodi beth oedd 
aeth yn dda yn 
y prosiect 
menter 

4.1 Rhoi 
enghreifftiau o 
beth aeth yn 
dda yn y 
prosiect menter 

4.1 Disgrifio beth 
aeth yn dda yn 
y prosiect 
menter 

4.2 Nodi sut gallai’r 
prosiect menter 
fod wedi cael ei 
wella 

4.2 Rhoi 
enghreifftiau o 
sut gallai’r 
prosiect menter 
fod wedi cael ei 
wella 

4.2 Egluro sut 
gallai’r prosiect 
menter fod wedi 
cael ei wella 

4.3 Datgan faint o 
arian wnaeth y 
prosiect menter  

4.3 Cyfrifo faint o 
elw neu golled 
wnaeth y 
prosiect menter 

4.3 Cyfrifo faint o 
elw neu golled 
wnaeth y 
prosiect menter 

Gallu adolygu 
eich 
perfformiad 
eich hun yn 
ystod y 
prosiect 
menter 

5.1 Nodi sgil a 
ddatblygwyd yn 
ystod y prosiect 
menter 

5.1 Nodi’r sgiliau y 
gwnaethoch chi 
eich hun eu 
datblygu yn 
ystod y prosiect 
menter 

5.1 Egluro sut y bu 
i chi ddatblygu 
eich sgiliau eich 
hun yn ystod y 
prosiect menter 

  5.2 Egluro sut y 
gallech fod 
wedi gwella’ch 
perfformiad 
eich hun yn 
ystod y prosiect 
menter 
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Profiad Gwaith 
 
Nod yr uned yw bod dysgwyr yn datblygu eu sgiliau yn y gweithle a’u dealltwriaeth o 
weithleoedd drwy baratoi ar gyfer lleoliad profiad gwaith, mynychu’r lleoliad ac 
adolygu’r profiad. Mae’n gyfle hefyd i ddysgwyr gael geirda gwaith a all fod yn 
ddefnyddiol iddyn nhw yn y dyfodol. Mae mwy a mwy o ymchwil yn dangos pa mor 
bwysig yw profiad gwaith o ran helpu dysgwyr i symud i waith cyflogedig. 
 
Wrth gwblhau’r uned hon bydd dysgwyr yn meddwl am y budd a gânt o gyflawni 
lleoliad profiad gwaith, y ffordd orau o baratoi ar gyfer y profiad hwnnw, a pha fudd a 
gafwyd o’i gwblhau. 
 

 Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 

Deall gwerth 
profiad gwaith 

1.1 Nodi manteision 
mynd ar leoliad 
profiad gwaith 

1.1 Amlinellu 
manteision mynd ar 
leoliad profiad 
gwaith 

1.1 Disgrifio 
manteision 
mynd ar 
leoliad 
profiad 
gwaith 

  1.2 Cymharu 
manteision 
ac 
anfanteision 
gwahanol 
ddewisiadau 
profiad 
gwaith 

Gallu cynllunio 
ar gyfer profiad 
gwaith diogel 

2.1 Dweud ble 
byddwch chi’n 
mynd ar brofiad 
gwaith 

2.1 Dweud ble 
byddwch chi’n 
mynd ar brofiad 
gwaith 

2.1 Gwneud 
cais am 
brofiad 
gwaith 

2.2 Nodi’r sgiliau 
rydych chi’n 
gobeithio’u 
datblygu yn 
ystod eich 
profiad gwaith 

2.2 Dweud pa sgiliau 
rydych chi’n 
gobeithio’u 
datblygu yn ystod 
eich profiad gwaith 

2.2 Disgrifio’r 
sgiliau 
rydych chi’n 
gobeithio’u 
datblygu yn 
ystod eich 
profiad 
gwaith 

2.3 Cynllunio sut 
mae cyrraedd 
eich profiad 
gwaith 

2.3 Cynllunio’ch taith i 
sicrhau eich bod yn 
cyrraedd eich 
profiad gwaith yn 
brydlon 

2.3 Cynllunio’ch 
taith i 
sicrhau eich 
bod yn 
cyrraedd 
eich profiad 
gwaith yn 
brydlon 
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2.4 Nodi i bwy y 
byddwch chi’n 
atebol yn ystod y 
profiad gwaith  

2.4 Nodi i bwy y 
byddwch chi’n 
atebol yn ystod y 
profiad gwaith 

2.4 Nodi i bwy y 
byddwch 
chi’n atebol 
yn ystod y 
profiad 
gwaith 

Gallu cwblhau 
lleoliad profiad 
gwaith diogel 

3.1 Nodi ble y 
gallwch chi gael 
gwybodaeth 
iechyd a 
diogelwch yn 
eich profiad 
gwaith 

3.1 Nodi ble y gallwch 
chi gael 
gwybodaeth iechyd 
a diogelwch yn eich 
profiad gwaith 

3.1 Nodi ble y 
gallwch chi 
gael 
gwybodaeth 
iechyd a 
diogelwch 
yn eich 
profiad 
gwaith 

3.2 Cyrraedd y 
gwaith yn 
brydlon 

3.2 Cyrraedd y gwaith 
yn brydlon 

3.2 Cyrraedd y 
gwaith yn 
brydlon 

3.3 Rhoi 
enghreifftiau o’r 
hyn a 
wnaethoch yn 
ystod eich 
profiad gwaith 

3.3 Amlinellu’r tasgau 
y gwnaethoch chi 
gyfrannu atyn nhw 
yn ystod eich 
profiad gwaith 

3.3 Disgrifio’r 
tasgau yr 
oeddech 
chi’n gyfrifol 
amdanyn 
nhw yn 
ystod eich 
lleoliad 
profiad 
gwaith 

3.4 Dilyn 
cyfarwyddiadau i 
gwblhau 
tasgau’n ddiogel 
yn y gweithle 

3.4 Rhoi enghreifftiau 
o’r tasgau nad 
oeddech yn gallu 
eu cyflawni 

3.4 Esbonio pa 
dasgau nad 
oeddech yn 
gallu eu 
cyflawni 

3.5 Cyfathrebu’n 
briodol gydag 
eraill yn y 
gweithle 

3.5 Dilyn 
cyfarwyddiadau i 
gwblhau tasgau’n 
ddiogel yn y 
gweithle 

3.5 Dilyn 
cyfarwydd-
iadau i 
gwblhau 
tasgau’n 
ddiogel yn y 
gweithle 

 3.6 Cyfathrebu’n 
briodol gydag eraill 
yn y gweithle 

3.6 
Cyfathrebu’n 
briodol 
gydag eraill 
yn y 
gweithle 

Gallu adolygu 
eich lleoliad 
profiad gwaith 

4.1 Nodi’r hyn y 
gwnaethoch ei 
fwynhau yn eich 

4.1 Rhoi enghreifftiau 
o’r hyn y 
gwnaethoch ei 

4.1 Disgrifio’r 
hyn y 
gwnaethoch 
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profiad gwaith fwynhau yn eich 
profiad gwaith 

ei fwynhau 
yn eich 
profiad 
gwaith 

 4.2 Rhoi enghraifft 
o rywbeth allai 
fod wedi 
gwella’ch profiad 
gwaith 

4.2 Nodi sut gallai’r 
profiad gwaith fod 
wedi cael ei wella 

4.2 Egluro sut 
gallai’r 
profiad 
gwaith fod 
wedi cael ei 
wella 

  4.3 Nodi’r sgiliau y 
gwnaethoch eu  
datblygu yn ystod y 
profiad gwaith 

4.3 Disgrifio’r 
sgiliau y 
gwnaethoch 
eu datblygu 
yn ystod y 
profiad 
gwaith 

   4.4 Egluro sut 
bydd y 
profiad hwn 
yn eich 
helpu yn y 
dyfodol 
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Atodiad 2 
 
Disgrifwyr Lefelau 
Mae’r Fframwaith Cymwysterau Rheoledig (RQF) yn ymgorffori lefelau o Mynediad 1 
hyd at Lefel 8. At ddibenion y ddogfen hon dim ond y lefelau y cynigir y cymwysterau 
hyn arnynt sydd wedi’u cynnwys isod. 
 

Mae’r disgrifwyr yn cyflwyno’r wybodaeth gyffredinol a’r sgiliau sy’n gysylltiedig â 
deilydd nodweddiadol cymhwyster ar y lefel honno. Mae’r disgrifwyr lefelau wedi’u 
fframio ar ffurf deilliannau, ac mae pob categori’n cynnwys gosodiad cychwynnol 
(“mae’r deilydd yn gallu...”) sydd wedyn yn cysylltu â’r deilliannau sy’n gysylltiedig â 
phob lefel o’r fframwaith.   
 

Gall staff y ganolfan a dysgwyr ddefnyddio’r disgrifwyr i ddeall mwy am y 
gwahaniaeth rhwng yr unedau a’r cymwysterau a gynigir gan PTQ a’u gofynion 
cymharol.  
 

Lefel Disgrifydd gwybodaeth (mae’r 
deilydd yn….) 

Disgrifydd sgiliau (mae’r 
deilydd yn gallu...) 

Mynediad  
3 

Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth 
sylfaenol i gyflawni tasgau a 
gweithgareddau strwythuredig 
mewn cyd-destunau cyfarwydd; ac 
mae’n gwybod ac yn deall y camau 
sy’n angenrheidiol i gwblhau tasgau 
a gweithgareddau strwythuredig 
mewn cyd-destunau cyfarwydd.  

Cyflawni tasgau a 
gweithgareddau strwythuredig 
mewn cyd-destunau cyfarwydd. 
Bod yn ymwybodol o 
ganlyniadau gweithredoedd i’w 
hunan ac i eraill.  

Lefel 1 Meddu ar wybodaeth sylfaenol 
ffeithiol am bwnc a/neu wybodaeth 
am ffeithiau, gweithdrefnau a 
syniadau er mwyn cwblhau tasgau 
rheolaidd a ddiffiniwyd yn dda ac 
ymdrin â phroblemau syml; ac 
mae’n ymwybodol o agweddau ar 
wybodaeth sy’n berthnasol i’r maes 
gwaith neu astudio 

Defnyddio sgiliau gwybyddol ac 
ymarferol sylfaenol i gwblhau 
tasgau a gweithdrefnau 
rheolaidd a ddiffiniwyd yn dda.  
Dethol a defnyddio gwybodaeth 
berthnasol.  
 
Nodi a fu camau gweithredu’n 
effeithiol.  

Lefel 2 Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth 
o ffeithiau, gweithdrefnau a 
syniadau mewn maes astudio neu 
waith i gwblhau tasgau a ddiffiniwyd 
yn dda ac ymdrin â phroblemau 
uniongyrchol.  
 

Gallu dehongli gwybodaeth a 
syniadau perthnasol.  
 

Mae’n ymwybodol o ystod o 
wybodaeth sy’n berthnasol i’r maes 
astudio neu waith.  

Dethol a defnyddio sgiliau 
gwybyddol ac ymarferol 
perthnasol i gwblhau tasgau 
sy’n ddigon cyffredin ac wedi’u 
diffnio’n dda, ac ymdrin â 
phroblemau uniongyrchol.   
 

Nodi, casglu a defnyddio 
gwybodaeth berthnasol i lywio 
camau gweithredu. 
 

Nodi pa mor effeithiol fu camau 
gweithredu.  

Ffynhonnell: ‘Qualification and Component Levels’ (Ofqual/15/5774)  
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Atodiad 3 
 
Enghreifftiau o Strwythurau Cymwysterau 
 
Dyfarnir y cymhwyster ar lefel cyflawni mwyafrif y credydau.  
 
Mae’r enghreifftiau isod yn cynnwys manylion sefyllfaoedd lle mae dysgwr wedi 
llwyddo mewn gwahanol unedau ac yn amlygu (maint a lefel) y cymhwyster y gallant 
ei hawlio yn sgîl hynny.  
 
Enghraifft 1 
Mae dysgwr yn cyflawni’r canlynol: 

Cyfanswm y credydau a 
gyflawnwyd 

6 

Nifer y credydau L1 6 

Nifer yr unedau 1 

Cymhwyster y gellir ei 
hawlio 

Dim 

Esboniad Rhaid cyflawni isafswm o 2 uned ar gyfer y 
Dyfarniad; os cyflawnir uned 6 chredyd, rhaid 
cyflawni uned arall er mwyn gallu hawlio’r Dyfarniad. 

 
Enghraifft 2 
Mae dysgwr yn cyflawni’r canlynol: 

Cyfanswm y credydau a 
gyflawnwyd 

6 

Nifer y credydau L1 3 

Nifer y credydau L2 3 

Cymhwyster y gellir ei 
hawlio 

Dim 

Esboniad Nid yw’r dysgwr wedi cyflawni mwyafrif o’r credydau 
ar lefel benodol. Dylid cwblhau pob un o’r 6 chredyd 
ar un lefel i sicrhau Dyfarniad ar y lefel hon.  

 
Enghraifft 3 
Mae dysgwr yn cyflawni’r canlynol: 

Cyfanswm y credydau a 
gyflawnwyd 

9 

Nifer y credydau L1 6 

Nifer y credydau L2 3 

Cymhwyster y gellir ei 
hawlio 

Dyfarniad Lefel 1 

Esboniad Mae’r dysgwr wedi cyflawni dros 51% o’r credydau ar 
Lefel 1; dyfarnir y cymhwyster, felly, ar y lefel honno.  
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Enghraifft 4 
Mae dysgwr yn cyflawni’r canlynol: 

Cyfanswm y credydau a 
gyflawnwyd 

24 

Nifer y credydau M3 15 

Nifer y credydau L1 9 

Cymhwyster y gellir ei 
hawlio 

Tystysgrif Lefel Mynediad 3  

Esboniad Mae’r dysgwr wedi cyflawni dros 51% o’r credydau ar 
Lefel Mynediad 3; dyfarnir y cymhwyster, felly, ar y 
lefel honno. 

 
Enghraifft 5 
Mae dysgwr yn cyflawni’r canlynol: 

Cyfanswm y credydau a 
gyflawnwyd 

36 

Nifer y credydau M3 3 

Nifer y credydau L1 15 

Nifer y credydau L2 18 

Cymhwyster y gellir ei 
hawlio 

Tystysgrif Lefel 2 

Esboniad Mae’r dysgwr wedi cyflawni dros 51% o’r credydau ar 
Lefel 2; dyfarnir y cymhwyster, felly, ar y lefel honno. 
Ni chyfrifir y credydau Mynediad 3 tuag at y 
Dystysgrif gan eu bod ddwy lefel o dan y 
cymhwyster; felly dyfarnir Tystysgrif Lefel 2 o 33 o 
gredydau.  
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Atodiad 4 
 
Rhestr Brisiau  
 
Cadw Costau’n Isel 
Rydyn ni’n ymroddedig i sicrhau bod Pobl Ifanc yn cael pob cyfle i sicrhau 
cydnabyddiaeth ffurfiol i’w sgiliau a’u cyflawniadau, felly rydyn ni’n parhau i gynnig 
cymwysterau sydd wedi’u prisio’n gystadleuol. 
 
Sgiliau Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd 

Uned 3 chredyd £7.00 

Uned 6 chredyd £14.00 

Tystysgrif uned neu gymhwyster £2.50 

 
Copi newydd o Dystysgrif 

Copi newydd o Dystysgrif £20.00 

 
Ymholiadau ac Apeliadau 

Ymholiad Cam 1 £50.00 

Ymholiad/Apêl Cam 2 £100.00 

Bwrdd Apeliadau Annibynnol Cam 3 £100.00 
 

Ceir gwybodaeth fanylach am y prosesau hyn yn y Llawlyfr Cyflwyno Hawliadau a 
Chanlyniadau (QSP 03) 
 
Dilysu Allanol Unigryw drwy’r Post  

Dilysu Allanol Unigryw drwy’r Post £250.00 

 
Mae gwybodaeth fanylach am Ddilysu Allanol Unigryw drwy’r Post a’r ffenestri 
diweddaraf ar gyfer asesu ar gael ar ein gwefan o dan Ffenestri asesu/Assessment 
windows 
 
Ailgyflwyno 
Mae ailgyflwyno o fewn chwe mis i ddyddiad rhyddhau’r canlyniadau yn ddi-dâl.   
 
Bydd unrhyw ailgyflwyno sy’n digwydd ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei drin fel hawliad 
newydd, a chodir tâl yn unol â hynny. 

https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability
https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-development-employability

