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Rhagarweiniad 
 
Bwriad y ddogfen hon yw rhoi manylion yr addasiadau i asesiad ein cymwysterau 
galwedigaethol a chymwysterau cyffredinol eraill yn 2021/22. Mae'n cyfeirio at ein Tystysgrifau 
Lefel Mynediad, Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol a Lefel 3 Diplomâu a Thystysgrifau 
Cymhwysol. Mae'n disodli unrhyw wybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol am addasiadau i 
asesiad blynyddoedd academaidd 2020/21 a 2021/22 ac yn bwysicach na'r wybodaeth a 
gyhoeddwyd yn y fanyleb a'r deunyddiau asesu enghreifftiol. 
 
Addasiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 yn unig yw'r addasiadau a gyhoeddwyd yn 
y llyfryn hwn. Ni ddylid cymryd yn ganiataol y bydd addasiadau i asesiadau yn parhau yn 
2022/23.  
 
Lluniwyd yr addasiadau i gynorthwyo â'r broses o liniaru effaith y pandemig coronafeirws 
(COVID-19) ar addysgu, dysgu neu asesiadau. Rydym yn ymwybodol bod effaith yr amhariad 
hwn ar draws canolfannau yn amrywio, gan ddibynnu ar ba bynnag gymwysterau a gynigir 
ganddynt a sut maen nhw'n mynd ati i addysgu a dysgu. Effeithiwyd ar rai canolfannau a 
phynciau yn fwy nag eraill.  

 
Mae effaith y pandemig Covid-19 yn dal i gael ei fonitro gennym ar y cyd â Cymwysterau Cymru 
a chyrff dyfarnu eraill. Rydym am nodi ac ystyried unrhyw drefniadau wrth gefn y gall fod angen 
eu gwneud os bydd posibilrwydd y bydd y sefyllfa iechyd y cyhoedd yn gwaethygu a hynny'n 
arwain at amharu sylweddol ar allu dysgwr i sefyll ei asesiadau.  
 
Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu yr hoffech gael cefnogaeth 
bellach i gyflwyno eich cymwysterau. Byddem yn fwy na balch i gynnig cefnogaeth i chi. 
 
Eglurhad o sut bydd CAG Unedau a TAG Unedau yn cyfrannu at ddyfarniad cymwysterau 
Dyfarniad Galwedigaethol yn 2022  
Rydym wedi casglu Graddau a Asesir gan Athrawon (TAG) Unedau ar gyfer dysgwyr oedd ran 

o'r ffordd drwy gymhwyster Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol yn Haf 2021. Hefyd, dyfarnwyd 

Graddau a Asesir gan Ganolfannau (CAG Unedau) Unedau yn 2020 i ddysgwyr oedd ran o'r 

ffordd drwy'r cymhwyster Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol yn Haf 2020. 

Cyfunir graddau unedau a ddyfarnwyd i ddysgwyr ar sail CAG Unedau neu TAG Unedau â 

graddau unedau a ddyfarnwyd am unrhyw asesiadau eraill a gwblhawyd fel arfer i ddyfarnu 

cymwysterau Dyfarniad Galwedigaethol. 

I osgoi unrhyw amheuaeth, mae hyn yn golygu y bydd graddau am unedau a ddyfarnwyd drwy'r 

broses CAG Unedau neu TAG Unedau yn cyfrannu at ddyfarniad y cymhwyster cyffredinol.  

 

Eglurhad o sut bydd TAG Unedau yn cyfrannu at ddyfarniad y cymwysterau Diploma 
Cymhwysol yn 2022  
Rydym wedi casglu Graddau a Asesir gan Athrawon (TAG) Unedau ar gyfer dysgwyr oedd ran 

o'r ffordd drwy gymhwyster Lefel 3 Diploma Cymhwysol yn Haf 2021.  

Dyrannwyd marc unffurf (GMU) i TAG Unedau; cyfunir y GMU hyn â GMU unrhyw asesiadau 

eraill a gwblhawyd fel arfer i ddyfarnu'r cymhwyster Diploma Cymhwysol. 

I osgoi unrhyw amheuaeth, mae hyn yn golygu y bydd GMU a ddyfarnwyd drwy'r broses TAG 

Unedau yn cyfrannu at ddyfarniad y cymhwyster cyffredinol yn 2022.  
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Ni chyhoeddwyd unrhyw GMU ar gyfer y TAG Cymwysterau a ddyfarnwyd i ddysgwyr y 

Dystysgrif Gymhwysol yn 2020 a 2021. Ni fydd TAG Cymwysterau felly'n cyfrannu at 

ddyfarniad y cymhwyster cyffredinol yn 2022. 
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Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Saesneg 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w 
hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG  iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am 
gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 1 Arholiad Allanol 
(25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 

Uned 2: Profion diwedd 
Uned (60%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  

Uned 3: Asesiad Ymarferol 
(15%) 
 

Ni fydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau Tasg 1: Cyflwyno 
safbwynt (y drafodaeth grŵp a'r cyflwyniad unigol). 
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  
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Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Mathemateg – Rhifedd 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w 
hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am 
gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 1 Arholiad Allanol 
(25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 

Uned 2: Profion diwedd 
Uned (60%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  

Uned 3: Asesiad Ymarferol 
(15%) 
 

Ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau'r asesiad Ymarferol 
yn haf 2022.  
 
Mae tynnu'r gofyniad i asesu unrhyw waith ymarferol gan yr 
ymgeiswyr eu hunain yn lleihau'r amser addysgu yn 
sylweddol. Gellid defnyddio arddangosiadau athrawon, 
efelychiadau ac adnoddau priodol eraill i ddarparu profiad 
sylfaenol o ddulliau ymarferol perthnasol.  
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  
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Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w 
hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am 
gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 1 Arholiad Allanol 
(25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 

Uned 2: Profion diwedd 
Uned (60%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 

Uned 3: Asesiad Ymarferol 
(15%) 
 

Ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau'r asesiad Ymarferol 
yn haf 2022.  
 
Mae tynnu'r gofyniad i asesu unrhyw waith ymarferol gan yr 
ymgeiswyr eu hunain yn lleihau'r amser addysgu yn 
sylweddol. Gellid defnyddio arddangosiadau athrawon, 
efelychiadau ac adnoddau priodol eraill i ddarparu profiad 
sylfaenol o ddulliau ymarferol perthnasol.  
 
Os yw athrawon o'r farn y gallant gyflwyno unrhyw 
weithgareddau ymarferol yn ddiogel, yna dylent wneud 
hynny. 
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  
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Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymraeg 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w 
hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am 
gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 1 Arholiad Allanol 
(25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 

Uned 2: Profion diwedd 
Uned (45%) 
 

Tasg 1 – Darllen: Ymateb yn greadigol i stori fer, nofel neu 
ddrama. Gall canolfannau ddewis testun byr e.e. stori fer yn 
hytrach na nofel neu ddrama hirach. 
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  

Uned 3: Asesiad Ymarferol 
(30%) 
 

Dim ond un o'r ddwy dasg lafar y bydd gofyn i ymgeiswyr ei 
chwblhau, naill ai un dasg unigol ar bwnc penodol o ddewis 
yr ymgeisydd neu un ymateb a rhyngweithio (trafodaeth 
grŵp) ar raglen deledu neu ffilm Gymraeg. 
 
Os yw'r ganolfan yn dewis y drafodaeth grŵp, yna ni ddylai'r 
rhaglen deledu neu'r ffilm a astudir fod yn fwy nag un awr o 
hyd. 
 
Drwy symleiddio'r asesiad fel bod gofyn i ymgeiswyr gwblhau 
un o'r ddwy dasg lafar yn unig, bydd mwy o amser ar gael i 
addysgu a dysgu. Mae hyn felly'n cyfateb i'r trefniadau a 
oedd ar waith ar gyfer Haf 2021.  
 
Lluniwyd yr asesiad hwn fel bod hyblygrwydd ar gael i'r 
canolfannau o ran eu model cyflwyno a sut i amserlennu'r 
asesiadau. Os nad yw ymgeisydd neu grŵp o ymgeiswyr yn 
gallu sefyll asesiad, gall y ganolfan ad-drefnu'r asesiad i'w 
gynnal ar ddyddiad diweddarach.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig 
(2014) 

 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Diogelwch a 
Diogeledd ym maes 
Adeiladu 
 
Arholiad allanol (25%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Sgiliau Adeiladu 
Ymarferol 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan (50%) 
 

Cafodd nifer y sgiliau y mae'n ofynnol i ymgeiswyr eu dangos 
ei leihau o dri i ddau.  
 
Ni fydd ymgeiswyr ychwaith yn cael eu hasesu ar eu 
dehongliad o ffynonellau gwybodaeth technegol. (MPA1.1) 
 
Mae lwfans amser yr asesiad hwn i fynd i lawr o 14 awr i 9.5 
awr. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Uned 3: Cynllunio 
Projectau Adeiladu  
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan (25%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Fodd bynnag, gall yr amharu a'r cau canolfannau a ddigwyddodd yn 2020/21 olygu na 
chafodd yr ymgeiswyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster fynediad at weithleoedd 
ac offer arbenigol yn y canolfannau i ddatblygu a mireinio eu sgiliau ymarferol. 
 
Dylai'r addasiadau i Uned 2 gynorthwyo canolfannau i wneud iawn am yr  amhariad hwn drwy 
leihau faint o amser y mae angen i ymgeiswyr ei dreulio yn ymarfer a mireinio eu sgiliau cyn 
yr asesiad. Gan fod angen dangos llai o sgiliau yn ystod yr asesiad mae'r amser asesu yn 
mynd i lawr hefyd i 9.5 awr, sy'n golygu bod mwy o amser ar gael i addysgu a dysgu. 
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Lefel 1/2 Dyfarniad a Thystysgrif Galwedigaethol yn y Creadigol a'r Cyfryngau 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Creu cynnig mewn 
ymateb i friff 
 
Arholiad allanol (25%) 

Does dim newidiadau i'r uned hon. Ond, bydd y briff Uned 1 
yn cael ei ryddhau'n electronig (i'w lwytho i lawr o'r wefan 
ddiogel) ym mis Hydref yn hytrach na mis Rhagfyr. 
 
Mae'r asesiad allanol hwn ar gael ym mis Mawrth 2022. 

Uned 2: Creu deilliant 
mewn ymateb i friff 
 
Asesiad dan Reolaeth (25%) 

Y canolfannau eu hunain sy'n gosod cyd-destun y dasg a 
gallant ei haddasu i'w hasesu yn Haf 2022 drwy osod un sy'n 
llai/byrrach (o ran hyd) neu gynnyrch symlach na'r arfer. Er 
enghraifft:  

• mewn Cerddoriaeth, gallai hyn fod yn gyfansoddiad neu'n 
berfformiad byrrach 

• yn yr opsiynau Dylunio a Thechnoleg (2D/3D/tecstilau ac 
ati), gallai hyn fod yn eitem lai neu symlach.  

 
Ni fydd y meini prawf asesu yn newid ac ni fydd ymgeiswyr 
yn cael eu cosbi am gynhyrchu cynnyrch byrrach/symlach na 
charfanau blaenorol. 
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Uned 3: Unedau Datblygu 
Sgiliau 
 
Asesiad dan reolaeth (50%) 

Y canolfannau eu hunain sy'n gosod cyd-destun y dasg a 
gallant osod tasg lai er mwyn ei haddasu i'w hasesu yn Haf 
2022.  

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
Fodd bynnag, gall yr amharu a'r cau canolfannau a ddigwyddodd yn 2020/21 olygu na 
chafodd yr ymgeiswyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster fynediad at weithleoedd 
ac offer arbenigol yn y canolfannau i ddatblygu a mireinio eu sgiliau ymarferol. 
 
Bydd rhyddhau'r briff Uned 1 yn gynharach yn golygu bod mwy o hyblygrwydd ar gael i 
ganolfannau i amserlennu'r gweithgarwch ymchwil. Gall canolfannau ddewis rhannu'r amser 
er mwyn cynnal rhywfaint o'r gweithgarwch ymchwil cychwynnol ar adegau y gallai 
gweithgareddau ymarferol fod yn gyfyngedig, a threulio rhai oriau arno ychydig cyn cynnal yr 
arholiad ym mis Mawrth. Mae llawer o ganolfannau'n defnyddio briff Uned 1 fel ysgogiad ar 
gyfer Uned 2, felly dylai rhyddhau hwn yn gynnar helpu canolfannau i gynllunio ar gyfer 
cyflwyno. 
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau unedau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Potensial 
Cynllunio Projectau 
Adeiladu 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio'n Allanol 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Mai 2022. 
 
Bydd asesiad Ionawr 2022 ar gael o 4 Ionawr ar wefan 
ddiogel CBAC a dylai ymgeiswyr ei gwblhau o fewn 3 
wythnos i'w agor gan y ganolfan. Gellir gwneud yr asesiad 
mewn blociau amser, a fydd yn cael eu pennu gan y 
ganolfan, gan ystyried bod angen anfon y gwaith at yr 
arholwr erbyn 1 Chwefror fan bellaf. 
 
Bydd asesiad Mai 2022 ar gael o 1 Mai ar wefan ddiogel 
CBAC a dylai ymgeiswyr ei gwblhau o fewn 3 wythnos i'w 
agor gan y ganolfan. Gellir gwneud yr asesiad mewn blociau 
amser, a fydd yn cael eu pennu gan y ganolfan, gan ystyried 
bod angen anfon y gwaith at yr arholwr erbyn 28 Mai fan 
bellaf. 

Uned 2: Lluniadu 
Cynlluniau Adeiladu  
 
Asesiad dan Reolaeth 50% 

Byddai asesiad 2021 yn cael ei symleiddio fel nad oes angen 
i ymgeiswyr nodi gofynion gwybodaeth ar gyfer: 

• MPA1.1 dylunio adeiladu 

• MPA2.2 lluniadu golygon 

• MPA2.3 defnyddio iaith ddrafftio 
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Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 3: Strwythurau a 
Deunyddiau Adeiladu 
 
Asesiad dan Reolaeth 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Fodd bynnag, gall yr amharu a'r cau canolfannau a ddigwyddodd yn 2020/21 olygu na 
chafodd yr ymgeiswyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster fynediad at weithleoedd 
ac offer arbenigol yn y canolfannau i ddatblygu a mireinio eu sgiliau ymarferol. 
 
Dylai'r addasiadau a wnaed i Uned 2 i symleiddio faint o gynnwys a asesir gynorthwyo 
canolfannau i wneud iawn am yr amhariad o ran yr amser addysgu a dysgu gan ei fod yn 
lleihau faint o amser y mae angen i ymgeiswyr ei dreulio yn ymarfer a mireinio eu sgiliau cyn 
yr asesiad.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Peirianneg 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: 
Dylunio 
Peirianyddol 
 

Asesiad dan 
Reolaeth 
wedi'i Farcio 
gan y 
Ganolfan 
25% 

Bydd y cynnwys i'w asesu yn cael ei symleiddio ar gyfer 2022. Ni fydd gofyn i 
ymgeiswyr adnabod nodweddion o gynhyrchion peirianyddol sy'n bodloni 
gofynion y briff (MPA1.2). 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny 
sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am 
Unedau iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad dan reolaeth dros 
gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn sydd ei angen o fewn y cyfnod 
amser a ganiateir. 

Uned 2: 
Cynhyrchu 
Cynhyrchion 
Peirianyddol  
 

Asesiad dan 
Reolaeth 
wedi'i Farcio 
gan y 
Ganolfan 
50%   

Bydd y cynnwys i'w asesu yn cael ei symleiddio ar gyfer 2022 gyda nifer y 
prosesau gofynnol yn mynd i lawr o naw i chwech. I ganiatáu am y 
newidiadau hyn, bydd angen i ganolfannau addasu lluniadau gweithio i 
gynorthwyo ymgeiswyr.  
 

Yn ogystal, ni fydd gofyn i ymgeiswyr werthuso ansawdd cynhyrchion 
peirianyddol (MPA4.2)  
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny 
sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am 
Unedau iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad dan reolaeth dros 
gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn sydd ei angen o fewn y cyfnod 
amser a ganiateir. 
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Uned 3: 
Datrys 
Problemau 
Peirianyddol 
 
Arholiad 
allanol 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r ymgeiswyr hynny 
sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am 
Unedau iddynt ar gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Fodd bynnag, gall yr amharu a'r cau canolfannau a ddigwyddodd yn 2020/21 olygu na 
chafodd yr ymgeiswyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster fynediad at weithleoedd 
ac offer arbenigol yn y canolfannau i ddatblygu a mireinio eu sgiliau ymarferol. 
 
Dylai symleiddio'r cynnwys i'w asesu yn Uned 2 gynorthwyo'r canolfannau i wneud iawn am 
yr amhariad hwn gan ei fod yn lleihau'r cyfnod o amser y mae angen i ymgeiswyr ei dreulio yn 
ymarfer a mireinio eu sgiliau cyn yr asesiad. Bydd mwy o amser ar gael hefyd ar gyfer y 
gwaith dylunio a gweithgynhyrchu sy'n ofynnol ac i baratoi ar gyfer yr arholiad Uned 3.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Gweithredu Digwyddiadau 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Y Diwydiant 
Digwyddiadau  
 
Arholiad ysgrifenedig 40% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Gweithredu 
Digwyddiadau  
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 30% 

Nid oes unrhyw newidiadau i Dasgau 2 a 3. Rhaid i 
ymgeiswyr gwblhau nail ai Tasg 1 yn yr uned hon neu Dasg 3 
yn uned 3. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 3: Cynllunio 
Digwyddiadau  
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 30% 

Nid oes unrhyw newidiadau i Dasgau 1 a 2. Rhaid i 
ymgeiswyr gwblhau nail ai Tasg 1 yn Uned 2 neu Dasg 3 yn 
yr uned hon. 
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Dylai ymgeiswyr gael y cyfle i gynllunio, rhedeg a gwerthuso 
o leiaf un digwyddiad yn rhan o'r rhaglen ddysgu cyn mynd i'r 
afael â'r asesiad crynodol. Mae hyn yn gostwng nifer y 
digwyddiadau o'r tri digwyddiad a nodwyd yn y fanyleb. 
  
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Asesir elfennau ar gynllunio digwyddiadau yn Uned 2, Tasg 1 ac Uned 3, Tasg 3, ac rydyn ni 
felly wedi caniatáu i ymgeiswyr gwblhau un o'r tasgau hyn er mwyn symleiddio'r asesiad ar 
gyfer 2022. Tasg grŵp yw'r dasg gynllunio yn Uned 2 a gall canolfannau ei chael yn anodd ei 
hwyluso. Felly, efallai y bydd y dasg gynllunio yn Uned 3 yn fwy hylaw i ganolfannau.  
 
Os nad yw ymgeiswyr yn cwblhau Uned 2, Tasg 1, bydd angen i athrawon nodi digwyddiadau 
addas i ymgeiswyr gymryd rhan ynddyn nhw a neilltuo rolau fel y gallant gwblhau'r tasgau 
sy'n weddill. Mae hyblygrwydd gan ganolfannau i asesu briff yr asesiad ar gyfer Uned 2 fel y 
gall ymgeiswyr redeg digwyddiadau llai, digwyddiadau tu allan neu ddigwyddiadau ar-lein.  
 
Dylai dysgwyr gael y cyfle i gynllunio, rhedeg a gwerthuso o leiaf un digwyddiad cyn mynd i'r 
afael ag asesiad crynodol Uned 3. Mae hyn yn gostwng nifer y digwyddiadau o dri 
digwyddiad fel a gyhoeddwyd yn y fanyleb; bydd yr addasiad hwn yn rhyddhau mwy o amser 
addysgu a dysgu i'w ddefnyddio i ganolbwyntio ar feysydd cynnwys eraill.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Cyfathrebu Busnes Byd-Eang 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Cyfleoedd Byd-eang 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan (25%) 

Does dim newidiadau i'r uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 
2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 2: Teithio Byd-eang 
 
Arholiad allanol (25%) 
 

Does dim newidiadau i'r uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
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Uned 3: Meithrin Perthynas 
â Chwsmeriaid Byd-Eang 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan (25%) 

Ni fydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau'r tasgau siarad a 
gwrando (Tasg 3, Rhan B a Thasg 4, Rhan A).   
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 
2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 4: Gwerthu a 
Marchnata Byd-eang 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan (25%) 

Bydd y gofyniad i ymgeiswyr gwblhau'r dasg gwrando (Tasg 
3, Rhan A) yn cael ei dynnu ar gyfer haf 2022. Yn ogystal, 
bydd y dasg siarad (Tasg 4) yn cael ei newid i fod yn 
gyflwyniad ysgrifenedig er mwyn sicrhau yr asesir y Deilliant 
Dysgu. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 
2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Bydd tynnu'r tasgau siarad a gwrando o unedau 3 a 4 yn helpu i wneud iawn am yr amharu ar 
yr amser addysgu a dysgu. Bydd amser a fyddai wedi cael ei dreulio'n cyflawni'r asesiadau 
hyn ar gael yn awr i gyflawni gweithgareddau addysgu a dysgu. Mae hyn hefyd yn gwneud 
iawn am rai o'r materion yn ymwneud ag ymbellhau cymdeithasol. Yn y tasgau hyn mae 
angen cysylltiad agos a gallai hynny fod yn broblem ag unrhyw fesurau ymbellhau corfforol.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Lletygarwch ac Arlwyo 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Y Diwydiant 
Lletygarwch ac Arlwyo 
 
Arholiad a asesir yn allanol 
40% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Lletygarwch ac 
Arlwyo ar Waith 
Asesiad dan Reolaeth 60% 

Rhaid i ymgeiswyr gynllunio dwy saig o hyd ond dim ond un 
saig y bydd angen ei pharatoi yn unol â'r rheolaethau a 
amlinellir yn y briff.  
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 
2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
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Fodd bynnag, gall yr amharu a'r cau canolfannau a ddigwyddodd yn 2020/21 olygu na 
chafodd yr ymgeiswyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster fynediad at weithleoedd 
ac offer arbenigol yn y canolfannau i ddatblygu a mireinio eu sgiliau ymarferol. 
 
Dylai'r addasiadau a wnaed i Uned 2 i symleiddio'r nifer o seigiau a asesir gynorthwyo 
canolfannau i wneud iawn am yr amhariad o ran yr amser addysgu a dysgu gan ei fod yn 
lleihau faint o amser y mae angen i ymgeiswyr ei dreulio yn ymarfer a mireinio eu sgiliau cyn 
yr asesiad.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Cynllunio a Chynnal yr Amgylchedd 
Adeiledig 

 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Ychwanegu 
Gwerth at yr Amgylchedd 
Adeiledig 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio'n Allanol 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Bydd asesiad Ionawr 2022 ar gael o 4 Ionawr ar wefan 
ddiogel CBAC a dylai ymgeiswyr ei gwblhau o fewn 3 
wythnos i'w agor gan y ganolfan. Gellir gwneud yr asesiad 
mewn blociau amser, a fydd yn cael eu pennu gan y 
ganolfan, gan ystyried bod angen anfon y gwaith at yr 
arholwr erbyn 1 Chwefror fan bellaf. 
 
Bydd asesiad Mai 2022 ar gael o 1 Mai ar wefan ddiogel 
CBAC a dylai ymgeiswyr ei gwblhau o fewn 3 wythnos i'w 
agor gan y ganolfan. Gellir gwneud yr asesiad mewn blociau 
amser, a fydd yn cael eu pennu gan y ganolfan, gan ystyried 
bod angen anfon y gwaith at yr arholwr erbyn 28 Mai fan 
bellaf. 

Uned 2: Cynnal a Chadw’r 
Amgylchedd Adeiledig 
 

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau o leiaf tair tasg atgyweirio yn 
hytrach na phump (cedwir y lwfans amser presennol). 
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Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 50% 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 3: Amgylcheddau 
Adeiledig Cynaliadwy 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 25% 

Does dim newidiadau i'r uned hon. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Fodd bynnag, gall yr amharu a'r cau canolfannau a ddigwyddodd yn 2020/21 olygu na 
chafodd yr ymgeiswyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster fynediad at weithleoedd 
ac offer arbenigol yn y canolfannau i ddatblygu a mireinio eu sgiliau ymarferol. 
 
Dylai'r addasiadau i Uned 2 gynorthwyo canolfannau a chydnabod ar yr un pryd y bydd 
ysgolion a cholegau'n rhoi trefniadau ar waith sy'n briodol i'w hamgylchiadau penodol eu 
hunain er mwyn sicrhau bod modd parhau â'r addysgu a'r dysgu.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Busnes Adwerthu 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Profiad y Cwsmer 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 2: Busnes Adwerthu 
 
Arholiad allanol (25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 3: Gweithrediadau 
Adwerthu 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 50% 

Symleiddir y cynnwys i'w asesu yn Haf 2022. Ni fydd gofyn i 
ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'r meini prawf asesu 
canlynol: 
 

• MPA1.2 Disgrifio hawliau cyflogeion adwerthu 

• MPA1.3 Crynhoi cyfrifoldebau cyflogeion adwerthu  
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• MPA3.1 Esbonio effeithiau tymoroldeb ar weithrediadau 
adwerthu 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Bydd symleiddio'r cynnwys i'w asesu yn Uned 3 yn Haf 2022 hefyd yn caniatáu mwy o amser 
i baratoi ar gyfer yr asesiad ac ar gyfer yr arholiad Uned 2.  
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Gwella Perfformiad 
Chwaraeon 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 30% 

Does dim newidiadau i gynnwys nac asesiad yr uned hon. 
Bydd y terfyn geiriau, sef tua 1,500 o eiriau, a gyflwynwyd yn 
2020/2021, yn aros yn 2021/2022. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 2: Ffitrwydd ar gyfer 
Chwaraeon 
 
Arholiad allanol 40% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 3: Egwyddorion 
Hyfforddi 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 30% 

Does dim newidiadau i'r tasgau na'r meini prawf asesu.  
 
Yn yr asesiad hwn, mae gofyn i ymgeiswyr gynllunio a 
chyflwyno 'sesiwn chwaraeon benodol'. Bydd angen i 
ymgeiswyr ystyried sut mae'n bosibl darparu'r asesiad hwn a 
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chydymffurfio ag unrhyw fesurau ymbellhau cymdeithasol 
sydd yn dal i fod ar waith yn eu canolfan ar yr un pryd.  
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Mae'r terfyn geiriau ar gyfer Uned 1 yn dangos yn glir beth yw'r gofynion disgwyliedig ac yn 
bodloni'r holl feini prawf asesu a briff yr aseiniad. 
 
Rydym yn ymwybodol y gall rhai canolfannau barhau i gael anawsterau o ran cefnogi 
ymgeiswyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp. Gall canolfannau addasu cyd-destun y 
briff er mwyn gallu ymgymryd â'r gweithgareddau dan y cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol 
sydd ar waith yn eu canolfan ac unrhyw ganllawiau iechyd y cyhoedd eraill. 
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Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Twristiaeth 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 
 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt yn flaenorol. Defnyddir y 
radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Profiad y Cwsmer 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 2: Busnes Twristiaeth 
 
Arholiad allanol 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 3: Datblygu 
Cyrchfannau i Dwristiaid 
yn y DU 
 
Asesiad dan Reolaeth wedi'i 
Farcio gan y Ganolfan 50% 

Bydd y cynnwys i'w asesu yn haf 2022 yn cael ei symleiddio 
fel na fydd gofyn i ymgeiswyr wneud y canlynol: 

• disgrifio nodweddion cyrchfannau (MPA1.1) 

• disgrifio sut y caiff nodweddion cyrchfannau eu gwella er 
mwyn cynyddu apêl (MPA2.2) 

• egluro cydberthnasau rhwng sefydliadau sy'n ymwneud â 
datblygu twristiaeth (MPA3.2) 
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Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Bydd symleiddio'r cynnwys i'w asesu yn Uned 3 yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu gan y bydd yn caniatáu i athrawon addasu eu gweithgareddau addysgu a 
dysgu ar gyfer y testunau hyn. Neu gallent addasu pa mor fanwl yr addysgir y testunau er 
mwyn rhyddhau mwy o amser addysgu a dysgu ar gyfer meysydd testun eraill. 
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Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Lleoliad gwaith  
Ni fydd yn orfodol yn 2021/22 i ddysgwyr brofi lleoliad gwaith 5 diwrnod o hyd.  

Bydd tynnu'r gofyniad i ddysgwyr brofi lleoliad gwaith 5 diwrnod o hyd yn lliniaru'r risg na 
fydd canolfannau'n gallu sicrhau lleoliadau addas. 

Anogir canolfannau i ddarparu cyfleoedd i ymgysylltu â'r sector ar gyfer dysgwyr lle 
bynnag y bo hynny'n bosibl ac i ystyried darparu blociau o leoliadau gwaith yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd pan fydd yn saff ac yn ymarferol gwneud hynny. 
Mae'r gweithgareddau hyn yn hynod o werthfawr i ddysgwyr ac yn eu cefnogi wrth symud 
ymlaen i ddysgu pellach. Rydym yn gwerthfawrogi fodd bynnag y bydd y gallu i gefnogi'r 
cyfleoedd hyn i ddysgwyr yn dibynnu ar sawl ffactor, yn eu plith parhad unrhyw amhariad 
oherwydd y pandemig Covid-19 a ph'un a yw cyflogwyr a chyrff eraill yn barod ac yn gallu 
cynnal lleoliadau. 

Uned 1: Hybu iechyd a 
llesiant drwy gydol camau 
bywyd 
(5972NA/NB) 
Arholiad allanol (40%) 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno 
yn yr uned hon. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr 
arholiad haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Mae'r asesiad hwn ar gael ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Bydd dau gyfle ar gael i ymgeiswyr ailsefyll yr uned hon. 
Felly mae tri chyfle i gyd gan ymgeiswyr. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael ym mis Ionawr a Mehefin 2022. 
Gall ymgeiswyr sy'n dymuno ailsefyll eto wneud hynny ym 
mis Ionawr neu Fehefin 2023. 

Uned 2:  Iechyd a gofal 
cymdeithasol mewn 
perthynas â chefnogi 
darpariaeth sy'n 
canolbwyntio ar 
ganlyniadau ar gyfer gofal 
person-ganolog 
(5972N2) 
Asesiad di-arholiad mewnol 
(60%) 
 

Aseiniad 1 
Does dim newid i'r aseiniad hwn. 
 
Bydd dewis o ddwy astudiaeth achos ar gael i ganolfannau 
ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mawrth 2022. 
 
Aseiniad 2 
Ni fydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau Aseiniad 2: Lleoliad 
gwaith ac ymgysylltu â'r sector. 
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Lluniwyd y cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-
destunau fel cymhwyster blwyddyn. Nid yw'n ofynnol i ddysgwyr fod wedi cwblhau 
cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol yn flaenorol. Ni ddylai'r dysgwyr hynny sy'n 
cychwyn ar eu cymhwyster ym mis Medi 2021 fod dan anfantais felly oherwydd unrhyw 
amharu y gallent fod wedi'i brofi yn ystod 2020/21. 
 
Er mwyn ymateb i'r amharu parhaus a achoswyd gan y pandemig Covid-19 a gan ddeall 
bod hyn yn mynd i barhau i effeithio ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 2021/22, 
rydym wedi addasu'r gofynion asesu ar gyfer 2021/22. 
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Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad: Ymarfer a Theori 
 

Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Dyfarnwyd Gradd a Bennwyd gan y Ganolfan am yr uned i ymgeiswyr oedd i fod i 
gwblhau'r arholiad Uned 216 yn Haf 2021. Mae hyn yn ddibynnol ar y ganolfan yn eu 
cofrestru am yr uned a bod digon o dystiolaeth ar gael i ganiatáu i'r ganolfan bennu gradd. 
 
Mae'r addasiadau canlynol yn berthnasol i ymgeiswyr sy'n cwblhau yn ystod blwyddyn 
academaidd 2021/22 
 

Lleoliad Gwaith Cafodd isafswm nifer yr oriau mewn lleoliad gwaith ei 
leihau i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a nodir ym 
manyleb y cymhwyster). 
 
Mae gwefan dysguiechydagofal.cymru yn dangos y 
trefniadau i ddysgwyr wnaeth ddechrau ar eu cymhwyster 
yn 2020/21 ac sy'n disgwyl i'w gwblhau. 

Uned 216 Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno 
yn yr uned hon. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr 
arholiad haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Mae'r asesiad hwn ar gael ym mis Ionawr a Mehefin 2022. 

Unedau ymarfer Mewn amgylchiadau lle mae cyfyngiadau Covid-19 iechyd 
y cyhoedd yn atal mynediad i'r aseswr i'r gweithle, gall 
arsylwi uniongyrchol gan aseswr cymwys gael ei ddisodli 
gan driongli Tystiolaeth Tyst Arbenigol, Trafodaeth 
Broffesiynol a myfyrio Dysgwr. 

Lluniwyd y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a 
Theori fel cymhwyster blwyddyn. Nid yw'n ofynnol i ddysgwyr fod wedi cwblhau 
cymhwyster perthynol yn flaenorol. Ni ddylai'r dysgwyr hynny sy'n cychwyn ar eu 
cymhwyster ym mis Medi 2021 fod dan anfantais felly oherwydd unrhyw amharu y gallent 
fod wedi'i brofi yn ystod 2020/21. 
 

Er mwyn ymateb i'r amharu parhaus a achoswyd gan y pandemig Covid-19 a gan ddeall 
bod hyn yn mynd i barhau i effeithio ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 2021/22, 
rydym wedi gweithio gyda Chyrff y Sector i gytuno ar addasiadau i'r gofynion asesu ar 
gyfer 2021/22. 

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyngor-coronafeirws/
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Tystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen 
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau eu cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau 
Cenedlaethol/Sylfaen yn Haf 2022 gwblhau'r Project Unigol ynghyd ag unrhyw ddwy Her. 

Her Menter a 
Chyflogadwyedd 

Tasg 1 
Bydd y gofyniad i gael goruchwyliaeth 
uniongyrchol yn cael ei dynnu a bydd y 
cyfyngiad o 1 dudalen A4 yn aros. 

Tasg 2 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei leihau o 17 i 5 awr. 

Tasg 3 

Bydd y gofyniad i ddysgwyr gyflwyno eu cynnig 
syniad yn cael ei dynnu, fodd bynnag mae'n dal 
yn ofynnol i ymgeiswyr baratoi tystiolaeth ar 
gyfer cynnig syniad. 

Tasg 4 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu a bydd y cyfyngiad o 1 tudalen 
A4 neu recordiad llafar 5 munud yn aros. 

Her Dinasyddiaeth Fyd-
eang 

Tasg 1 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei leihau o 5 i 3 awr. 

Tasg 2 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu; bydd yn ofynnol i ymgeiswyr 
gwblhau'r dasg hon yn unigol. 

Tasg 3 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu a bydd y cyfyngiad o 1 tudalen 
A4 neu recordiad llafar 5 munud yn aros. 

Her y Gymuned 

Tasg 1 
Bydd y gofyniad i gael goruchwyliaeth 
uniongyrchol yn cael ei dynnu a bydd y 
cyfyngiad o 1 dudalen A4 yn aros. 

Tasg 2 Ni fydd unrhyw newidiadau i'r dasg hon. 

Tasg 3 Ni fydd unrhyw newidiadau i'r dasg hon. 

Tasg 4 

Bydd y gofyniad i gael goruchwyliaeth 
uniongyrchol yn cael ei dynnu a bydd cyfyngiad 
o un dudalen A4 neu recordiad llafar 5 munud 
yn aros. 

Project Does dim newidiadau i asesiad y Project Unigol. 

Yn haf 2022, bydd y Dystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen yn cael ei dyfarnu ar sail 
perfformiad ymgeisydd yn y tair Cydran sy’n cael eu sefyll. Bydd cyfraniad y Project 
Unigol at y radd gyffredinol yn 50% a bydd cyfraniad y ddwy Her a ddewisir yn 25% yr un. 
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Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Busnes 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau unedau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 
 

Uned 1: Y Gyfundrefn: 
Goroesiad a Ffyniant 
 

Arholiad allanol (50%) 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022 

Uned 2: Marchnata 
Gweithredol  
 

Asesiad dan Reolaeth (50%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 

Bydd y terfyn geiriau o 3000 o eiriau a gyflwynwyd yn Haf 
2021 yn aros. 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Dysgwyr Blwyddyn 12 fydd y rhan fwyaf o'r dysgwyr sy'n cychwyn ar y cymhwyster Tystysgrif 
ym mis Medi 2021. Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r 
dysgwyr hynny sy'n barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau 
i'w hagregu yng nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd gosod terfyn geiriau ar gyfer Uned 2 yn sicrhau bod y dystiolaeth mae'r dysgwr yn ei 
chynhyrchu yn briodol i nifer y marciau sydd ar gael.  
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Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Busnes 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau unedau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Dyfarnwyd Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) yn Haf 2021 a 
byddant yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster yn 2021/22 a thu hwnt. Bydd 
angen i ymgeiswyr nad yw TAG am unedau wedi'u dyfarnu iddynt ar gyfer haf 2021 
sefyll yr asesiadau yn 2021/22. I osgoi unrhyw amheuaeth, mae hyn yn golygu y 
bydd angen i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster Tystysgrif i gymhwyster 
Diploma yn 2021/22 (dysgwyr ran o'r ffordd drwy'r cwrs) gael TAG am unedau ar 
gyfer unedau'r Dystysgrif neu bydd angen iddynt sefyll asesiadau unedau'r 
Dystysgrif yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd CAG/TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Y Gyfundrefn: 
Goroesiad a Ffyniant 
 
Arholiad allanol (25%) 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Marchnata 
Gweithredol  
 
Asesiad dan Reolaeth (25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Bydd y terfyn geiriau o 3000 o eiriau a gyflwynwyd yn Haf 
2021 yn aros. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
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Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 3: Strategaethau 
Trefniadaeth a Gwneud 
Penderfyniadau (Dewisol)  
neu   
Uned 4: Strategaethau a 
Gwneud Penderfyniadau 
mewn Cyfundrefnau 
Adwerthu (Dewisol) 
 
Arholiad allanol (25%) 
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022 

Uned 5: Marchnadoedd a 
Chwsmeriaid 
 
 
Asesiad dan Reolaeth (25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22.  
 
Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r dysgwyr hynny sy'n 
barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau i'w hagregu yng 
nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd gosod terfynau ar nifer y geiriau a'r tudalennau ar gyfer yr asesiadau'n sicrhau bod y 
dystiolaeth mae'r dysgwr yn ei chynhyrchu yn briodol i nifer y marciau sydd ar gael.  
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Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Troseddeg 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Newid 
ymwybyddiaeth o Drosedd 
 

Asesiad dan Reolaeth (50%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 2: Damcaniaethau 
Troseddegol 
 

Arholiad allanol (50%) 
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021. 

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Dysgwyr Blwyddyn 12 fydd y rhan fwyaf o'r dysgwyr sy'n cychwyn ar y cymhwyster Tystysgrif 
ym mis Medi 2021. Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r 
dysgwyr hynny sy'n barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau 
i'w hagregu yn Haf 2022 neu Haf 2023. 
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Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Troseddeg 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr nad yw TAG am unedau wedi'u dyfarnu 
iddynt ar gyfer haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. I osgoi unrhyw amheuaeth, 
mae hyn yn golygu y bydd angen i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster 
Tystysgrif i gymhwyster Diploma yn 2021/22 (dysgwyr ran o'r ffordd drwy'r cwrs) 
gael TAG am unedau ar gyfer unedau'r Dystysgrif neu bydd angen iddynt sefyll 
asesiadau unedau'r Dystysgrif yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Newid 
ymwybyddiaeth o Drosedd 
 
Asesiad dan Reolaeth (25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 2: Damcaniaethau 
Troseddegol 
 
Arholiad allanol (25%) 
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
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Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 3: O leoliad y 
drosedd i'r llys 
 
Asesiad dan Reolaeth (25%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 4: Trosedd a chosb 
 
Arholiad allanol (25%)  
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r dysgwyr hynny sy'n 
barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau i'w hagregu yng 
nghyfresi'r dyfodol. 
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Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Gwyddor Bwyd a Maeth 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Bodloni anghenion 
maethol grwpiau penodol 
(100%) 
 
Asesiad dan reolaeth (50%) 

Tynnir yr angen am gyfweliad wyneb yn wyneb o dasg 3. Yn 
hytrach, gall ymgeiswyr gyflwyno'r dystiolaeth a gynhyrchwyd 
ganddynt wrth baratoi ar gyfer y cyfweliad a gall yr athro ei 
defnyddio i gwblhau'r cofnod arsylwi. 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 1: Bodloni anghenion 
maethol grwpiau penodol 
 
Arholiad Allanol (50%) 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
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Dysgwyr Blwyddyn 12 fydd y rhan fwyaf o'r dysgwyr sy'n cychwyn ar y cymhwyster Tystysgrif 
ym mis Medi 2021. Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r 
dysgwyr hynny sy'n barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau 
i'w hagregu yng nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd tynnu'r gofyniad i athrawon gynnal cyfweliadau unigol â dysgwyr yn rhan o asesiad 
Uned 1 yn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon ymbellhau cymdeithasol wrth symud 
ymlaen ac yn rhyddhau amser ychwanegol ar yr amserlen ar gyfer addysgu a dysgu. 
 
Gellid cael amser addysgu ychwanegol ar gyfer cynnwys yr arholiad hefyd drwy leihau nifer y 
sesiynau ymarferol sydd gan ddysgwyr i ymarfer eu sgiliau paratoi bwyd. Gall hyn hefyd fod 
yn angenrheidiol o ran cadw at y gofynion ymbellhau cymdeithasol ac unrhyw ofynion gan yr 
awdurdod lleol e.e. os na chaniateir ailddefnyddio offer o fewn 72 awr. 
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Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Gwyddor Bwyd a Maeth 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr nad yw TAG am unedau wedi'u dyfarnu 
iddynt ar gyfer haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. I osgoi unrhyw amheuaeth, 
mae hyn yn golygu y bydd angen i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster 
Tystysgrif i gymhwyster Diploma yn 2021/22 (dysgwyr ran o'r ffordd drwy'r cwrs) 
gael TAG am unedau ar gyfer unedau'r Dystysgrif neu bydd angen iddynt sefyll 
asesiadau unedau'r Dystysgrif yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 
 

Uned 1: Bodloni anghenion 
maethol grwpiau penodol 
(50%) 
 
Asesiad dan reolaeth 25% 

Tynnir yr angen am gyfweliad wyneb yn wyneb o dasg 3. Yn 
hytrach, gall ymgeiswyr gyflwyno'r dystiolaeth a gynhyrchwyd 
ganddynt wrth baratoi ar gyfer y cyfweliad a gall yr athro ei 
defnyddio i gwblhau'r cofnod arsylwi. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Arholiad Allanol 25% Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Sicrhau bod bwyd 
yn ddiogel i'w fwyta 
 
Arholiad allanol 25%   

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 3: Arbrofi i ddatrys 
problemau cynhyrchu 
bwyd (dewisol)  
 
Asesiad dan reolaeth 25% 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 4: Materion cyfredol 
o ran gwyddor bwyd a 
maeth (dewisol) 
 
Asesiad dan reolaeth 25% 

Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol (rheolaeth 
uchel) yn cael ei dynnu ar gyfer rhan gyntaf tasg 2, gwneud 
gwaith ymchwil.  
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r dysgwyr hynny sy'n 
barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau i'w hagregu yng 
nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd tynnu'r gofyniad i athrawon gynnal cyfweliadau unigol â dysgwyr yn rhan o asesiad 
Uned 1 yn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon ymbellhau cymdeithasol wrth symud 
ymlaen ac yn rhyddhau amser ychwanegol ar yr amserlen ar gyfer addysgu a dysgu. 
 
Gellid cael amser addysgu ychwanegol ar gyfer cynnwys yr arholiad hefyd drwy leihau nifer y 
sesiynau ymarferol sydd gan ddysgwyr i ymarfer eu sgiliau paratoi bwyd. Gall hyn hefyd fod 
yn angenrheidiol o ran cadw at y gofynion ymbellhau cymdeithasol ac unrhyw ofynion gan yr 
awdurdod lleol e.e. os na chaniateir ailddefnyddio offer o fewn 72 awr. 
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Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Gwyddor Feddygol 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau unedau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Iechyd a 
Chlefydau Dynol 
 
 
Arholiad allanol 50%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Er mwyn ystyried gwyliau'r Nadolig rhyddheir y deunydd 
ymlaen llaw ar gyfer arholiad Ionawr 2022 chwech wythnos 
cyn yr arholiad. 
 
Rhyddheir y deunydd ymlaen llaw ar gyfer arholiad Mehefin 
2022 bedair wythnos cyn dyddiad yr arholiad i gyfateb i'r 
trefniadau safonol. 

Uned 2: Technegau 
Mesur Ffisiolegol 
 
Asesiad dan Reolaeth 25%  

Bydd yr asesu yn 2021 yn cael ei symleiddio. Ni fydd gofyn i 
ymgeiswyr gwblhau tasgau sy'n gofyn am waith ymarferol 
(MPA 3.2, 3.3). Bydd CBAC yn cyflenwi'r data sy'n ofynnol i 
gwblhau gweddill yr asesiad a bydd yn rhan o friff yr asesiad.  
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 Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r 
asesiad dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac 
wythnosau â'r hyn sydd ei angen o fewn y cyfnod amser 
a ganiateir. 

Uned 3: Dulliau ymchwil 
Gwyddor Feddygol 
 
Asesiad dan Reolaeth 25%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon.  

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Dysgwyr Blwyddyn 12 fydd y rhan fwyaf o'r dysgwyr sy'n cychwyn ar y cymhwyster Tystysgrif 
ym mis Medi 2021. Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r 
dysgwyr hynny sy'n barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau 
i'w hagregu yng nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd tynnu'r gofyniad i ymgeiswyr gwblhau'r profion ffisiolegol yn uned 2 yn helpu i ymdrin â 
phryderon iechyd a diogelwch. Hefyd, bydd mwy o amser i addysgu a dysgu ar gael yn yr 
ystafell ddosbarth.Os yw athrawon yn teimlo eu bod yn gallu rheoli gwaith ymarferol gan yr 
ymgeiswyr eu hunain ar gyfer yr uned hon, yna dylent wneud hynny.Bydd angen defnyddio 
arddangosiadau athrawon, clipiau fideo, efelychiadau ac adnoddau priodol eraill fel ffordd o 
ddarparu profiad sylfaenol o ddulliau profi perthnasol gan y gellid asesu hyn yn yr arholiadau 
allanol ysgrifenedig. 
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Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Gwyddor Feddygol 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau unedau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr nad yw TAG am unedau wedi'u dyfarnu 
iddynt ar gyfer haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. I osgoi unrhyw amheuaeth, 
mae hyn yn golygu y bydd angen i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster 
Tystysgrif i gymhwyster Diploma yn 2021/22 (dysgwyr ran o'r ffordd drwy'r cwrs) 
gael TAG am unedau ar gyfer unedau'r Dystysgrif neu bydd angen iddynt sefyll 
asesiadau unedau'r Dystysgrif yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 
 

Uned 1: Iechyd a Chlefydau 
Dynol 

 
 
Arholiad allanol 25%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon.  
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Er mwyn ystyried gwyliau'r Nadolig rhyddheir y deunydd 
ymlaen llaw ar gyfer arholiad Ionawr 2022 chwech wythnos 
cyn yr arholiad. 
 
Rhyddheir y deunydd ymlaen llaw ar gyfer arholiad Mehefin 
2022 bedair wythnos cyn dyddiad yr arholiad i gyfateb i'r 
trefniadau safonol. 

Uned 2: Technegau Mesur 
Ffisiolegol 
 
Asesiad dan Reolaeth 
12.5%  

Bydd yr asesiad yn 2021 yn cael ei symleiddio. Ni fydd gofyn 
i ymgeiswyr gwblhau tasgau sy'n gofyn am waith ymarferol 
(MPA 3.2, 3.3). Bydd CBAC yn cyflenwi'r data sy'n ofynnol i 
gwblhau gweddill yr asesiad a bydd yn rhan o friff yr asesiad.  
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
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ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 3: Dulliau ymchwil 
Gwyddor Feddygol 
 
Asesiad dan Reolaeth 
12.5%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon.  

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Uned 4: Meddyginiaethau a 
thrin clefydau 

 
Asesiad dan Reolaeth 25%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon.  

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Uned 5: Technegau 
Labordy Clinigol 
 
 
Asesiad dan Reolaeth Allanol 
12.5%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon.  

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad allanol hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 
2022. 

Uned 6: Astudiaeth achos 
feddygol  
 
 
Arholiad allanol 12.5%  

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

 
Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r dysgwyr hynny sy'n 
barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau i'w hagregu yng 
nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd tynnu'r gofyniad i ymgeiswyr gwblhau'r profion ffisiolegol yn uned 2 yn helpu i ymdrin â 
phryderon iechyd a diogelwch. Hefyd, bydd mwy o amser i addysgu a dysgu ar gael yn yr 
ystafell ddosbarth. Os yw athrawon yn teimlo eu bod yn gallu rheoli gwaith ymarferol gan yr 
ymgeiswyr eu hunain ar gyfer yr uned hon, yna dylent wneud hynny.Bydd angen defnyddio 
arddangosiadau athrawon, clipiau fideo, efelychiadau ac adnoddau priodol eraill fel ffordd o 
ddarparu profiad sylfaenol o ddulliau profi perthnasol gan y gellid asesu hyn yn yr arholiadau 
allanol ysgrifenedig.  
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Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Ymarfer Adeiladu Proffesiynol 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau unedau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr nad yw TAG am unedau wedi'u dyfarnu 
iddynt ar gyfer haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. I osgoi unrhyw amheuaeth, 
mae hyn yn golygu y bydd angen i ymgeiswyr sydd ran o'r ffordd drwy eu 
cymhwyster (dysgwyr sydd ran o'r ffordd drwy'r cwrs) gael TAG unedau ar gyfer yr 
unedau y byddent wedi'u sefyll yn Haf 2021 neu bydd angen iddynt sefyll yr 
asesiadau unedau hyn yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Dylunio'r 
amgylchedd adeiledig 
 
Asesiad dan Reolaeth 20% 
 

Tynnir y gofyniad am oruchwyliaeth o dasgau 2 a 3. Dylid 
rhoi arweiniad i ymgeiswyr o hyd i dreulio tua 14.5 awr ar y 
tasgau hyn. Rhaid cwblhau tasgau 1 a 4 dan oruchwyliaeth o 
hyd fel y cyhoeddwyd yn y deunyddiau asesu enghreifftiol. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Uned 2: Creu'r amgylchedd 
adeiledig  
 
Arholiad Allanol 20% 
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn cynnwys 
ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar gyfer Haf 
2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 3: Gwerthfawrogi a 
defnyddio’r amgylchedd 
adeiledig  
 
Arholiad Allanol 20% 
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 4: BIM a Phrojectau 
Adeiladu 
 
Asesiad dan Reolaeth 40% 
 

Tynnir y gofyniad am oruchwyliaeth o dasgau 2, 3 a 4. Dylid 
rhoi arweiniad i ymgeiswyr o hyd i dreulio tua 34 awr ar y 
tasgau hyn.  Rhaid cwblhau tasg 1 dan oruchwyliaeth o hyd 
fel y cyhoeddwyd yn y deunyddiau asesu enghreifftiol. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Bydd darparu TAG am Unedau i ddysgwyr cymwys yn helpu i wneud iawn am yr amhariad i 
addysgu a dysgu a brofwyd yn 2021/22. 
 
Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r dysgwyr hynny sy'n 
barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau i'w hagregu yng 
nghyfresi'r dyfodol. 
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Lefel 3 Tystysgrif Gymhwysol mewn Twristiaeth 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr na ddyfarnwyd TAG am unedau iddynt 
ar gyfer Uned yn haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Y Deyrnas Unedig 
fel Cynnyrch Twristiaeth  
 
Arholiad Allanol 50%  

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Cyrchfannau 
Twristiaeth Byd-eang 
 
Asesiad dan Reolaeth 50%  
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Dysgwyr Blwyddyn 12 fydd y rhan fwyaf o'r dysgwyr sy'n cychwyn ar y cymhwyster Tystysgrif 
ym mis Medi 2021. Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r 
dysgwyr hynny sy'n barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau 
i'w hagregu yng nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd tynnu'r gofyniad i ymgeiswyr redeg y digwyddiad twristiaeth yn rhan o asesiad Uned 1 
yn tynnu'r angen i ymgeiswyr fynd i leoliadau twristiaeth ac i gasglu mewn grwpiau, pe 
byddai'r amhariad yn parhau i mewn i'r flwyddyn academaidd Nid yw'r addasiad hwn yn 
effeithio o gwbl ar y marciau a ddyrannwyd i'r asesiad ac ni fydd yn atal ymgeiswyr rhag 
cyrraedd y bandiau marciau uwch.  
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Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Twristiaeth 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

• Dylai ymgeiswyr oedd ran o'r ffordd drwy eu cymhwyster yn Haf 2021 fod wedi'u cofrestru 
am Raddau a Asesir gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) ar gyfer yr unedau y 
byddent wedi'u cwblhau yn Haf 2021, ar yr amod bod digon o dystiolaeth ar gael fel bod 
modd i'r ganolfan bennu gradd. 

 

• Bydd y Graddau a Aseswyd gan Athrawon am Unedau (TAG Unedau) a ddyfarnwyd ar 
gyfer Haf 2021 yn cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster fydd yn cael ei dyfarnu yn 
2021/22 a thu hwnt. Bydd angen i ymgeiswyr nad yw TAG am unedau wedi'u dyfarnu 
iddynt ar gyfer haf 2021 sefyll yr asesiadau yn 2021/22. I osgoi unrhyw amheuaeth, 
mae hyn yn golygu y bydd angen i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster 
Tystysgrif i gymhwyster Diploma yn 2021/22 (dysgwyr ran o'r ffordd drwy'r cwrs) 
gael TAG am unedau ar gyfer unedau'r Dystysgrif neu bydd angen iddynt sefyll 
asesiadau unedau'r Dystysgrif yn 2021/22. 

 

• Gall ymgeiswyr ddewis sefyll asesiad y dyfarnwyd TAG iddynt amdano yn flaenorol. 
Defnyddir y radd uchaf a enillwyd ar gyfer yr uned wrth agregu'r cymhwyster. 

 

Uned 1: Y Deyrnas Unedig 
fel Cynnyrch Twristiaeth 
 
Arholiad Allanol 25%  

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 2: Cyrchfannau 
Twristiaeth Byd-eang 
 
Asesiad dan Reolaeth 25%   
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 

Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 

Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 
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Uned 3: Y Diwydiant 
Twristiaeth Dynamig 
 
Arholiad Allanol 25%  
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 
 

Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 

Uned 4: Cynllunio 
Digwyddiadau ac 
Amserlenni Teithio 
 
Asesiad dan Reolaeth 25%   
 

Tynnwyd y gofyniad i ymgeiswyr redeg y digwyddiad o Ran 
A yr aseiniad. 
 
Darparwyd cyfle asesu ychwanegol ym mis Ionawr 2022 i'r 
ymgeiswyr hynny sy'n barod i'w hasesu. Mae hyn yn 
cynnwys ymgeiswyr y dyfarnwyd TAG am Unedau iddynt ar 
gyfer Haf 2021 sydd am gael y cyfle i sefyll yr asesiad. 
 
Mae cymedroli allanol ar gael felly ym mis Ionawr a Haf 2022. 
 
Atgoffir canolfannau hefyd bod modd amserlennu'r asesiad 
dan reolaeth dros gynifer o sesiynau ac wythnosau â'r hyn 
sydd ei angen o fewn y cyfnod amser a ganiateir. 

Drwy gynnig cyfleoedd asesu ychwanegol yn 2021/22 bydd modd i'r dysgwyr hynny sy'n 
barod i'w hasesu yn Ionawr 2022 gwblhau'r rhain a 'bancio' y canlyniadau i'w hagregu yng 
nghyfresi'r dyfodol. 
 
Bydd tynnu'r gofyniad i ymgeiswyr redeg y digwyddiad twristiaeth yn rhan o asesiad Uned 1 
yn tynnu'r angen i ymgeiswyr fynd i leoliadau twristiaeth ac i gasglu mewn grwpiau, pe 
byddai'r amhariad yn parhau i mewn i'r flwyddyn academaidd. Nid yw'r addasiad hwn yn 
effeithio o gwbl ar y marciau a ddyrannwyd i'r asesiad ac ni fydd yn atal ymgeiswyr rhag 
cyrraedd y bandiau marciau uwch.  
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Lefel 3 Tystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-
destunau 

 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb.  
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Uned 1: Egwyddorion 
gofal ac ymarfer diogel o 
fewn gofal person-
ganolog sy'n 
canolbwyntio ar 
ganlyniadau 
(4973N1) 
Asesiad di-arholiad mewnol 
(25%) 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 

Uned 2: Ffactorau sy'n 
effeithio ar dwf a 
datblygiad unigolion ar 
bob cam o'r rhychwant 
oes a sut mae hyn yn 
effeithio ar ganlyniadau, 
anghenion gofal a 
chefnogaeth 
(4973NA/NB) 
Asesiad Allanol (50%) 
 
 
 
 
 
 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Bydd dau gyfle ar gael i ymgeiswyr ailsefyll yr uned hon. Felly 
mae tri chyfle i gyd gan ymgeiswyr. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael ym mis Ionawr a Mehefin 2022. 
Gall ymgeiswyr sy'n dymuno ailsefyll eto wneud hynny ym mis 
Ionawr neu Fehefin 2023. 

Uned 3: Hybu hawliau 

unigolion ar bob cam o'r 

rhychwant oes 

(4973N3) 
Asesiad di-arholiad mewnol 
(25%) 
 

Does dim newidiadau i asesiad yr uned hon. 

Lluniwyd y cymhwyster Lefel 3 Tystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a 
Chyd-destunau i'w gyflwyno fel cymhwyster annibynnol dros gyfnod o flwyddyn neu fel 
blwyddyn gyntaf cymhwyster Diploma. Nid yw'n ofynnol i ddysgwyr fod wedi cwblhau 
cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol yn flaenorol. Ni ddylai'r dysgwyr hynny sy'n cychwyn 
ar eu cymhwyster ym mis Medi 2021 fod dan anfantais felly oherwydd unrhyw amharu y 
gallent fod wedi'i brofi yn ystod 2020/21. 
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Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-
destunau 

 

Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 
ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb. 

 

 

Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 

 

Lleoliad Gwaith  
Ni fydd yn ofynnol mwyach i ddysgwyr brofi 60 awr o leoliad gwaith i'w asesu yn 2022. 
 
Mae'n ofynnol o hyd i ganolfannau sicrhau bod dysgwyr yn profi rhywfaint o ymgysylltu â'r 
sector yn ystod y cwrs. Dylent felly ystyried darparu blociau o leoliadau gwaith yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd pan fydd yn saff ac yn ymarferol gwneud hynny. 
Mae'r gweithgareddau hyn yn hynod o werthfawr i ddysgwyr ac yn eu cefnogi wrth symud 
ymlaen i ddysgu pellach. Rydym yn gwerthfawrogi fodd bynnag y bydd y gallu i gefnogi'r 
cyfleoedd hyn i ddysgwyr yn dibynnu ar sawl ffactor, yn eu plith parhad unrhyw amhariad 
oherwydd y pandemig Covid-19 a ph'un a yw cyflogwyr a chyrff eraill yn barod ac yn gallu 
cynnal lleoliadau 

Uned 1: Egwyddorion 
gofal ac ymarfer diogel o 
fewn gofal person-
ganolog sy'n 
canolbwyntio ar 
ganlyniadau 
(4973N1) 

Asesiad di-arholiad mewnol 

(12.5%) 

Nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr a gofrestrwyd am y cymhwyster 

Tystysgrif yn Haf 2021 gwblhau'r asesiad Uned 1 yn 2021/22. 

Uned 2: Ffactorau sy'n 
effeithio ar dwf a 
datblygiad unigolion ar 
bob cam o'r rhychwant 
oes a sut mae hyn yn 
effeithio ar ganlyniadau, 
anghenion gofal a 
chefnogaeth 
(4973NA/NB) 

Asesiad Allanol (25%) 

Nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr a gofrestrwyd am y cymhwyster 

Tystysgrif yn Haf 2021 gwblhau'r asesiad Uned 2 yn 2021/22. 

Uned 3: Hybu hawliau 

unigolion ar bob cam o'r 

rhychwant oes 

(4973N3) 

Asesiad di-arholiad mewnol 

(12.5%) 

Nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr a gofrestrwyd am y cymhwyster 

Tystysgrif yn Haf 2021 gwblhau'r asesiad Uned 3 yn 2021/22. 
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Uned 4: Deall sut mae 

cyflyrau cyffredin yn 

effeithio ar y corff dynol 

(4973N4) 

Asesiad di-arholiad mewnol 

(12.5%) 

Does dim newid i'r asesiad hwn. Bydd dewis o ddau ysgogiad 
ar gael i ganolfannau ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mawrth 
2022. 

Uned 5: Cefnogi unigolion 

sydd mewn perygl i 

gyflawni'r canlyniadau 

maen nhw'n dymuno eu 

cael  

(4973NB/NC) 

Asesiad Allanol (25%) 

 

 

 

 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 
Bydd dau gyfle ar gael i ymgeiswyr ailsefyll yr uned hon. Felly 
mae tri chyfle i gyd gan ymgeiswyr. 
 
Mae'r asesiad hwn ar gael ym mis Ionawr a Mehefin 2022. 
Gall ymgeiswyr sy'n dymuno ailsefyll eto wneud hynny ym mis 
Ionawr neu Fehefin 2023. 

Uned 6: Gweithio yn y 
sector iechyd a gofal 
cymdeithasol 
(4973N6) 
Asesiad di-arholiad mewnol 
(12.5%) 
 
 
 

Gan fod yr asesiad hwn yn ymwneud yn benodol â lleoliad 
gwaith ac ymgysylltu â'r sector yr ymgeiswyr a dynnwyd o'r 
hyn sy'n ofynnol yn 2021/22, ni fydd angen i ymgeiswyr sy'n 
cwblhau'r cymhwyster Diploma yn 2021/22 gwblhau Uned 6. 
 
Rhaid i ganolfannau addysgu cynnwys Uned 6 o hyd i gefnogi 
dilyniant i addysg bellach ac uwch, ac i gynnig dealltwriaeth o 
weithio yn y sector i ymgeiswyr. 

Lluniwyd y cymhwyster Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: fel cymhwyster 
dwy flynedd gyda'r ymgeiswyr yn cwblhau Unedau 1-3 yn ystod y flwyddyn gyntaf ac Unedau 
4-6 yn yr ail flwyddyn. I gyfateb i'r penderfyniadau a wnaed ynghylch dyfarnu'r TAG Safon 
Uwch yn Haf 2022, dyfernir y Diploma i ymgeiswyr a gofrestrwyd am y cymhwyster Tystysgrif 
yn Haf 2021 sy'n symud ymlaen i'r Diploma yn 2021/22 ar ganlyniadau Uned 4-5 yn unig yn 
unol â'r trefniadau a amlinellir yn y tabl uchod. 
 
Gan ystyried yr amharu parhaus a achoswyd gan y pandemig Covid-19 a gan ddeall bod hyn 
yn mynd i barhau i effeithio ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 2021/22, addaswyd y 
gofynion asesu ymhellach ar gyfer 2021/22. 
 
I gael gwybod mwy am y cymhwyster hwn, ewch i'r wefan dysguiechydagofal.cymru 

 
  

https://www.healthandcarelearning.wales/qualifications/level-3-health-and-social-care-principles-and-contexts/
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Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori 
 
Does dim newidiadau i'r cynnwys i'w addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn a disgwylir i 

ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl addysgu a dysgu sy'n ofynnol yn y Fanyleb. Er mwyn 

ymateb i'r amharu parhaus a achoswyd gan y pandemig Covid-19 a gan ddeall bod hyn yn 

mynd i barhau i effeithio ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 2021/22, rydym wedi 

gweithio gyda Chyrff y Sector i gytuno ar addasiadau i'r gofynion asesu ar gyfer 2021/22. 

 

 

Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 

 

Lleoliad Gwaith  
 

Gostyngwyd nifer yr oriau lleoliad gwaith gorfodol o 720 i 504 o oriau.   
 

Nid yw'r gostyngiad yn yr oriau lleoliad gwaith yn diystyru'r gofynion asesu ar gyfer y 
cymhwyster. Er mwyn ardystio, bydd angen cwblhau'r tasgau asesu'n llwyddiannus o hyd. Ni 
fydd dysgwyr sy'n cwblhau 504 o oriau o leoliad gwaith nad ydynt wedi cwblhau'r 
asesiadau ymarfer yn llwyddiannus ac felly heb ddangos cymhwysedd galwedigaethol 
yn cael eu hardystio ar gyfer y cymhwyster. 
 

Dylai canolfannau geisio sicrhau lleoliadau gwaith ar gyfer dysgwyr sy'n mynd i bara am 
gyfnod hwy na'r lleiafswm o 504 o oriau, gan gyflawni'r 720 o oriau yn llawn lle y bo'n bosibl 
gwneud hynny. 
 

Mae 504 o oriau yn cyfateb i tua 63 diwrnod o leoliad sy'n ofynnol yn ystod blwyddyn 
academaidd 2021/22 y gellid ei gyflawni fel hyn:  

• lleoliad o 3 diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd, neu  

• bloc o leoliad pedair wythnos bob tymor. 

Uned 330: Egwyddorion a 

damcaniaethau sy'n 

dylanwadu ar ofal, 

chwarae, dysgu a 

datblygiad plant yn yr 

21ain ganrif yng Nghymru 
 

(Arholiad Allanol) 

Byddwn yn darparu gwybodaeth ymlaen llaw am yr hyn y 
bydd arholiad(au) Ionawr a haf 2022 yn canolbwyntio arno yn 
yr uned hon.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiad 
Ionawr 2022 ar ddiwedd mis Tachwedd 2021.  

• Cyhoeddir Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer yr arholiad 
haf ym mis Ebrill 2022. 

 

Bydd dau gyfle ailsefyll ar gael i ddysgwyr. 

Uned 331 – Ymchwilio i 

faterion cyfredol yn y 

maes gofal, chwarae, 

dysgu a datblygiad plant 

yng Nghymru 
 

(Ymchwiliad Estynedig 

Allanol) 

Cyhoeddir testunau ar gyfer yr ymchwiliad estynedig ym mis 
Chwefror 2022. 
 

Bydd hyn yn golygu bod mwy o hyblygrwydd ar gael i 
ganolfannau i drefnu agweddau dan oruchwyliaeth yr asesiad. 
 

I gael gwybod mwy am y cymhwyster hwn, ewch i'r wefan dysguiechydagofal.cymru 

https://www.healthandcarelearning.wales/qualifications/level-3-childrens-care-play-learning-and-development-practice-and-theory/
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Tystysgrif Her Sgiliau Uwch 
 

 
Addasiadau i asesiadau yn 2021/2022 
 

Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau eu cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn Haf 2022 
gwblhau'r Project Unigol ynghyd ag unrhyw ddwy Her. 

Her Menter a 
Chyflogadwyedd 

Tasg 1 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu; mae cyfyngiad o 1 tudalen A4 
eisoes. 

Tasg 2 

Bydd yr amser a neilltuir ar gyfer y dasg hon yn 
cael ei leihau i 20 awr dros 5 wythnos. Gall 
canolfannau gyfeirio at Adroddiad yr Uwch 
Gymedrolwyr (Ionawr 2021) er mwyn sicrhau 
bod yr amser a ganiateir ar gyfer yr Her hon yn 
cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan ymgeiswyr. 

Tasg 3 Ni fydd unrhyw newidiadau i'r dasg hon. 

Tasg 4 

Bydd y gofyniad i athrawon arsylwi ar y 
cyflwyniad yn cael ei dynnu, fodd bynnag mae'n 
dal yn ofynnol i ymgeiswyr baratoi tystiolaeth ar 
ei gyfer. 

Her Dinasyddiaeth Fyd-
eang 

Tasg 1 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu; mae cyfyngiad o 1000 o eiriau 
eisoes. 

Tasg 2 Ni fydd unrhyw newidiadau i'r dasg hon. 

Tasg 3 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu a'r cyfyngiad o 500 o eiriau yn 
aros. 

Her y Gymuned 

Tasg 1 
Bydd y gofyniad am oruchwyliaeth uniongyrchol 
yn cael ei dynnu a'r cyfyngiad o 2,000 o eiriau 
yn aros. 

Tasg 2 Ni fydd unrhyw newidiadau i'r dasg hon. 

Tasg 3 

Bydd y gofyniad i athrawon arsylwi ar y 
cyflwyniad yn cael ei dynnu, fodd bynnag mae'n 
dal yn ofynnol i ymgeiswyr baratoi tystiolaeth ar 
ei gyfer. 

Yn haf 2022, bydd y Tystysgrifau Her Sgiliau yn cael eu dyfarnu ar sail perfformiad 
ymgeisydd yn y tair Cydran sy’n cael eu sefyll. Bydd cyfraniad y Project Unigol at y radd 
gyffredinol yn 50% a bydd cyfraniad y ddwy Her a ddewisir yn 25% yr un. 
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Atodiad A 
Pwysoli Cymwysterau Cyffredinol Cymhwysol Lefel 3 yn 2022 

 
Yn yr adran hon rydym wedi rhoi cyfanswm marciau crai a phwysoliad pob uned ym mhob cymhwyster lle 
cafwyd addasiad. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyfanswm marciau crai a phwysoliad pob uned ym mhob 
cymhwyster yr un peth â blwyddyn arferol.  
 
Fodd bynnag, oherwydd yr addasiadau sydd wedi'u gwneud i rai cymwysterau (newid asesiadau i gynnwys llai 
o gwestiynau), mae cyfanswm marciau unedau/cymwysterau unigol wedi'i leihau a/neu newid wedi bod i 
bwysoliad y cymhwyster. Lle mae marc crai uned yn newid, nid yw cyfanswm GMU yr uned honno yn newid. 
 
Yn y tabl isod mae gwybodaeth am unrhyw gymhwyster Cyffredinol Cymhwysol ar Lefel 3 gydag unrhyw 
newidiadau i flwyddyn arferol, os oes rhai, wedi'u hamlygu mewn coch.  
 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

Cyfanswm 
GMU 

Pwysoliad 
(%) 

Tystysgrif Gwyddor Feddygol 4463CC  480 100 

Iechyd a chlefydau dynol 4463N1 90 240 50 

Technegau mesur ffisiolegol 4463N2 72 120 25 

Dulliau ymchwil gwyddor feddygol 4463N3 92 120 25 

 
 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

Cyfanswm 
GMU 

Pwysoliad 
(%) 

Diploma Gwyddor Feddygol 4463CD  960 100 

Iechyd a chlefydau dynol 4463N1 90 240 25 

Technegau mesur ffisiolegol 4463N2 72 120 12.5 

Dulliau ymchwil gwyddor feddygol 4463N3 92 120 12.5 

Meddyginiaethau a thrin clefydau 4463N4 100 240 25 

Technegau labordy clinigol 4463N5 80 120 12.5 

Astudiaeth achos feddygol 4463N6 75 120 12.5 
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Pwysoli'r Cymhwyster Tystysgrif Lefel Mynediad yn 2022 

Oherwydd yr addasiadau sydd wedi'u gwneud mewn rhai cymwysterau: 

• cafodd asesiadau eu newid i gynnwys llai o gwestiynau 

• tynnwyd asesiadau'n gyfangwbl  

ac mae hyn wedyn wedi arwain at leihau cyfanswm marciau asesiadau/cymwysterau unigol a/neu newid ym 
mhwysoliad yr asesiadau yn y cymhwyster. Dydy hyn ddim yn cynnwys cymwysterau sy'n destun Gwybodaeth 
Ymlaen Llaw yn unig heb addasiadau. Yn yr achos hwn ni fydd y cyfanswm marciau na'r pwysoliad yn newid. 

Isod mae'r Cyfanswm Marciau Crai, y Ffactor Agregu Asesiadau a Phwysoliadau Asesu pob cydran ym mhob 
cymhwyster Lefel Mynediad lle mae addasiad wedi effeithio ar y cyfanswm marciau neu'r pwysoliad yn 2022 
yn unig. 

Lle tynnwyd asesiad cyfan o gymhwyster, bydd yr asesiadau sy'n weddill yn cadw eu ffactorau agregu 
presennol. Mae hyn yn golygu y bydd y pwysoliad yn wahanol yn yr asesiadau sy'n weddill, ond yn gymharol 
bydd eu gwerth yr un fath ag o'r blaen.  

Os yw cyfanswm y marciau yn is na'r arfer mewn cymhwyster, addaswyd y  ffactor agregu ar gyfer yr asesiad 
dan sylw fel bod yr un pwysoli’n perthyn iddo â chyfresi arholiadau blaenorol. 

Mae'n bosibl trosglwyddo marciau Asesiad Di-arholiad i gyfres yn y dyfodol hyd yn oed pan fo'r marciau crai yn 
2022 yn wahanol i gyfres arferol.  

Yn y tablau isod mae gwybodaeth am bob cymhwyster gydag unrhyw newidiadau i flwyddyn arferol, os oes 
rhai, wedi’u hamlygu mewn coch.  

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

FfAA Pwysoliad 
(%) 

Saesneg 6700QC   100 

Lefel Mynediad Saesneg 1 6700QCL-1 40 2.5 25 

Lefel Mynediad Saesneg 2 6700QCL-2 80 3.0 60 

Lefel Mynediad Saesneg 3 6700QCL-3 20 3.0 15 

 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

FfAA Pwysoliad 
(%) 

Mathemateg – Rhifedd 6300CC   100 

Lefel Mynediad Mathemateg - Rhifedd 1 6300CCL-1 60 1.25 29.40 

Lefel Mynediad Mathemateg - Rhifedd 2 6300CCL-2 120 1.5 70.60 

Lefel Mynediad Mathemateg - Rhifedd 3 Nid asesir yn 2022 

 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

FfAA Pwysoliad 
(%) 

Gwyddoniaeth 6430CCL-1   100 

Lefel Mynediad Gwyddoniaeth 1 6430CCL-1 60 1.25 29.40 

Lefel Mynediad Gwyddoniaeth 2 6430CCL-2 120 1.5 70.60 

Lefel Mynediad Gwyddoniaeth 3 Nid asesir yn 2022 
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Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

FfAA Pwysoliad 
(%) 

Cymraeg 6020CC   100 

Lefel Mynediad Cymraeg 1 6020CCL-1 40 1.25 25 

Lefel Mynediad Cymraeg 2 6020CCL-2 60 1.5 45 

Lefel Mynediad Cymraeg 3 6020CCL-3 10 6.0 30 
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Pwysoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2022 

Yn yr adran hon rydym wedi rhoi cyfanswm marciau crai a phwysoliad pob uned ym mhob cymhwyster lle 
cafwyd addasiad. Oherwydd yr addasiadau sydd wedi'u gwneud mewn rhai cymwysterau: 
 

• cafodd asesiadau eu newid i gynnwys llai o gwestiynau 

• tynnwyd unedau yn gyfan gwbl  
 
ac arweiniodd hyn at leihau cyfanswm marciau unedau unigol/cymwysterau a/neu newid ym mhwysoliad yr 
unedau yn y cymhwyster. 
 
Nid yw GMU mwyaf pob uned sy'n weddill yn newid mewn cymwysterau lle tynnwyd uned gyfan*. Digwyddodd 
hyn i ddygymod â chofrestriadau uned yn 2022 i'w cyfnewid yn 2023. Mae cyfraniad mwy pob uned sy'n 
weddill at y cymhwyster yn cyfleu hyn felly.  
 
Lle mae marc crai uned yn newid, nid yw cyfanswm GMU yr uned honno yn newid. 
 
Yn y tablau isod mae gwybodaeth ar gyfer y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag unrhyw 
newidiadau i flwyddyn arferol, os oes rhai, wedi’u hamlygu mewn coch. Mae sail resymegol i'w chael hefyd 
dros y newidiadau a wnaed gennym. 
 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

Cyfanswm 
GMU 

Pwysoliad 
(%) 

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a 
Chyd-destunau 

5972C0  250 100 

Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd  5972NA 
5972NB 

80 100 40 

Iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â chefnogi 
darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer 
gofal person-ganolog 

5972N2 60 150 60 

 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

Cyfanswm 
GMU 

Pwysoliad 
(%) 

Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau 

4993CD  400 100 

Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn  
gofal person-ganolog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau 

Nid asesir yn 2022 

Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar 
bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar 
ganlyniadau ac anghenion gofal a chymorth 

Nid asesir yn 2022 

Hybu hawliau unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes Nid asesir yn 2022 

Deall sut mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff 
dynol 

4993N4 60 200 50 

Cefnogi unigolion sydd mewn perygl i gyflawni'r 
canlyniadau maen nhw'n dymuno eu cael 

4973NC 
4973ND 

100 200 50 

Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol Nid asesir yn 2022 

 
*Newidiodd GMU Uned 4 y cymhwyster Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a 
Chyd-destunau fel bod pwysoliad cyfartal i’r asesiadau asesiad allanol a'r asesiadau asesiad mewnol. 
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Pwysoli'r Dystysgrif Her Sgiliau yn 2022 
 

Yn haf 2022, bydd y Tystysgrifau Her Sgiliau yn cael eu dyfarnu ar sail perfformiad ymgeisydd yn y tair cydran 
sy’n cael eu cwblhau. Bydd cyfraniad y Project Unigol at y radd gyffredinol yn 50% a bydd cyfraniad y ddwy 
Her a ddewisir yn 25% yr un. Ni fydd marciau crai cydrannau yn newid. 
 
Er mwyn hwyluso pwysoliad gwahanol yr Heriau, mae angen defnyddio’r ffiniau graddau marciau crai i gyfrifo 
GMU dwy uned. Mae'r cyfrifiad cyntaf yn defnyddio'r un GMU mwyaf â chyfresi blaenorol a bydd yn cael ei 
ddefnyddio i ddyfarnu'r Tystysgrifau Her Sgiliau yng nghyfresi'r haf o 2023 ymlaen. Yn yr ail gyfrifiad mae pob 
her yn cael ei thrawsnewid yn GMU mwyaf o 75, yn rhan o'r addasiad ar gyfer haf 2022. Nid yw cyfanswm 
GMU y Project Unigol yn newid. 
 
Gyda'r addasiad, cyflwynir llwybrau gwahanol i gyflawni'r cymwysterau, gyda'r rhain i'w cofrestru gan 
ddefnyddio codau Cyfnewid gwahanol. 
 
Yn y tablau isod mae gwybodaeth am y cymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau gydag unrhyw newidiadau i 
flwyddyn arferol, os oes rhai, wedi'u hamlygu mewn coch. 
 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

GMU 
Safonol 

GMU 
H22 

Pwysoliad 
(%) 

Tystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen 
Llwybr A 

90S9LA   300 100 

Project Unigol 90S9N1 96 150 150 50 

Her Menter a Chyflogadwyedd 90S9N2 36 60 75 25 

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 90S9N3 36 45 75 25 

Tystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen 
Llwybr B 

90S9LB   300 100 

Project Unigol 90S9N1 96 150 150 50 

Her Menter a Chyflogadwyedd 90S9N2 36 60 75 25 

Her y Gymuned 90S9N4 36 45 75 25 

Tystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen 
Llwybr C 

90S9LC   300 100 

Project Unigol 90S9N1 96 150 150 50 

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 90S9N3 36 45 75 25 

Her y Gymuned 90S9N4 36 45 75 25 

 

Teitl Cod Cyfanswm 
Marciau  

GMU 
Safonol 

GMU 
H22 

Pwysoliad 
(%) 

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Llwybr A 90S3LA   300 100 

Project Unigol 90S3N1 72 150 150 50 

Her Menter a Chyflogadwyedd 90S3N2 45 60 75 25 

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 90S3N3 36 45 75 25 

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Llwybr B 90S3LB   300 100 

Project Unigol 90S3N1 72 150 150 50 

Her Menter a Chyflogadwyedd 90S3N2 45 60 75 25 

Her y Gymuned 90S3N4 27 45 75 25 

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Llwybr C 90S3LC   300 100 

Project Unigol 90S3N1 72 150 150 50 

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 90S3N3 36 45 75 25 

Her y Gymuned 90S3N4 27 45 75 25 
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