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Rheolau Cystadleuaeth 2022 
 

1. Cyfrifoldeb Cyffredinol 
1.1)  Mae Adeiladu Sgiliau yn nod masnach gofrestredig (UK00003347802) CITB (Rhifau Elusen Gofrestredig 

264289 (Cymru a Lloegr) a SC044875 (Yr Alban)) ac yn enw brand y diwydiant ar gyfer Cystadlaethau 

Adeiladu WorldSkills UK ar gyfer y sgiliau canlynol; 

• Gosod brics 

• Gwaith Coed 

• Gwneud Dodrefn a Chabinet 

• Saernïaeth 

• Paentio ac Addurno 

• Plastro 

• Systemau Plastro a Wal sych 

• Toi gyda llechi a theils 

• Gwaith saer maen 

• Teilsio Wal a Llawr 

• Gwaith Coed Sylfaen 

 

1.2) Adeiladu Sgiliau, a gymeradwywyd yn y rôl fel Partner Trefnu Cystadleuaeth gan WorldSkills UK, sy'n 

gyfrifol am gynnal y cystadlaethau yn gyffredinol (Cymwysterau Rhanbarthol a Rownd Derfynol 

Genedlaethol y DU). 

 

1.3)  Dylid darllen y rheolau hyn ar y cyd â Rheolau Cystadleuaeth WorldSkills y DU 2022. Os bydd 

gwrthdaro, bydd Rheolau Cystadleuaeth Adeiladu Sgiliau yn diystyru'r rheolau a amlinellir yn Rheolau 

Cystadleuaeth WorldSkills y DU. 

 

 

2. Meini Prawf Mynediad 
2.1) I gymryd rhan mewn cystadleuaeth yn 2022, rhaid i ddysgwyr a hyfforddeion fod wedi bod yn 16 oed o leiaf 

ar 1 Medi 2021 a hefyd yn bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol; 

• Wedi gweithio mewn diwydiant yn y DU am lai na thair blynedd 

• Astudio tuag at gymhwyster perthnasol yn y DU 

• Gweithio tuag at Brentisiaeth mewn crefft berthnasol yn y DU. 

 

2.2) Nid oes uchafswm oedran ar gyfer cystadleuwyr. 

 

2.3)  Rhaid i gystadleuwyr (neu'r sawl sy'n eu cofrestru) ddatgan ar y pwynt cofrestru eu bod yn gallu bodloni'r 

cymwyseddau craidd a amlinellir ar wefan Adeiladu Sgiliau am eu sgil. 

 

2.4) Nid yw'r canlynol yn gymwys i gymryd rhan yng nghystadlaethau Rhagbrofol Rhanbarthol a Rownd 

Derfynol Genedlaethol y DU; 

• Ni all enillwyr medal aur Rownd Derfynol Genedlaethol WorldSkills DU gystadlu yn yr un gystadleuaeth yn 

y blynyddoedd dilynol 

• Aelodau o Dîm WorldSkills y DU a Thîm y DU mewn unrhyw flwyddyn ddilynol cyn gynted ag y byddant yn 

cytuno i gymryd lle yn Sgwad y DU. 

 

2.5)  Dim ond un gystadleuaeth y gall cystadleuwyr ei chynnwys mewn unrhyw gylchred gystadleuaeth benodol. 

 

2.6) Dylai fod gan gystadleuwyr gefnogaeth eu coleg, prifysgol, darparwr hyfforddiant a/neu gyflogwr i gymryd 

rhan mewn cystadlaethau. Mae'r gefnogaeth hon yn cynnwys gallu cystadlu dan amodau cystadlu mewn 

gweithdy yng nghartref y cystadleuwyr gyda goruchwyliaeth coleg ar waith. Ar ôl y pwynt cofrestru ni chaiff 

cystadleuydd newid y sefydliad y mae'n ei gynrychioli. 
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2.7) Mae cyfyngiad ar gyfer pob sefydliad cofrestredig ar nifer y cystadleuwyr a all gynrychioli eu sefydliad ar 

gyfer cystadlaethau. Mae uchafswm nifer y cystadleuwyr fesul cystadleuaeth sgil yn cael ei bennu gan sgil 

a gellir ei ganfod ar y wybodaeth cyn-gofrestru. 

 

2.8)  Gellir gofyn am dystiolaeth i gyflawni’r canllawiau hyn a gallai methu â gwneud hynny arwain at dynnu 

lleoedd cystadleuwyr yn ôl cyn y gystadleuaeth, neu ddiarddel cystadleuwyr ar ôl y gystadleuaeth. 

 

2.9)  Bydd angen i gystadleuwyr dan 18 oed (16 ac 17 oed) ar adeg eu cystadleuaeth Gymhwyso gael caniatâd 

rhiant/gwarcheidwad i gymryd rhan. Bydd ffurflen ganiatâd rhiant/gwarcheidwad yn cael ei hanfon i'r 

cystadleuydd wrth gofrestru, rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi â llaw a'i dychwelyd i Adeiladu Sgiliau trwy e-

bost (Adeiladu Sgiliau@citb.co.uk) cyn pen 14 diwrnod. Os na fydd Adeiladu Sgiliau yn derbyn y ffurflen 

ganiatâd wedi’i chwblhau yn ystod y cyfnod hwn, bydd lle’r cystadleuydd yn y gystadleuaeth yn cael ei 

dynnu’n ôl. 

 

3. Cost Mynediad 
3.1)  Mae cystadlaethau Adeiladu Sgiliau yn rhad ac am ddim. 

 

3.2)  Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw cael awdurdod gan ei goleg, prifysgol, darparwr hyfforddiant a/neu gyflogwr i 

gael amser i ffwrdd i fynychu cystadlaethau. Nid yw Adeiladu Sgiliau yn atebol am unrhyw golled enillion. 

 

4. Cofrestru 
4.1) Trwy gofrestru i gymryd rhan, mae cystadleuwyr a'u cynrychiolwyr yn cadarnhau y byddant yn cadw at 

Reolau Cystadleuaeth Adeiladu Sgiliau a WorldSkills DU a gweithdrefnau ar gyfer y sawl sy’n cystadlu 

ac unrhyw gystadlaethau dilynol. 

 

4.2)  Bydd cofrestru yn digwydd rhwng 28 Chwefror 2022 a 1 Ebrill 2022. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir y tu 

allan i'r dyddiadau hyn yn cael eu derbyn. 

 

4.3)  Gellir gwneud newidiadau i gofrestriadau hyd at ddiwedd y broses cofrestru ar gyfer cystadleuaeth ar 1 

Ebrill 2022. 

 

4.4)  Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y caniateir newid enw ar ôl i'r cyfnod cofrestru ddod i ben. Dylai 

colegau, prifysgolion, darparwyr hyfforddiant a/neu gyflogwyr sy’n cofrestru cystadleuwyr ofalu bod y 

cystadleuwyr y maent yn eu cofrestru ar gael ac yn gallu cymryd rhan yn y Cymhwyster Rhanbarthol ac 

unrhyw gystadlaethau dilynol cyn eu cofrestru. 

 

4.5) Ni fydd cystadleuwyr sy'n dod ar y diwrnod cystadlu ond sydd heb gofrestru yn cael cystadlu, waeth beth 

fo'r lleoedd cystadlu sydd ar gael. 

 

4.6)  Bydd Adeiladu Sgiliau yn ymdrechu, lle bo modd, i ddarparu addasiadau rhesymol neu oddefeb arbennig i'r 

cystadleuwyr hynny sydd wedi datgan anhawster corfforol, synhwyraidd neu ddysgu ar adeg cofrestru. 

 

4.7)  Bydd lleoedd cystadleuwyr ar gyfer cystadlaethau Cymhwyster yn cael eu cloi pum diwrnod gwaith cyn pob 

cystadleuaeth ac ni chynigir lleoedd ar y rhestr aros ar ôl yr amser hwn. 

 

4.8)  Dylai cystadleuwyr a’u cynrychiolwyr ddarllen a deall y broses ar gyfer dewis cystadleuwyr ar gyfer 

cystadlaethau rhyngwladol, sydd i’w gweld yn Rheolau Cystadleuaeth WorldSkills DU. 

 

4.9)  Yn dilyn cwblhau'r broses gofrestru yn llwyddiannus, bydd cadarnhad a phob gohebiaeth e-bost yn y 

dyfodol yn cael eu hanfon at y cystadleuydd a'u cynrychiolydd cofrestredig. Sylwch y bydd yr holl ohebiaeth 

yn cael ei hanfon i'r cyfeiriadau e-bost a nodir yn y system gofrestru. 
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5) Iechyd a Diogelwch 
5.1) Rhaid i gystadleuwyr ddod â Chyfarpar Diogelu Personol (PPE) a dillad priodol a'u gwisgo fel sy'n 

ofynnol gan Adeiladu Sgiliau. 

 

5.2)  Rhaid i bob gweithgaredd gydymffurfio ag arferion cystadleuaeth ac asesiadau risg Adeiladu Sgiliau. Rhaid 

rhoi gwybod am unrhyw achosion o dorri amodau iechyd, diogelwch a lles i'r Tîm Adeiladu Sgiliau neu'r 

Beirniad sgil ar unwaith. 

 

5.3)  Bydd pob cystadleuydd yn derbyn briff iechyd a diogelwch cyn dechrau’r gystadleuaeth. 

 

5.4)  Rhaid i bob offer trydanol sy’n eiddo i’r cystadleuwyr neu eu cynrychiolwyr fod â thystysgrif Prawf Offer 

Personol (PAT) o fewn y 12 mis diwethaf. 

 

5.5)  Mae cystadleuwyr unigol yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o, ac yn cadw at yr holl arferion 

iechyd a diogelwch, briffiau a hysbysiadau sy'n ymwneud â chystadleuaeth Adeiladu Sgiliau. Gall methu â 

gwneud hynny arwain at waharddiad o'r gystadleuaeth a gofynnir i chi adael lleoliad y gystadleuaeth. 

 

5.6)  Rhaid cadw at arferion gwaith diogel y diwydiant perthnasol a'r lleoliad bob amser. 

 

5.7)  Dim ond cystadleuwyr a’r tiwtor barnu sy’n cael mynd i mewn i ardaloedd y gystadleuaeth. 

 

 

7. Cod Ymddygiad i Ymwelwyr 
7.1) Ni chaniateir i ymwelwyr, gan gynnwys cyflogwyr, athrawon, hyfforddwyr, tiwtoriaid, rhieni a’r cyhoedd yn 

gyffredinol, wneud unrhyw fath o gysylltiad na chyfathrebu â chystadleuwyr yn ystod y gystadleuaeth. 

Gallai unrhyw dor rheolau olygu bod y sawl sy’n cystadlu’n cael ei ddiarddel o'r gystadleuaeth. 

 

7.2)  Os oes angen i ymwelydd gysylltu â sawl sy’n cystadlu’n ystod y gystadleuaeth, dylent ofyn am ganiatâd y 

tiwtor barnu. 

 

7.3)  Dylai’r sawl sy’n cystadlu hysbysu Beirniad sgil ar unwaith os yw ymwelydd yn ceisio cyfathrebu ag ef, neu 

os yw unrhyw ymwelydd(wyr) yn tynnu ei sylw’n annheg arno. 

 

 

8. Yn ystod y Gystadleuaeth 
8.1) Rhaid i gystadleuwyr a'u cynrychiolwyr sicrhau bod holl wybodaeth y gystadleuaeth yn cael ei darllen yn 

drylwyr a'u bod yn hyderus gyda holl agweddau a gofynion y gystadleuaeth cyn cyrraedd. 

 

8.2)  Ni fydd cystadleuwyr sy'n cyrraedd yn hwyr ar gyfer y gystadleuaeth yn cael amser ychwanegol yn 

awtomatig. 

 

8.3)  Oni nodir yn wahanol, ni ddylai fod unrhyw gyfathrebu rhwng cyd-gystadleuwyr, ymwelwyr na 

chynrychiolwyr yn ystod y gystadleuaeth. 

 

8.4) Rhaid i gystadleuwyr ddechrau a gorffen gwaith ar ôl cael cyfarwyddyd i wneud hynny gan un o'u tiwtoriaid 

dyfarnu. 

 

8.5)  Bydd gan y cystadleuwyr gyfnod ymgyfarwyddo cyn dechrau'r gystadleuaeth. Gall gwybodaeth 

ychwanegol gael ei chyhoeddi ymlaen llaw gan Adeiladu Sgiliau. 

 

8.6)  Rhaid i gystadleuwyr sydd angen gadael yr ardal tra bod y gystadleuaeth yn mynd rhagddi gael caniatâd 

tiwtor beirniadu cyn gwneud hynny. 

 

8.7)  Unwaith y bydd cystadleuydd wedi gorffen eu prosiect, gallant adael yr ardal, hyd yn oed os yw’r 

gystadleuaeth yn dal i fynd rhagddi, ond bydd gofyn iddynt ddatgan i’r tiwtor beirniadu a’r Barnwr sgil eu 
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bod wedi gorffen. Ni fyddant yn cael mynd yn ôl i faes y gystadleuaeth nes bod y gystadleuaeth wedi dod i 

ben. 

 

8.8)  Os bydd cystadleuydd yn teimlo'n sâl ar unrhyw gam o'r gystadleuaeth, dylai hysbysu'r tiwtor beirniadu ar 

unwaith. 

 

8.9)  Ni fydd cystadleuwyr sydd angen trwsio eu hoffer neu eu hoffer eu hunain yn ystod y gystadleuaeth yn cael 

amser ychwanegol oni bai bod Barnwr sgil yn cytuno. 

 

8.10)  Ni chaniateir i gystadleuwyr fynd ag unrhyw un o'r canlynol i faes y gystadleuaeth oni bai y cyfarwyddir yn 

wahanol; 

• Dyfeisiau electronig personol, gan gynnwys ffonau symudol, tabledi a chwaraewyr MP3 

• Nodiadau ysgrifenedig, brasluniau neu gymhorthion arbennig. 

 

8.11)  Rhaid i gystadleuwyr beidio â gwisgo clustffonau na chlustffonau yn ystod amser cystadlu. 

 

8.12)  Gall unrhyw gystadleuydd a ddarganfyddir yn defnyddio eitemau na chaniateir yn ystod oriau gwaith y 

gystadleuaeth gael eu diarddel o'r gystadleuaeth. 

 

8.13)  Bydd y Prif Feirniad, gyda chefnogaeth Adeiladu Sgiliau, yn sicrhau bod y marcio yn cael ei wneud yn deg 

ac yn cyfrifo marciau i sefydlu dyfarniadau. 

 

8.14)  Os bydd cystadleuydd yn teimlo dan anfantais am unrhyw reswm cyn neu yn ystod y gystadleuaeth, dylai 

ef neu hi ddwyn y mater i sylw'r tiwtor beirniadu, y Prif Feirniad neu aelod o'r Tîm Adeiladu Sgiliau ar 

unwaith. 

 

9. Ar ôl y Gystadleuaeth 
9.1) Bydd pob cystadleuydd sy'n cymryd rhan mewn cystadleuaeth hyd at eu pwynt cwblhau yn derbyn 

tystysgrif cyfranogiad. 

 

9.2)  Bydd tystysgrifau cyfranogiad yn cael eu hanfon at gystadleuwyr ar ôl y gystadleuaeth. 

 

9.3)  Ni chyhoeddir gwobrau ar ddiwrnod y gystadleuaeth. Bydd cystadleuwyr yn derbyn hysbysiad o farciau ac 

unrhyw ddyfarniadau a enillwyd unwaith y bydd pob agwedd ar y gystadleuaeth (gan gynnwys yr asesiad 

ar-lein) wedi'i chwblhau. 

 

9.4)  Ni fydd lle cyntaf, ail a thrydydd yn cael eu dyfarnu. 

 

9.5)  Ni fydd seremoni wobrwyo ac ni chyhoeddir y canlyniadau yn y gystadleuaeth. 

 

9.6)  Bydd marciau cystadleuwyr yn cael eu gwirio gan Adeiladu Sgiliau a WorldSkills UK a dim ond pan fydd yr 

holl weithdrefnau sicrhau ansawdd wedi'u cwblhau y cânt eu rhyddhau. 

 

9.7)  Bydd heriau i'r canlyniadau yn cael eu hystyried trwy Weithdrefn Gwyno ac Apelio Adeiladu Sgiliau sydd i'w 

gweld ar wefan Adeiladu Sgiliau. 

 

10. Canslo a gwahardd 
10.1) Mae Adeiladu Sgiliau a WorldSkills UK yn cadw'r hawl i ganslo cystadlaethau. Bydd y ddau sefydliad yn 

arfer yr hawl hon gyda gofal ac yn hysbysu cyfranogwyr yr effeithir arnynt cyn gynted â phosibl. 

 

10.2)  Bydd meini prawf y gystadleuaeth ar wefan Adeiladu Sgiliau yn nodi'r cymwyseddau y mae'n disgwyl i 

gystadleuydd feddu arnynt, ac mae'n ofynnol i gystadleuwyr (neu eu cofrestreion) gadarnhau eu bod yn 

gymwys i gystadlu ar y pwynt cofrestru. Pe bai sefydliad cofrestredig, ar fwy nag un achlysur, yn cynnwys 

cystadleuwyr mewn cystadleuaeth y mae'n amlwg nad ydynt yn gymwys neu'n rhy gymwys ar ei chyfer, 

mae gan Adeiladu Sgiliau'r hawl i ganslo lle cystadleuydd a chyfyngu ar fynediad cystadleuwyr o'r sefydliad 
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cofrestredig ar gyfer y canlynol dau gylch cystadleuaeth. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud yn ôl 

disgresiwn Adeiladu Sgiliau mewn ymgynghoriad â WorldSkills UK. 

 

10.3)  Mae Adeiladu Sgiliau yn cadw’r hawl i ganslo lle cystadleuydd lle mae’n canfod bod cystadleuwyr neu eu 

sefydliad cofrestredig wedi darparu gwybodaeth ffug, guddio neu wedi darparu gwybodaeth gamarweiniol, 

naill ai i sicrhau eu lle, neu mewn ymgais i sicrhau lleoedd ychwanegol uwchlaw’r cyfyngiad a ganiateir. 

Mae Adeiladu Sgiliau hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar geisiadau gan y sefydliad cofrestredig hwnnw ar 

gyfer cystadlaethau Adeiladu Sgiliau yn y dyfodol. 

 

10.4)  Bydd unrhyw gystadleuydd yr ystyrir ei fod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn cael ei ddiarddel ar 

unwaith a gofynnir iddo adael y lleoliad. 

 

11.      Diogelu 
11.1)  Mae Adeiladu Sgiliau wedi ymrwymo i ddiogelu lles yr holl bobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl, sydd 

wedi ymgeisio i gystadlu yng nghystadlaethau Adeiladu Sgiliau ac yn alinio ein hymagwedd at ‘Cadw Plant 

yn Ddiogel mewn Addysg (DfE, 2016)’. 

 

11.2)  Ceir rhagor o wybodaeth ym Mholisi Diogelu ac Atal Adeiladu Sgiliau. 

 

12. Diogelu Data 
12.1) Bydd Adeiladu Sgiliau yn diogelu gwybodaeth bersonol a sensitif cystadleuwyr a’u cynrychiolwyr yn unol â 

Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol Ewropeaidd (GDPR). 

 

12.2)  I gael gwybodaeth sy’n egluro eich hawliau cyfreithiol a sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, edrychwch 

ar ein Hysbysiad Preifatrwydd ar-lein yn citb.co.uk/privacy. 

 

13. Ffotograffiaeth 
13.1) Ar adeg cofrestru gofynnir i gystadleuwyr am eu caniatâd i Adeiladu Sgiliau ddefnyddio gwybodaeth 

bersonol nad yw'n sensitif (eu henw a sir enedigol), a ffotograffau a fideos perthnasol o'r cystadlaethau, at 

unrhyw ddibenion cyhoeddusrwydd mewn perthynas â rhaglen y cystadlaethau. 

 

13.2)  Rhoddir caniatâd i'r delweddau a dynnir ac a ddefnyddir gan Adeiladu Sgiliau yn unig ac nid yw'n 

berthnasol i unrhyw ddelweddau a dynnwyd neu a ddefnyddir gan noddwyr, lleoliadau gwesteiwr neu'r 

cyhoedd yn gyffredinol, nad oes gan Adeiladu Sgiliau unrhyw gyfrifoldeb na rheolaeth dros y delweddau 

hynny na'r defnydd ohonynt. 

 

13.3)  Ceir rhagor o fanylion ym Mholisi Ffotograffiaeth Adeiladu Sgiliau 

 

 

14. Datganiad o Fuddiant 
14.1) Wrth reoli cystadlaethau Adeiladu Sgiliau, bydd Adeiladu Sgiliau yn gweithio gyda nifer o ddiwydiannau, 

sefydliadau ac unigolion, ac mae'n bosibl y gallai cysylltiadau o'r fath arwain at wrthdaro buddiannau 

posibl. 

 

14.2)  Ceir rhagor o wybodaeth yn y Polisi Datganiad o Fuddiant Adeiladu Sgiliau. 

 

15. Cysylltwch â ni 
15.1) Gallwch gysylltu â'r Tîm Adeiladu Sgiliau yn uniongyrchol gyda chwestiynau neu adborth drwy; 

• E-bost Adeiladu Sgiliau@citb.co.uk 

• Ar-lein yn https://www.goconstruct.org/cy-gb/adeiladu-sgiliau/ 

• Post i'r Tîm Adeiladu Sgiliau, Prif Swyddfa CITB, Sand Martin House, Bittern Way, Fletton Quays, 

Peterborough, PE2 8TY. 

 

Dogfennau cysylltiedig: 

2022:      Rheolau Cystadleuaeth WorldSkills y DU 2022 

https://www.goconstruct.org/cy-gb/adeiladu-sgiliau/
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SB-202/01: Polisi Cwynion ac Apeliadau 

SB-202/02: Polisi Datganiad o Fuddiant 

SB-202/12: Polisi Diogelu ac Atal 

SB-202/13: Polisi Ffotograffiaeth 


