
Tystysgrif Her Sgiliau  

Bwriad y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yw eich helpu i ddatblygu sgiliau, priodoleddau 

ac ymddygiadau mwy cymhleth. Bydd yn cynnig profiadau i gefnogi eich pynciau eraill 

a fydd yn golygu y byddwch yn fwy parod i symud ymlaen yn y dyfodol – i'r brifysgol, i 

hyfforddiant pellach neu i gyflogaeth.  

Cymhwyso eich dysgu o gwmpas cysyniad 'cynllunio, gwneud, ac adolygu' yw pwyslais y Dystysgrif 
Her Sgiliau. Byddwch yn caffael ac yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy mewn 
gwahanol leoliadau a chyd-destunau. Bydd y rhain yn cynnwys gweithgareddau cynllunio, cyflawni 
gweithgareddau, adolygu'r canlyniadau a'ch datblygiad eich hun. 
Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yr un maint â Safon Uwch ac mae'r graddau'r un fath hefyd: A*, A, B, C, 

D, E, U.  

Mae pedair rhan i’r Dystysgrif Her Sgiliau.  

 

 

 

Bydd y sgiliau uwch yn y Dystysgrif Her Sgiliau yn eich helpu i lwyddo yn y maes o'ch dewis ac yn eich 

helpu i sicrhau eich swydd gyntaf. Mae sgiliau uwch yn gymhleth (dydyn nhw ddim yn syml) ac maen 

nhw'n cynnwys sawl rhan sy'n wahanol ond yn gysylltiedig â'i gilydd.  

Nid yw'n ddigon i gyflogwyr bod gennych nifer mawr o gymwysterau fel TGAU, Safon Uwch a gradd 

Bydd yr un cymwysterau â chi gan lawer o bobl ifanc eraill ac felly llawer o gystadleuaeth pan 

fyddwch yn ymgeisio am swydd. Mae cyflogwyr am gael y gallu academaidd ond maen nhw hefyd 

am gael set gyflawn o sgiliau ac am wybod sut yr ydych wedi defnyddio'r sgiliau hyn mewn gwahanol 

sefyllfaoedd.  Mae gan lawer o gyflogwyr mawr iawn ganolfannau asesu. Maen nhw'n gwahodd 

ymgeiswyr addas yno i brofi eu defnydd o sgiliau cyn iddyn nhw benderfynu penodi rhywun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd pob Prifysgol yng Nghymru yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn eu cynigion. 
Mae'r rhan fwyaf o'r prifysgolion eraill, a'r rhan fwyaf o'r cyrsiau mewn prifysgolion, yn derbyn y 
Dystysgrif Her Sgiliau hefyd. Caiff ei derbyn hyd yn oed ar y cyrsiau mwyaf cystadleuol megis 
Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth yn lle gradd Safon Uwch 


