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Gwers 1 – Prif elfennau a chydrannau adeiladau isel 
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Gwers 2 – Y deunyddiau sy'n cael eu defnyddio wrth godi adeiladau isel (waliau a 
thoeon, adeileddau eilaidd a gorffeniadau) 
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Gwers 3 – Y prif ddefnyddiau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gwasanaethau adeiladu 
gwahanol a'u gosod mewn adeiladau 
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Gwers 4 – Technolegau adnewyddadwy, y broses o'u gosod a deunyddiau sy'n cael 
eu defnyddio i'w gweithgynhyrchu 
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