
 

  

 

Astudiaeth Achos 2 

Roedd “Mr G” newydd symud i’r wlad ar yr adeg y cofrestrodd. Bu'n gweithio ar 

linell gynhyrchu ym Memory Lane, ond ym maes adeiladu yr oedd ei brofiad 

gwaith gartref.  

Roedd arno angen y cymwysterau gofynnol i fynd i'r sector adeiladu. Cynghorais 

ef y byddai angen iddo gael cerdyn CSCS i weithio yn y diwydiant adeiladu. Buom 

yn trafod y cwrs, ynghyd â'r cwrs Iechyd a Diogelwch Lefel 1, a dyma a fyddai'r 

sail i ddod o hyd i waith ym maes adeiladu.  

Nid oes gan “Mr G” unrhyw gymwysterau yn y DU; roedd ganddo ddiddordeb 

mewn cwblhau cwrs Codi a Chario.  

Trafodais y cwrs, dod o hyd i ddyddiadau addas, a'i gofrestru ar gwrs Codi a 

Chario gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned, a llwyddodd gyda chymhwyster 

Lefel 2.  

Ar ôl cwblhau'r cwrs Codi a Chario, dechreuodd “Mr G” ymarfer y cwrs CSCS trwy 

sefyll nifer o brofion ffug, a rhoddais y deunydd hyfforddi iddo i'w ddarllen. Roedd 

yn barod iawn i ddysgu, a dangosodd gryn ddiddordeb mewn cyflawni'r cerdyn 

CSCS fel y gallai ddod o hyd i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu.  

Ar ôl sefyll nifer o brofion ymarfer ffug, roedd “Mr G” yn teimlo'n hyderus i fynd i'r 

hyfforddiant. Archebais le iddo ar y cwrs hyfforddi, a llwyddodd ar yr ymgais 

gyntaf. Ffoniodd i fynegi ei hapusrwydd y bydd hyn yn ehangu ei fynediad at 

gyflogadwyedd. Diolchodd “Mr G” i'r prosiect am y cymorth a'r arweiniad a 

gynigiwyd trwy gydol yr amser.  

Anfonodd “Mr G” neges e-bost at I Mewn i'r Gwaith yn rhoi adborth ar y cymorth a 

gafodd gan y prosiect. Yn ei eiriau ei hun isod: 

Hoffwn roi fy adborth gwerthuso ar y prosiect "Iechyd a Diogelwch Lefel 1 a'r 

Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu", gwasanaethau a mentora gan Mr. Aditya 

Tamatham yn Sgiliau@Gweithle.  

Yn gyntaf, y prosiect: Iechyd a Diogelwch Lefel 1 a'r Cynllun Ardystio Sgiliau 

Adeiladu – rwy'n rhoi sgôr "Da" i hyn oherwydd bod y cyrsiau a gynigiwyd i mi yn 

cyd-fynd â'm profiad. Rwyf am weld fy hun yn gweithio yn y diwydiant adeiladu yn 

y dyfodol, gan rannu a chymhwyso'r pethau a ddysgais o'r hyfforddiant. 

Yn ail, y gwasanaethau: Rwy'n rhoi sgôr "Da" i'r rhain oherwydd gallent fod o help 

mawr wrth weithio, ac roeddent yn gyson â'r gofynion a'r safonau y mae eu 

hangen yn y diwydiant adeiladu.  

Yn olaf, y mentora: Rwy'n rhoi sgôr "Ardderchog" i hwn am fod yr arweiniad a'r 

mentora a gefais yn eithriadol. Cefais amser braf yn gweithio gydag ef trwy gydol 



y prosiect. Cefais waith dilynol a deunyddiau cyson wrth i mi baratoi ar gyfer yr 

ardystiad. Daliwch ati (enw'r mentor) a Sgiliau@Gweithle.  

Bu'n bleser gweithio gyda chi, a diolch yn fawr. 

Cofion gorau,  

“Mr G” 


