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Cyflwyniad
Datblygwyd y canllawiau hyn mewn ymateb i ganfyddiadau adolygiad o’r broses
o gyflwyno’r cymwysterau Sgiliau Hanfodol diwygiedig a gyhoeddwyd gennym
ym mis Rhagfyr 2017. Yn yr adroddiad, gwnaethom ymrwymo i ddatblygu, mewn
cydweithrediad â’r cyrff dyfarnu, ganllawiau i ganolfannau i’w cefnogi i ddatblygu eu
tasgau rheoledig a’u cynlluniau marcio eu hunain.

Nod
Datblygwyd y canllawiau hyn i gynorthwyo canolfannau sy’n cyflenwi ac yn asesu
cymwysterau Sgiliau Hanfodol i ddatblygu eu tasgau rheoledig a’u cynlluniau marcio
penodol eu hunain, a’u cyflwyno i gael eu cymeradwyo.

Fformat y canllawiau hyn
Mae’r canllawiau hyn wedi’u rhannu’n dair adran:
Adran 1 – m
 ae’r adran hon yn amlinellu proses gam wrth gam i ddatblygu tasgau
rheoledig a chynlluniau marcio sy’n benodol i ganolfannau. Mae hefyd yn
cynnig nodiadau atgoffa defnyddiol am y prif ofynion asesu.
Adran 2 – m
 ae’r adran hon yn amlinellu’r broses i gymeradwyo tasgau rheoledig a
chynlluniau marcio.
Adran 3 – m
 ae’r adran hon yn rhoi templedi ar gyfer pob cymhwyster Sgiliau Hanfodol
y gellir ei addasu ar gyfer gwahanol lefelau pob cymhwyster. Mae’r
templed ar gyfer Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol wedi’i gynnwys fel
enghraifft a darperir fersiynau PDF o bob templed (o fewn y fersiwn ar-lein)
y mae modd eu cwblhau. Hefyd, darperir templedi i gynllunio’r broses o
ddatblygu’r tasgau ac i gyflwyno’r tasgau i gael eu cymeradwyo.
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Adran 1 – Datblygu tasgau rheoledig a chynlluniau marcio
Gofynion asesu ar gyfer tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol
Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys nodiadau atgoffa am y gofynion pwysicaf wrth i
ganolfannau ddatblygu tasgau rheoledig. Bydd y nodiadau atgoffa hyn i’w gweld yn y
blychau ‘Cyngor’ drwy’r canllawiau hyn ac yn y templedi a ddarperir yn Adran 3.
Mae’r manylebau a’r gofynion asesu ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol wedi’u
nodi yn yr Egwyddorion Dylunio ar gyfer Sgiliau Hanfodol ac yn y llawlyfrau
cymwysterau a ddarperir gan bob corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol. Mae’n hanfodol eich
bod yn gyfarwydd â’r dogfennau hyn ac yn deall yr holl fanylebau a gofynion asesu
perthnasol cyn bwrw ati i ddatblygu eich tasgau rheoledig a’ch cynlluniau marcio
eich hun.
Mae’n bosibl y bydd gan eich corff dyfarnu ganllawiau penodol, hefyd, sy’n ategu’r
canllawiau hyn. Dylech ymgyfarwyddo ag unrhyw ganllawiau o’r fath cyn dechrau
llunio eich tasgau rheoledig a’ch cynlluniau marcio.

Cyn i chi ddechrau…
Mae’n bwysig cofio ei bod yn gryn fenter i ddatblygu tasgau rheoledig a chynlluniau
marcio Sgiliau Hanfodol, a fydd yn gofyn am ymrwymiad, gwaith caled a dealltwriaeth
gynhwysfawr o gymwysterau Sgiliau Hanfodol. Wedi dweud hynny, bydd fel arfer yn
gofyn am weithio gyda phobl o’r un anian mewn tîm brwdfrydig ac mae’r gwaith ei
hun yn aml yn greadigol, yn ddiddorol ac yn rhoi boddhad mawr.

Eiddo deallusol a hawlfraint

↘

Wrth ddatblygu eich tasgau rheoledig a’ch cynlluniau marcio eich hun, bydd angen
i chi ystyried eich hawliau a’ch cyfrifoldebau o ran eiddo deallusol a hawlfraint. Chi
sy’n gyfrifol am yr holl wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn eich tasgau rheoledig ac
mae’n rhaid i chi sicrhau na fyddwch yn torri unrhyw hawliau eiddo deallusol a/neu
hawlfraint wrth ddefnyddio testun, delweddau, data a gwybodaeth berthnasol arall
yn eich tasgau rheoledig a’ch dogfennau ategol. Yn aml, gellir defnyddio gwybodaeth
sydd ar gael yn gyhoeddus ond mae’n rhaid i chi sicrhau bod unrhyw wybodaeth a
gaiff ei chynnwys yn eich tasgau rheoledig a’ch dogfennau cysylltiedig yn addas ac
y caiff ei chydnabod ac y cyfeirir ati’n briodol. Mae’n bosibl y bydd angen i chi gael
caniatâd gan bartïon perthnasol cyn defnyddio gwybodaeth yn eich tasgau rheoledig
a’ch dogfennau ategol, ac efallai y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn am gael gweld y
dystiolaeth hon pan fyddwch yn cyflwyno’ch tasgau rheoledig i gael eu cymeradwyo.
Efallai y byddwch am geisio rhagor o wybodaeth gan gydweithwyr perthnasol yn eich
canolfan a/neu eich corff dyfarnu ynghylch eiddo deallusol a hawlfraint.
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Cyfrinachedd a diogelwch
Drwy’r broses ddatblygu, bydd yn rhaid i chi gymryd camau i sicrhau bod eich tasgau
rheoledig, eich cynlluniau marcio a’ch dogfennau ategol yn cael eu cadw’n gyfrinachol
a bod eu diogelwch yn cael ei gynnal drwy gydol y broses ddatblygu. Dylai hyn
gynnwys, er enghraifft:
• storio’r dystiolaeth mewn lleoliad diogel;
• rhannu’r deunyddiau â staff awdurdodedig yn unig; a
• diogelu templedi digidol â chyfrinair diogel.

Costau
Mae’n bosibl y bydd eich corff dyfarnu yn codi tâl am gymeradwyo tasgau rheoledig
a gaiff eu llunio gan ganolfannau. Gofynnwch i’ch corff dyfarnu am wybodaeth am
unrhyw ffioedd a chostau sy’n ymwneud â datblygu a chymeradwyo tasgau rheoledig
a gaiff eu llunio gan ganolfannau.

Defnydd ac oes ddisgwyliedig tasgau rheoledig
Bydd eich corff dyfarnu yn trafod ac yn cytuno â chi p’un a fydd eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig yn cael ei defnyddio/eu defnyddio yn eich canolfan chi yn unig, neu
gan ganolfannau, sectorau a chyrff dyfarnu eraill. Byddwch yn cytuno ar hyn gyda’ch
corff dyfarnu yn ystod y broses ddatblygu.
Rhagwelir y bydd tasgau a gymeradwyir yn cael eu defnyddio am 2 i 5 mlynedd.
Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Er enghraifft, mae’n bosibl y
bydd angen rhoi’r gorau i ddefnyddio tasg a ddefnyddir yn ehangach ac yn amlach er
mwyn osgoi gorddefnydd, a byddai unrhyw achos o dorri diogelwch tasg yn debygol o
arwain at ei thynnu yn ôl ar unwaith.

Cyngor
Cyn i chi ddechrau, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’ch corff dyfarnu
am gymorth.

4
 CONTENTS

Dull cam wrth gam i ddatblygu tasgau rheoledig
Mae’r pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol wedi cytuno ar y broses cam wrth gam
ganlynol ar gyfer datblygu tasgau rheoledig a chynlluniau marcio a gaiff eu llunio gan
ganolfannau. Mae Adran 3 o’r canllawiau ar-lein yn cynnwys templedi i’w defnyddio
yn ystod y broses hon.

Cam 2

Cam 1

A oes gennych adnoddau
priodol, a digon ohonynt, i
ddatblygu tasgau rheoledig
eich hun?
(Os nad oes, ewch i Gam 3)

A yw’r tasgau rheoledig
presennol yn diwallu anghenion
eich ymgeiswyr?
(Os na, ewch i Gam 2)

Cam 4

Cam 3

Hysbysu eich corff dyfarnu o’ch
bwriad i ddatblygu eich tasg
reoledig/tasgau rheoledig eich
hun a chytuno ar amserlen

Sefydlu cynllun i ddatblygu eich
tasg reoledig/tasgau rheoledig
a’r cynllun/cynlluniau marcio

Cam 6

Cam 5

Ysgrifennu’r dasg reoledig/
tasgau rheoledig a’r cynllun/
cynlluniau marcio

Sefydlu eich tîm/timau
datblygu tasg

Cam 8

Cyflwyno eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/
cynlluniau marcio i’ch corff
dyfarnu i gael eu cymeradwyo

Cam 7

Gwirio ansawdd – sicrhau
ansawdd mewnol – cymeradwyo
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Cam 1 – A
 yw’r tasgau rheoledig presennol yn diwallu anghenion
eich ymgeiswyr?
Cyn ichi fwrw ati i ddatblygu eich tasgau rheoledig a’ch cynlluniau marcio eich hun,
dylech ystyried p’un a yw unrhyw rai o’r tasgau rheoledig sydd ar gael eisoes yn
briodol i’ch ymgeiswyr. Os nad ydynt yn addas, yna dylech nodi pynciau priodol ar
gyfer tasgau rheoledig a fyddai’n addas i’ch ymgeiswyr. Nid oes angen i chi wneud
gwaith datblygu manwl eto – dim ond nodi’r pynciau posibl ar gyfer tasgau rheoledig
newydd.

Dewis pwnc addas
Mae ymgeiswyr Sgiliau Hanfodol yn dysgu, gweithio a byw mewn amrywiaeth o
leoliadau sy’n debygol o awgrymu bod amrywiaeth yr un mor eang o bynciau posibl
ar gyfer tasgau rheoledig. Mae pynciau sydd wedi eu gwreiddio mewn cyd-destunau
realistig yn debygol o fod yn fwy effeithiol ac ennyn mwy o ddiddordeb, yn fwy
perthnasol ac yn llai tebygol o gael eu camddehongli na thasgau sy’n seiliedig ar gyddestunau annhebygol neu afrealistig. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod yn ymwybodol
y gallai rhai pynciau, efallai mewn meysydd mwy arbenigol neu heriol, fod yn llai
addas, neu hyd yn oed yn anaddas, i gael eu cymeradwyo fel tasg reoledig.
Mae cyrff dyfarnu yn ystyried amrywiaeth o ffactorau wrth gymeradwyo pynciau
ar gyfer tasgau rheoledig, gan gynnwys ystyriaethau moesegol, amgylcheddol,
cyd-destunol, cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi cyhoeddus – yn ogystal ag arfer
gorau sefydledig. Mae cyrff dyfarnu Sgiliau Hanfodol wedi cytuno ar ddull cyffredin
y byddant yn ei ddilyn wrth ystyried cymeradwyo pynciau tasgau rheoledig a gaiff
eu llunio gan ganolfannau. Fodd bynnag, bydd y cyrff dyfarnu yn ystyried pob pwnc
a gyflwynir iddynt yn ôl rhinweddau a nodweddion pob pwnc penodol. Mae hyn
yn golygu y bydd rhai pynciau (er enghraifft terfysgaeth, marwolaeth a thrais) yn
annerbyniol i rai cyrff dyfarnu ond, gan ddibynnu ar y cyd-destun, yn dderbyniol
i eraill.
Gofynnwch i’ch corff dyfarnu a yw pynciau posibl yn addas yn gynnar yn y broses
ddatblygu er mwyn osgoi bwrw ymlaen â phwnc a allai fod yn anaddas. Mae hyn
hefyd yn rhoi cyfle i’r corff dyfarnu gynnig cymorth a chanllawiau mwy penodol a allai
helpu i lywio pwnc problematig i fod yn bwnc mwy priodol.
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Cam 2 – A oes gennych adnoddau priodol, a digon ohonynt?
Ar y cam hwn, ystyriwch a oes adnoddau priodol a digon ohonynt i ddatblygu eich
tasg reoledig/tasgau rheoledig a chynllun/cynlluniau marcio yn effeithiol. Gallai
hyn gynnwys:
•	mynediad i arbenigwyr pwnc addas i ysgrifennu pob tasg reoledig a chynllun
marcio a sicrhau ansawdd yn fewnol;
•	digon o amser i gynllunio, datblygu, sicrhau ansawdd yn fewnol, a chyflwyno
eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio i gael eu
cymeradwyo;
• adnoddau digidol priodol; a
•	threfniadau addas ar gyfer sicrhau diogelwch y dasg reoledig/tasgau rheoledig
a’r cynllun/cynlluniau marcio drwy’r broses ddatblygu.

Datblygu tasgau rheoledig gyda sefydliadau eraill
Ystyriwch a fyddai eich tasg reoledig/tasgau rheoledig yn benodol i’ch sefydliad
chi, yn cael eu defnyddio’n ehangach neu hyd yn oed yn cael eu cymeradwyo i’w
defnyddio’n gyffredinol. Gallai’r opsiynau hyn eich helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer
cydweithredu a chael gafael ar adnoddau eraill nad ydynt ar gael yn eich canolfan chi.
Gall ffurfio partneriaeth neu gonsortiwm – gyda thimau tebyg mewn sefydliadau
eraill, efallai – i ddatblygu tasgau rheoledig roi mynediad i adnoddau ychwanegol
fel swyddogion sicrhau ansawdd mewnol ychwanegol neu arbenigwyr pwnc mewn
meysydd nad ydych yn ymdrin â nhw eto. Gallai’r cymorth ychwanegol hwn olygu bod
eich cynigion yn fwy tebygol o gael eu cyflawni a gall fod yn arbennig o ddefnyddiol
os ydych yn bwriadu cynhyrchu sawl tasg newydd ar draws holl feysydd pwnc y
Sgiliau Hanfodol. Gallai rhwydweithiau Sgiliau Hanfodol presennol a/neu eich corff
dyfarnu eich cysylltu â sefydliadau sydd â nodau tebyg.
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Cam 3 – S
 efydlu cynllun i ddatblygu eich tasg reoledig/tasgau
rheoledig
Bydd angen llunio cynllun datblygu nawr. Dylai’r cynllun osod amcanion clir ar gyfer
pob cam yn eich proses o ddatblygu’r dasg, a nodi amserlen ar eu cyfer. Dylai nodi’r
aelodau tîm a’r adnoddau a ddyrennir i gwblhau pob cam o’r gwaith. Dylai eich
cynllun hefyd gynnwys cynlluniau wrth gefn i ymdrin â digwyddiadau annisgwyl
a allai ohirio’r gwaith o ddatblygu eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a chynllun/
cynlluniau marcio.
Dewiswch fformat ar gyfer eich cynllun datblygu sy’n diwallu eich gofynion penodol
yn y ffordd orau. Dylai’r cynllun fod yn glir ac yn gynhwysfawr er mwyn i’ch corff
dyfarnu ac unrhyw bartneriaid cydweithredol allu ei ddilyn yn effeithiol. Mae fformat
wedi’i awgrymu yn Adran 3.

Cyngor
Bydd angen i chi sicrhau bod eich cynllun yn cael ei gytuno’n fewnol a’i gytuno gan
unrhyw bartneriaid cydweithredol. Mae’n bosibl y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn
am dystiolaeth i gadarnhau bod eich cynllun datblygu wedi cael ei gytuno.
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Cam 4 – Hysbysu eich corff dyfarnu
Dylech roi gwybod i’ch corff dyfarnu nawr am eich bwriad i gyflwyno eich tasg
reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio eich hun. Bydd hyn yn ei
gwneud yn bosibl i’ch corff dyfarnu gynllunio ac alinio adnoddau’n briodol i’ch helpu
â’r gwaith datblygu a pharatoi ar gyfer cyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig
a’ch cynllun/cynlluniau marcio.
Bydd eich corff dyfarnu am weld eich cynllun datblygu y cytunwyd arno ac mae’n
bosibl y bydd yn gwneud sylwadau a/neu awgrymiadau ar gyfer gwella. Ar ôl i’r rhain
gael eu hystyried, ac ar ôl gwneud unrhyw ddiwygiadau y cytunwyd arnynt, bydd y
cynllun datblygu terfynol yn cael ei gynnwys o fewn amserlen cynlluniau eich corff
dyfarnu. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’ch corff dyfarnu
am gynnydd eich gwaith datblygu, yn enwedig unrhyw oedi sy’n debygol o bara mwy
nag ychydig ddiwrnodau.

Cyngor
Gallwch ond cyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau
marcio i un corff dyfarnu ar y tro. Gweler Adran 2 o’r canllawiau hyn i gael mwy o
wybodaeth am y broses gymeradwyo.
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Cam 5 – Sefydlu eich tîm/timau datblygu tasg
Dylech nawr sefydlu eich tîm/timau datblygu tasg. Mae’n bosibl y bydd angen timau
ar wahân ar gyfer pob maes pwnc. Dylai eich tîm/timau datblygu tasg gynnwys
arweinydd prosiect, arbenigwyr pwnc a swyddogion sicrhau ansawdd mewnol.

Rheoli prosiect
Bydd llawer o sefydliadau yn gyfarwydd â gofynion rheoli prosiect a dylent
ddefnyddio’r dull y maent yn ei ffafrio wrth ddatblygu tasgau rheoledig. Fodd bynnag,
fel gofyniad sylfaenol, bydd angen arweinydd prosiect a fydd yn bwynt cyswllt ar
gyfer eich corff dyfarnu, waeth p’un a ydych yn gweithio ar eich pen eich hun neu fel
partneriaeth neu gonsortiwm.

Arbenigwyr pwnc
Mae disgwyl i arbenigwyr pwnc ysgrifennu’r tasgau. O ganlyniad, mae’n rhaid bod
ganddynt ddealltwriaeth fanwl o’r cymhwyster/cymwysterau Sgiliau Hanfodol y
byddant wedi’u dyrannu i weithio arno/arnynt. Bydd angen iddynt hefyd gael profiad
ymarferol o gyflenwi ac asesu’r tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol presennol. Dylech
sicrhau bod ganddynt hefyd brofiad o ddatblygu a dylunio deunyddiau asesu.
Bydd angen i chi sicrhau bod eich arbenigwyr pwnc yn gyfarwydd ag Egwyddorion
Dylunio ar gyfer Sgiliau Hanfodol a llawlyfr/llawlyfrau cymwysterau eich corff dyfarnu
sy’n berthnasol i’r tasgau rheoledig y maent yn eu datblygu. Dylech hefyd sicrhau
eu bod yn deall y broses ar gyfer datblygu tasgau rheoledig, fel yr amlinellir yn y
canllawiau hyn.

Swyddogion ansawdd mewnol
Bydd angen i chi benodi swyddog/swyddogion sicrhau ansawdd mewnol a fydd yn
gyfrifol am sicrhau ansawdd y dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau
marcio cyn eu cyflwyno i’ch corff dyfarnu. Bydd yn rhaid bod gan eich swyddog/
swyddogion sicrhau ansawdd ddealltwriaeth fanwl o’r cymhwyster Sgiliau Hanfodol y
mae/maent yn sicrhau ei ansawdd. Bydd angen iddynt hefyd gael profiad ymarferol o
gyflenwi, asesu a/neu sicrhau ansawdd tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol presennol.
Ni all eich swyddog/swyddogion sicrhau ansawdd mewnol fod yn rhan o’r gwaith o
ysgrifennu’r dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio y bydd/
byddant yn sicrhau ei ansawdd/eu hansawdd. Dylai eich cynllun datblygu nodi eich
swyddog/swyddogion sicrhau ansawdd mewnol, ac mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr
nad yw/ydynt yn rhan o ddatblygu’r tasgau rheoledig a’r cynlluniau marcio ar gyfer
unrhyw un o’r cymwysterau y bydd/byddant yn sicrhau eu hansawdd.
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Cam 6 – Y
 sgrifennu’r dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/
cynlluniau marcio
Gallwch nawr ddechrau ysgrifennu eich tasg reoledig/tasgau rheoledig. Dylech
ddefnyddio’r templed tasg priodol, sydd ar gael yn Adran 3 o’r canllawiau ar-lein i
gofnodi eich tasg reoledig fel y mae’n datblygu. Darperir canllawiau ac enghreifftiau
yn eu cyd-destun ar y templedi PDF y gellir eu cwblhau o fewn y fersiwn ar-lein.
Gallwch weld y canllawiau hyn drwy ddal y cyrchwr dros y blychau hyn a bydd blwch
testun neidio yn ymddangos.
Dylech gyfeirio at y wybodaeth fanwl yn yr Egwyddorion Dylunio ar gyfer Sgiliau
Hanfodol a llawlyfr/llawlyfrau eich corff dyfarnu wrth ysgrifennu eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio.

Cyngor
Mae’n rhaid i chi ddiogelu eich templedi tasgau rheoledig a chynlluniau marcio gan
ddefnyddio cyfrinair diogel, gan fod yn rhaid eu trin fel deunyddiau asesu cyfrinachol
ar ôl iddynt gael eu cwblhau. Ni chaniateir rhannu’r dasg reoledig/tasgau rheoledig,
cynllun/cynlluniau marcio, ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig ag ymgeiswyr neu
unrhyw staff anawdurdodedig ar unrhyw gam o’r broses ddatblygu. Pe bai’n dod i’r
amlwg bod unrhyw dasg reoledig/tasgau rheoledig a/neu gynllun/cynlluniau marcio
wedi torri’r gofynion hyn, ni fyddai eich corff dyfarnu yn eu cymeradwyo.

Fformat
Mae’n rhaid i bob tasg reoledig gynnwys dwy ddogfen:
• Pecyn i ymgeiswyr
Mae hwn yn nodi’r cyfarwyddiadau ar gyfer y dasg reoledig a gwybodaeth
gysylltiedig. Mae Adran 3 yn cynnwys templedi at y diben hwn.
• Pecyn asesu
Mae hwn yn cynnwys y meini prawf marcio ar gyfer y dasg reoledig a thaflenni
cofnodi, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach i helpu aseswyr a swyddogion
sicrhau ansawdd mewnol i asesu a sicrhau ansawdd y dasg reoledig yn gywir
ac yn gyson.
Mae’n bosibl y bydd angen dogfennau pellach, yn cynnwys deunyddiau ffynhonnell i’r
ymgeiswyr eu defnyddio wrth gwblhau’r dasg reoledig, a dylid eu cynnwys, lle y bo’n
bosibl, yn nhempled y dasg, neu dylid eu cynnwys fel atodiadau a chyfeirio atynt yn
glir. Mae’n rhaid i’ch tasg reoledig a’ch dogfennau ategol fod wedi eu saernïo’n dda
a bod yn ffeithiol gywir, gan ddefnyddio sillafu, atalnodi a gramadeg cywir. Dylai’r
wybodaeth ynddynt fod yn ffeithiol gywir ac yn berthnasol i Gymru/y DU, oni bai ei
bod yn angenrheidiol ar gyfer y dasg.
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Hygyrchedd
Mae’n bwysig bod gan bob ymgeisydd, cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol,
fynediad cyfartal i’r un cyfleoedd dysgu ac asesu. O ganlyniad, mae’n rhaid bod eich
tasg reoledig/tasgau rheoledig wedi’i dylunio/eu dylunio i ganiatáu i bob ymgeisydd
sydd wedi paratoi’n addas gael gafael ar yr asesiadau ar lefel briodol.
Gallai dyluniad cynhwysol gynnwys defnyddio deunydd ffynhonnell y gellir ei
addasu’n hawdd i fformatau eraill, er enghraifft defnyddio ffontiau mwy o faint, neu
destun y gall rhaglenni darllen sgrin ei drosi yn iaith wedi’i syntheseiddio. Dylai’r
dyluniad ganiatáu i addasiadau rhesymol gael eu gwneud, er enghraifft cymorth gan
ddarllenwyr a/neu ysgrifenwyr. Ym mhob achos, mae’n bwysig bod y dyluniad yn
galluogi mynediad cyfartal heb greu unrhyw fantais neu anfantais amhriodol i unrhyw
ymgeisydd.
I gael rhagor o wybodaeth, dylech gyfeirio at bolisïau a chanllawiau eich corff dyfarnu
ar drefniadau mynediad addas ac addasiadau rhesymol.

Bodloni gofynion asesu
Mae angen gweithio mewn modd manwl gywir er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â’r holl
ddeilliannau dysgu a gofynion ymgeiswyr wrth ddatblygu eich tasg reoledig/tasgau
rheoledig. Mae’r un mor bwysig bod pob tasg reoledig yn cynnig y lefel briodol o her.
Cyfeiriwch yn ofalus at y deilliannau dysgu a’r gofynion ymgeiswyr, fel yr amlinellir yn
yr Egwyddorion Dylunio ar gyfer Sgiliau Hanfodol a llawlyfrau’r cyrff dyfarnu, wrth
ysgrifennu eich tasg reoledig/tasgau rheoledig er mwyn sicrhau eu bod yn ymdrin â’r
holl ddeilliannau dysgu a gofynion ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster perthnasol.

Lefelau her
Mae’n rhaid i chi sicrhau bod lefel her eich tasg reoledig/tasgau rheoledig yn
briodol i lefel y cymhwyster. Dylai hyn gael ei adlewyrchu yng nghymhlethdod a
chyflwyniad cyffredinol yr asesiad. Er enghraifft, mae tasgau rheoledig sy’n gofyn am
weithgareddau annibynnol gwahanol, sydd wedyn yn cael eu cyfuno a’u cymharu, yn
eu hanfod yn fwy cymhleth a heriol na thasgau sy’n cynnwys un gweithgaredd llinol.
Dylai eich arbenigwyr pwnc adolygu’r dasg reoledig/tasgau rheoledig i sicrhau bod
lefel yr her yn briodol. Un dull arbennig o ddefnyddiol o wneud hyn yw cymharu eich
tasg reoledig/tasgau rheoledig â’r dasg berthnasol/tasgau perthnasol o’r asesiadau
sampl presennol a ddarperir gan eich corff dyfarnu.
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Darllenadwyedd
Nid yw lefelau darllen yn fesuriad manwl gywir ond gallant helpu i ragweld a yw’r
testun yn addas i ddarllenwyr ar wahanol lefelau. Mae’n rhaid i lefel darllenadwyedd y
dasg reoledig fod yn hygyrch i ddysgwyr ar y lefel briodol. Mae sawl dull gwahanol ar
gael i bennu’r lefel o ddarllenadwyedd. Gan amlaf, bydd cyrff dyfarnu yn dibynnu ar
arbenigedd eu hysgrifenwyr asesiadau profiadol ac efallai y bydd arbenigedd o’r fath
ar gael i chi o fewn eich tîm o arbenigwyr pwnc. Yn ogystal, mae gwahanol adnoddau
meddalwedd gwahanol ar gael y mae rhai yn ystyried eu bod o gymorth wrth bennu’r
lefel o ddarllenadwyedd. Ni waeth pa ddull a ddefnyddir, mae’n arfer da i arbenigwyr
pwnc wneud y penderfyniad terfynol er mwyn sicrhau bod darllenadwyedd yn cael ei
ystyried ynghyd â chymhlethdod cyffredinol yr asesiad.

Cyngor
Os byddwch yn penderfynu defnyddio meddalwedd i gyfrifo darllenadwyedd eich tasg
reoledig/tasgau rheoledig, bydd yn rhaid i chi sicrhau bod cynnwys y dasg reoledig/
tasgau rheoledig yn cael ei gadw’n ddiogel drwy gydol y broses. Bydd yn rhaid
sicrhau nad oes copi o’r testun yn cael ei gadw gan y feddalwedd na’r gweinyddwyr
a ddefnyddir i gael mynediad at y feddalwedd. Mae hyn yn arbennig o bwysig os
ydych yn bwriadu defnyddio fersiwn ar-lein. Pe bai’n dod i’r amlwg bod unrhyw dasg
reoledig wedi torri’r gofynion hyn, ni fyddai eich corff dyfarnu yn ei chymeradwyo.

Cynlluniau marcio
Mae angen cael cynllun marcio addas ar gyfer pob tasg reoledig y byddwch yn ei
datblygu. Mae’r deunyddiau asesu sampl presennol yn cynnwys cynlluniau marcio
addas ar gyfer pob cymhwyster Sgiliau Hanfodol a dylech ystyried y rhain cyn
ysgrifennu eich cynllun/cynlluniau marcio.
Mae’n arfer da, a bydd yn helpu gyda chysondeb, os byddwch yn darparu nodiadau
manwl i helpu aseswyr/marcwyr eich tasg reoledig/tasgau rheoledig nodi ble mae’r
marciau penodol yn codi yn y gwaith a gaiff ei asesu. Gallai hyn gynnwys darparu
atebion enghreifftiol cywir a gwybodaeth am y ffordd mae’r marciau sydd ar gael yn
cael eu dyrannu ar gyfer pob ateb cywir.

Cyngor
Dylech osgoi gwneud y cynllun/cynlluniau marcio yn rhy fanwl yn ystod camau cynnar
y broses o ddatblygu eich tasg reoledig/tasgau rheoledig. Dylech nodi’r prif feysydd
gyntaf, a bydd y marciau mwy manwl yn dod yn amlwg wrth i chi fynd rhagddo drwy’r
broses ddatblygu.
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Cam 7 – G
 wirio ansawdd – sicrhau ansawdd mewnol –
cymeradwyo
Y cam olaf cyn cyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig, eich cynllun/cynlluniau
marcio a’ch dogfennau ategol i’ch corff dyfarnu yw cynnal proses fewnol i sicrhau eu
hansawdd. Dim ond ar ôl gwneud hyn y gall eich canolfan gymeradwyo eu bod yn
addas i gael eu cyflwyno i’ch corff dyfarnu.
Mae’n rhaid i broses sicrhau ansawdd fewnol ystyried p’un a yw’r dasg reoledig/
tasgau rheoledig, y cynllun/cynlluniau marcio ac unrhyw ddogfennau ategol yn
addas at eu diben. Dylid canolbwyntio ar p’un a yw’r dasg reoledig/tasgau rheoledig
yn ymdrin â’r holl ddeilliannau dysgu a gofynion ymgeiswyr ar y lefel briodol, yn
gymaradwy â thasgau eraill ar yr un lefel ac yn caniatáu i ddigon o dystiolaeth gael
ei chynhyrchu. Dylai swyddogion sicrhau ansawdd mewnol hefyd gadarnhau bod y
dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio yn gywir o ran sillafu,
atalnodi a gramadeg.
Mae’n rhad i’ch canolfan allu cadarnhau nad yw deunyddiau’r dasg a gyflwynwyd
wedi cael eu defnyddio o’r blaen fel asesiad ymarferol neu fyw. Mae’n rhaid i chi
hefyd gadarnhau bod y deunyddiau a gyflwynwyd wedi cael eu cadw’n ddiogel ac nad
oes unrhyw un y tu allan i’ch tîm/timau datblygu neu’r corff dyfarnu wedi eu gweld.
Dylai unrhyw ddiffygion neu awgrymiadau ar gyfer gwella gael eu cofnodi, eu trafod a
dylid cytuno ar newidiadau addas fel rhan o’r broses sicrhau ansawdd fewnol. Mae’n
bwysig y cedwir cofnod o’r broses sicrhau ansawdd fewnol, yn enwedig y canlyniad ac
unrhyw newidiadau a wnaed i’r dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau
marcio yn dilyn y broses sicrhau ansawdd fewnol. Mae’n bosibl y bydd y corff dyfarnu
yn gofyn am y cofnod hwn. Dylai unrhyw eglurhad, cywiriadau a gwelliannau gael
eu gwneud cyn i’r dasg reoledig/tasgau rheoledig, y cynllun/cynlluniau marcio a’r
dogfennau ategol gael eu cyflwyno i’ch corff dyfarnu.
Efallai y bydd eich corff dyfarnu yn darparu rhestr wirio y bydd yn ofynnol ei
defnyddio i gofnodi bod eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau
marcio yn barod i gael eu cyflwyno. Cyfeiriwch ati, os oes angen, ac i ganllawiau eich
corff dyfarnu ar sicrhau ansawdd mewnol, er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

Cymeradwyo
Bydd yr arweinydd prosiect, pan fydd yn fodlon bod eich tasg reoledig/tasgau
rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio yn addas i gael eu cyflwyno i’ch corff
dyfarnu, yn llenwi’r Daflen Glawr Cyflwyno Tasg (wedi’i chynnwys yn Adran 3) i
gadarnhau bod y dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio yn
bodloni’r holl ofynion ac yn addas i gael eu cyflwyno i’ch corff dyfarnu.
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Cam 8 – C
 yflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch
cynllun/cynlluniau marcio i gael eu cymeradwyo
Dylech nawr fod yn barod i gyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig, eich
cynllun/cynlluniau marcio a’r dogfennau ategol i’ch corff dyfarnu. Mae’r adran nesaf
yn darparu manylion am y broses gymeradwyo.

Cyngor
Dylai eich drafft cyntaf gael ei gyflwyno i’w gymeradwyo o leiaf 12 wythnos cyn y
disgwylir iddo gael ei ddefnyddio.
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Adran 2 – C
 ymeradwyo tasgau rheoledig a gaiff eu llunio
gan ganolfannau
Mae’r pedwar corff dyfarnu wedi cytuno ar y broses ganlynol ar gyfer cymeradwyo
tasgau rheoledig a chynlluniau marcio sydd wedi cael eu llunio gan ganolfannau.

Cam 2

Cam 1

Adborth a diwygiadau
cychwynnol gan eich corff
dyfarnu
(Ewch i Gam 6 os yw eich tasg(au)
yn cael eu cymeradwyo)

Cam 3

Adborth a diwygiadau pellach
gan eich corff dyfarnu
(Ewch i Gam 6 os yw eich tasg(au)
yn cael eu cymeradwyo)

Cyflwyno eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/
cynlluniau marcio

Cam 4

Cyflwyno eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/
cynlluniau marcio diwygiedig

Cam 5

Ailgyflwyno eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/
cynlluniau marcio
(Gall Camau 4-5 gael eu
hailadrodd nes i’r dasg reoledig
a’r cynllun marcio cael eu
cymeradwyo neu nes y cytunir na
ddylent fynd rhagddynt drwy’r
broses gymeradwyo mwyach)

Cam 6

Cymeradwyo gan eich
corff dyfarnu
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Cam 1 – C
 yflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch
cynllun/cynlluniau marcio
Er mwyn cyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio
i’ch corff dyfarnu, bydd angen i chi lenwi’r Daflen Glawr Cyflwyno Tasg sydd wedi’i
chynnwys yn Adran 3 o’r canllawiau hyn a’i chyflwyno ynghyd â’r dasg reoledig/
tasgau rheoledig, y cynllun/cynlluniau marcio a’r dogfennau ategol i’ch corff dyfarnu.
Dylech gyflwyno un daflen glawr ar gyfer pob tasg reoledig rydych yn ei chyflwyno
i gael ei chymeradwyo. Mae’n bwysig bod y tasgau rheoledig a’r cynlluniau marcio
ond yn cael eu cyflwyno i un corff dyfarnu. Mae’r cyrff dyfarnu wedi cytuno i rannu
gwybodaeth am geisiadau a chymeradwyo tasgau sydd wedi cael eu llunio gan
ganolfannau drwy eu Grŵp Rheoli Asedau ac ni fyddant yn derbyn ceisiadau wedi’u
dyblygu.
Dylech gyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio
gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gan eich corff dyfarnu, oni bai bod
eich corff dyfarnu yn gofyn i chi lanlwytho eich cynnig yn uniongyrchol i’w weinydd
diogel. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cyflwyno eich cynnig i’r unigolyn/tîm cywir
ac yn helpu i sicrhau bod eich cynnig yn mynd rhagddo’n gynt. Bydd hefyd yn helpu i
sicrhau diogelwch eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio.
Mae’n bwysig bod y dasg reoledig/tasgau rheoledig, cynllun/cynlluniau marcio a’r
dogfennau ategol wedi eu diogelu gan gyfrinair diogel, p’un a ydynt yn cael eu hanfon
drwy e-bost neu’n cael eu lanlwytho, gan eu bod yn cael eu trin fel deunyddiau
asesu cyfrinachol ar ôl iddynt gael eu cwblhau. Ni chaniateir rhannu’r dasg reoledig/
tasgau rheoledig, y cynllun/cynlluniau marcio ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig ag
unrhyw ymgeiswyr na staff anawdurdodedig. Ni fydd unrhyw dasg reoledig/tasgau
rheoledig a/neu gynllun/cynlluniau marcio sydd wedi torri’r gofynion hyn yn cael eu
cymeradwyo gan eich corff dyfarnu.

Cofiwch
Mae’n rhaid i chi ddarparu’r cyfrinair i’ch cyswllt yn y corff dyfarnu drwy ddull
cyfathrebu ar wahân, a hynny naill ai cyn neu ar ôl cyflwyno’r dasg reoledig/tasgau
rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio. Ni ddylech gynnwys y cyfrinair yn yr un
e-bost, neu mewn unrhyw ymateb i’r un gadwyn e-bost a ddefnyddiwyd i gyflwyno’r
dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio.
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Cam 2 - Adborth a diwygiadau cychwynnol
Dylech gael adborth cychwynnol gan eich corff dyfarnu o fewn yr amserlen a nodir
isod. Dylech ystyried yr adborth cychwynnol hwn, ac egluro unrhyw faterion a
godwyd, yn ôl yr angen. Mae’n bosibl y bydd angen i chi alw cyfarfod â’ch tîm/timau
datblygu i drafod a chytuno ar unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol i’ch tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio.
Dylech ddiweddaru eich cynllun datblygu a rhoi gwybod i’ch corff dyfarnu pa
ddyddiad rydych yn disgwyl y byddwch yn ailgyflwyno’r dasg reoledig/tasgau
rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio.

Amserlen ddisgwyliedig
Mae’r cyrff dyfarnu wedi cytuno ar yr amserlen safonol ganlynol ar gyfer cymeradwyo
tasgau rheoledig a chynlluniau marcio a gaiff eu llunio gan ganolfannau. Nid yw hyn
yn cynnwys unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir i chi cyn i’ch tasg reoledig/tasgau
rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio gael eu cyflwyno am y tro cyntaf:
Cam
1
2

3

4

5-6

Wythnos rhif* Gweithgareddau*
1
Cynnig tasg reoledig yn cael ei dderbyn gan y corff dyfarnu.
4
Adborth cychwynnol gan y corff dyfarnu, wedi’i ddarparu
ar daflen glawr/taflenni clawr y dasg. Bydd hyn yn rhoi
sylwadau a chyngor ar y graddau y mae’r dasg reoledig a’r
cynllun marcio yn bodloni’r gofynion ar gyfer cymeradwyo.
5-8
Rydych chi’n adolygu’r adborth cychwynnol ac yn
gwneud y newidiadau a nodwyd. Gallwch gydgysylltu â
chynrychiolydd eich corff dyfarnu yn ôl yr angen, yn ystod y
cyfnod hwn.
8-10
Rydych yn creu fersiwn derfynol o’r dasg reoledig a’r
cynllun marcio diwygiedig ac yn eu hailgyflwyno i’r corff
dyfarnu.
10-11
Mae eich corff dyfarnu yn ystyried y dasg reoledig, y
cynllun marcio a’r dogfennau ategol diwygiedig ac yn
penderfynu eu cymeradwyo neu eu cyfeirio. Caiff adborth a
chamau pellach eu cytuno gyda’r ganolfan, yn ôl yr angen.
12+
Caiff y dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau
marcio eu cymeradwyo gan eich corff dyfarnu. Gall Camau
4-5 gael eu hailadrodd nes i’r dasg reoledig/tasgau
rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio gael eu cymeradwyo
neu eu tynnu’n ôl o’r broses gymeradwyo.

*Mae’n ofynnol i rifau’r wythnosau a’r gweithgareddau fod yn hyblyg er mwyn bodloni
amgylchiadau tasgau penodol.
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Bydd y broses gymeradwyo fel arfer yn cymryd hyd at 12 wythnos o ddyddiad y
cyflwyniad cyntaf ond gallai gymryd mwy o amser mewn rhai achosion. Er enghraifft,
os nad ydych yn ymateb yn brydlon i’r adborth gan y corff dyfarnu neu os bydd angen
amser ychwanegol arnoch chi neu’r corff dyfarnu i wneud y newidiadau angenrheidiol,
yn enwedig os yw’r dasg yn gymhleth neu os yw’n gyfnod arbennig o brysur.

Cyngor
Mae eich corff dyfarnu yn cadw’r hawl i ymestyn yr amserlen ddatblygu y tu hwnt i
12 wythnos yn ystod cyfnodau arbennig o brysur. Bydd unrhyw estyniad i’r amser
datblygu yn cael ei gytuno gyda chi.
Gallwch fynd i Gam 6 os yw eich tasg reoledig a’ch cynllun marcio yn cael eu
cymeradwyo gan eich corff dyfarnu.

Cam 3 – C
 yflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch
cynllun/cynlluniau marcio diwygiedig
Dylai’r daflen glawr cyflwyno tasg a’r dasg reoledig/tasgau rheoledig, y cynllun/
cynlluniau marcio a’r dogfennau ategol gael eu hailgyflwyno i’ch corff dyfarnu.

Cam 4 – Adborth a diwygiadau pellach
Os nad yw eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a/neu gynllun/cynlluniau marcio yn
addas i’w cymeradwyo eto, caiff hyn ei nodi yn yr adborth gan eich corff dyfarnu.
Dylech ystyried yr adborth gyda’ch tîm/timau datblygu er mwyn gwneud unrhyw
ddiwygiadau angenrheidiol. Dylech ddiweddaru eich cynllun datblygu a rhoi gwybod
i’ch corff dyfarnu pa ddyddiad rydych yn disgwyl y byddwch yn ailgyflwyno.
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Cam 5 – A
 ilgyflwyno eich tasg reoledig/tasgau rheoledig a’ch
cynllun/cynlluniau marcio)
Mae’n rhaid i chi ddiweddaru Taflen Glawr Cyflwyno Tasg ac ailgyflwyno’r dasg
reoledig/tasgau rheoledig, eich cynllun/cynlluniau marcio a’r dogfennau ategol i’ch
corff dyfarnu. Gall Camau 4-5 gael eu hailadrodd nes i’r dasg reoledig a’r cynllun
marcio yn cael eu cymeradwyo neu nes y cytunir na ddylent fynd rhagddynt drwy’r
broses gymeradwyo mwyach.

Cyngor
Gallai eich corff dyfarnu benderfynu nad yw eich tasg reoledig a/neu eich cynllun
marcio yn addas heb eu hailysgrifennu’n sylweddol. Mewn achosion o’r fath, mae’n
bosibl na fydd eich corff dyfarnu yn fodlon i’r un dasg a/neu gynllun marcio gael eu
hailgyflwyno nes bydd unrhyw newidiadau sylweddol wedi’u cwblhau’n foddhaol.
Fel arall, gallai eich corff dyfarnu ei gwneud yn ofynnol i gyflwyniad newydd gael ei
wneud pan fydd angen gwneud newidiadau sylweddol i dasg reoledig a/neu gynllun
marcio.

?

Cam 6 – Cymeradwyo a defnyddio

Ar ôl eu cymeradwyo, dylech drefnu i ddechrau defnyddio eich tasg reoledig/tasgau
rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio. Bydd eich corff dyfarnu yn cytuno ar unrhyw
drefniadau lansio penodol fel rhan o’r broses gymeradwyo. Er enghraifft, mae’n bosibl
y bydd yn ofynnol i chi gyfyngu ar eich defnydd o dasg reoledig i ddechrau er mwyn
adolygu a chadarnhau ei pherfformiad cyn iddi gael ei defnyddio’n ehangach. Dylech
hefyd drefnu i weithgareddau hyfforddi a safoni mewnol gael eu cynnal er mwyn i
aseswyr a swyddogion sicrhau ansawdd mewnol ymgyfarwyddo â’r dasg reoledig/
tasgau rheoledig a’r cynllun/cynlluniau marcio newydd.
Bydd eich corff dyfarnu yn cadarnhau ar ba sail y cymeradwyir eich tasg reoledig/
tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio. Er enghraifft, i’w defnyddio o fewn
eich canolfan chi yn unig, ar draws rhwydwaith o sefydliadau, o fewn sector neu
i’w defnyddio gan bob canolfan. Bydd eich corff dyfarnu hefyd yn pennu dyddiadau
adolygu a dyddiad dod i ben ar gyfer y dasg reoledig/tasgau rheoledig a’r cynllun/
cynlluniau marcio.
Mae’n bosibl y bydd eich corff dyfarnu hefyd yn amlinellu’r ffordd y caiff eich tasg
reoledig/tasgau rheoledig a’ch cynllun/cynlluniau marcio eu monitro a’u cynnal
dros amser. Bydd hyn yn cynnwys sut y byddant yn monitro faint maent yn cael eu
defnyddio, pa mor amlwg ydynt a pha mor gyfarwydd ydynt a’r angen i’w diweddaru
neu roi’r gorau i’w defnyddio.
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Adran 3 – Templedi
Taflen Glawr Cyflwyno Tasg
Cynllun Datblygu Tasg Reoledig
Templedi Datblygu Tasg
Dolenni i Dempledi PDF y Gellir eu Cwblhau:
• Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)
• Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (EcommS)
• Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (EDLS)
• Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (EES)

	
Templed Enghreifftiol –

Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (EDLS)
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Taflen Glawr Cyflwyno Tasg
Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF hygyrch o’r ffurflen hon.
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Cynllun Datblygu Tasg Reoledig
Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r ffurflen hon.
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Templedi Datblygu Tasg
Dolenni i dempledi PDF y gellir eu cwblhau:
Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF hygyrch o’r ffurflen hon.

Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (EcommS)

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF hygyrch o’r ffurflen hon.

Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (EDLS)

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF hygyrch o’r ffurflen hon.

Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (EES)

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF hygyrch o’r ffurflen hon.
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Templed Enghreifftiol – S
 giliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (EDLS)
Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r ffurflen hon.
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