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1 Sut ydw i'n defnyddio'r llyfr log hwn? 
Bydd y llyfr log hwn yn eich helpu i weithio tuag at Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu. Mae'n cynnwys: 

• ffurflen cofnodi tystiolaeth sy'n rhoi manylion y dystiolaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi i 
gwblhau'r cymhwyster hwn. Dylech chi ddefnyddio hyn i gofnodi ac i drefnu eich tystiolaeth. 

• rhestr gwirio sgiliau sy'n cynnwys yr holl sgiliau mae'n rhaid i chi eu cael er mwyn dangos 
eich bod chi'n gymwys. Gallwch chi ddefnyddio hyn i'ch helpu i ddangos sut rydych chi wedi 
dysgu ac wedi ennill hyder yn y sgiliau hyn. 

 
Nodir y gofynion o ran tystiolaeth a sgiliau ar gyfer SHC yn nogfen APADGOS  ‘Sgiliau Hanfodol 
Cymru’. Gellir lawrlwytho hyn o www.cityandguilds.com/esw. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gallu 
egluro wrthych chi'n fwy manwl beth mae angen i chi'i wneud. 

Am Sgiliau Hanfodol Cymru 
Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) wedi’u cynllunio i’ch cynorthwyo i ddatblygu ac 
arddangos y sgiliau sydd eu hangen arnoch i wneud y mwyaf o’ch dysg, eich gwaith a’ch bywyd.  
 
Bydd y cymhwyster hwn yn eich cynorthwyo i wella eich sgiliau TGCh. Bydd yn ofynnol i chi 
ddangos eich sgiliau mewn: 

• defnyddio systemau TGCh 

• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth, drwy ddefnyddio TGCh 

• datblygu a chyflwyno gwybodaeth, gan ddefnyddio TGCh  
mewn sefyllfaoedd cyfarwydd â rhai llai cyfarwydd sy’n gysylltiedig ag addysg, hyfforddiant, gwaith 
neu rolau cymdeithasol 
 
Mae’n rhaid i chi gyflawni o leiaf ddau weithgaredd sy’n gyffredinol yn: 

• arddangos eich bod yn medru cynllunio a chyflawni nifer o wahanol weithgareddau, mae’n 
rhaid i un bod yn weithgaredd cymhleth sy’n cynnwys ICT3.1, ICT3.2 ac ICT3.3 

• cynnwys o leiaf un ffynhonnell wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh ac o leiaf un ffynhonnell 
wybodaeth nad yw’n seiliedig ar TGCh 

• defnyddio gwahanol ffynonellau o wybodaeth ar gyfer pob gweithgaredd 

• defnyddio o leiaf un enghraifft o destun, un enghraifft o ddelwedd ac un enghraifft o rif 

• defnyddio o leiaf un enghraifft o wybodaeth sydd wedi’i chyfuno 

• cyflwyno tystiolaeth o ddefnydd pwrpasol o e-bost; mae’n rhaid i o leiaf un e-bost yr ydych 
yn anfon ac o leiaf un yr ydych yn ei dderbyn gynnwys atodiad sy’n berthnasol i’ch tasg. 

 
Mae rhaid i bob elfen ICT3.1, ICT3.2 ac ICT3.3, cael eu cynnwys o leiaf ddwywaith, ac mae’n 
rhaid i ICT3.3 gael ei gynnwys ar gyfer o leiaf ddau wahanol fath o gynulleidfa. Gellir defnyddio 
tasgau llai er mwyn sicrhau fod pob elfen yn cael eu cynnwys.  

Am City & Guilds 
City & Guilds yw eich sefydliad dyfarnu ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru. City & Guilds yw prif gorff 
dyfarnu'r D.U. ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Efallai y byddwch hefyd yn gweithio tuag at 
gymwysterau eraill City & Guilds yr un pryd â chwblhau SHC ac mewn rhai achosion efallai y gallwch 
ddefnyddio gwaith a gwblhawyd ar gyfer y cymwysterau hyn tuag at eich portffolio SHC. 
 
Mae gwybodaeth am City & Guilds a'n cymwysterau ar gael ar ein gwefan 
www.cityandguilds.com. 
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2.1 Cofnod tystiolaeth 

Rhaid i'ch portffolio gynnwys y cyfan o'r canlynol. Defnyddiwch y ddalen hon i gofnodi beth yw eich 
tystiolaeth a ble mae modd dod o hyd iddi. Mae’n rhaid cwblhau’r Datganiadau ar dudalen 6.  

Yn gyffredinol, ar draws o leiaf ddau o weithgareddau  
Safon Cadarnhawyd (defnydd yr aseswr yn 

unig)  

O leiaf un gweithgaredd sy’n cynnwys ICT3.1, ICT3.2 ac ICT3.3  >=1 gweithgaredd cymhleth 
 

Mae’n rhaid i bob elfen gael eu trin o leiaf ddwywaith 
 

 >1 x ICT3.1 
 >1 x ICT3.2 
 >1 x ICT3.3 (ar gyfer  >1 cynulleidfa) 

 

Defnyddio o leiaf un ffynhonnell wybodaeth sy’n seiliedig ar 
TGCh ac o leiaf un ffynhonnell wybodaeth nad yw’n seiliedig ar 
TGCh 
 

 >=1 ffynhonnell sy’n seiliedig ar TGCh 
 >=1 ffynhonnell nad yw’r seiliedig ar 

TGCh 
 >= cyfanswm o 4 ffynhonnell 

 

Defnyddio gwahanol ffynonellau gwybodaeth ar gyfer pob 
gweithgaredd 
 

 gwahanol ffynonellau ar gyfer pob 
gweithgaredd 

 

Defnyddio o leiaf un enghraifft o destun, un enghraifft o 
ddelwedd ac un enghraifft o rif. 

 >=1 o destun 
 >=1 o ddelwedd 
 >=1 o rif 

 

Defnyddio o leiaf un enghraifft o wybodaeth sydd wedi’i 
chyfuno 
 

 >=1 o wybodaeth sydd wedi’i chyfuno 
 

Cyflwyno tystiolaeth o ddefnydd pwrpasol o e-bost  >=1 e-bost wedi’i hanfon gydag 
atodiad  

 >=1 e-bost wedi’i derbyn gydag 
atodiad 

 

Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

ICT3.1.1 
Dadansoddi a disgrifio’n gywir y 
dull o gyflawni o leiaf un 
gweithgaredd cymhleth sy’n 
cynnwys y defnydd o TGCh 
. 

   dadansoddwyd y dull 
 disgrifiwyd y dull 

________________________ 

________________________ 
 
 

ICT3.1.2 
Defnyddio TGCh yn annibynnol i 
gyflawni’r gweithgaredd yn 
effeithiol. 

   Defnyddiwyd TGCh yn 
annibynnol  (gan 
gynnwys barnu a yw/ble 
mae’n briodol gofyn am 
gymorth) 

 effeithlon/effeithiol  

________________________ 

________________________ 
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Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir

Lleoliad/ 
cyfeiriad  

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 
 

ICT3.1.3 
Dilyn arferion gweithio diogel, iach 
a saff bob amser. 

   dilynwyd fel bo’n briodol 
drwy gydol y dasg  

________________________ 

________________________ 
 

ICT3.3.1 
 
Trefnu, datblygu, fformatio a 
chyfuno  gwybodaeth sy’n seiliedig 
ar TGCh a gwybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh o wahanol 
ffynonellau i weddu i’r cynnwys ac 
i’ch pwrpas, a hynny ar ffurf: 
a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d)       cofnodion. 
 

   testun 
 tablau 
 delweddau 
 rhifau 
 cofnodion 
 >1 ffynhonnell wedi’i 

defnyddio 
 Defnyddiwyd 

gwybodaeth seiliedig ar 
TGCh a gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar TGCh 

 bwydwyd, trefnwyd, 
datblygwyd, 
fformatiwyd a 
chyfunwyd yr 
wybodaeth 

 y drafftiau wedi’u 
cynnwys 

 yn berthnasol i’r pwrpas 
a’r gynulleidfa 

________________________ 

________________________ 
 

ICT3.3.2 
Cyflwyno eich allbwn terfynol yn 
effeithiol, drwy ddefnyddio arddull 
a fformatau cyson a gosodiadau 
sy’n briodol i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa drwy ddefnyddio TGCh 
ac adolygu eich gwaith. 
 

   wedi’i gyflwyno’n 
effeithiol 

 arddull 
fformatau/gosodiadau 
cyson a  phriodol  

 adolygwyd y broses 
ddatblygu a’r allbwn 

________________________ 

________________________ 
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Gweithgaredd 1 
Safon Disgrifiad o'r 

dystiolaeth a gyflwynir 
Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

ICT3.2.1 
Cynllunio sut i ddod o hyd i’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
sy’n seiliedig ar TGCh a’r 
wybodaeth nad yw’n seiliedig ar 
TGCH  
 

   >1 ffynhonnell wedi’i 
darganfod, ei dewis a’i 
defnyddio 

 esboniwyd pam y 
dewiswyd/gwerthuswyd 
pob ffynhonnell  

 esboniwyd sut oedd 
pob ffynhonnell yn 
briodol i’r dasg 

________________________ 

________________________ 

ICT3.2.2 
Chwilio, gwerthuso, dewis a chael 
gwybodaeth o amrywiol 
ffynonellau sy’n seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad yw’n seiliedig ar 
TGCh  

   nodwyd y ffynonellau 
 nodwyd  

cwmpas/natur/canlyniad
au’r chwiliad 

 dewisiadau’r chwiliad 
wedi’u cyfiawnhau 

 yr wybodaeth yn 
berthnasol i’r dasg 

________________________ 

________________________ 

ICT3.2.3 
Bwydo, cadw, cyfathrebu a 
chyfnewid gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i weddu i’ch 
pwrpas. 
 

   bwydwyd a chadwyd yr 
wybodaeth 

 cyfathrebwyd e-
wybodaeth 

 cyfnewidiwyd e-
wybodaeth 

________________________ 

________________________ 

Gweithgaredd 2 
Safon Disgrifiad o'r 

dystiolaeth a gyflwynir 
Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

ICT3.2.1 
Cynllunio sut i ddod o hyd i’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
sy’n seiliedig ar TGCh a’r 
wybodaeth nad yw’n seiliedig ar 
TGCH  
 

   >1 ffynhonnell wedi’i 
darganfod, ei dewis a’i 
defnyddio 

 Esboniwyd pan 
ddewiswyd 
/gwerthuswyd pob 
ffynhonnell 

 Esboniwyd sut yr oedd 
pob ffynhonnell yn 
briodol i’r dasg 

________________________ 

________________________ 

ICT3.2.2 
Chwilio, gwerthuso, dewis a chael 
gwybodaeth berthnasol o 
amrywiol ffynonellau sy’n seiliedig 
ar TGCh a gwybodaeth nad yw’r 

   nodwyd y ffynonellau 
 nodwyd  cwmpas/ 

natur/ canlyniadau’r 
chwiliad 

 dewisiadau’r chwiliad 
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seiliedig ar TGCh 
 

wedi’u cyfiawnhau 
 yr  wybodaeth yn 

berthnasol i’r dasg 
________________________ 

________________________ 

ICT3.2.3 
Bwydo, cadw, cyfathrebu a 
chyfnewid gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i weddu i’ch 
pwrpas 
 

   bwydwyd a chadwyd yr 
wybodaeth 

 cyfathrebwyd e-
wybodaeth 

 cyfnewidiwyd e-
wybodaeth 

________________________ 

________________________ 

 
Bydd angen o leiaf un gweithgaredd pellach os nad yw’r gofynion ‘cyffredinol’ ar y dudalen flaenorol 
yn cael eu bodloni. 
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Gwybodaeth a Chyfathrebu 

2.2 Datganiadau 

Mae'n rhaid cwblhau datganiadau'r ymgeisydd a'r aseswr isod ym mhob achos. 
 

Enw'r Ymgeisydd: 

 

Datganiad yr ymgeisydd: 
Rwy'n cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn llwyr yw'r dystiolaeth a gynhyrchwyd ar gyfer y portffolio 
hwn. 
 
Llofnod yr Ymgeisydd:          Dyddiad:   
  

 
Ar gyfer defnydd staff y ganolfan a City & Guilds yn unig 

Datganiad yr aseswr: 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Mae'r asesiad yn ddilys, yn 
wirioneddol, yn ddibynadwy, yn gyfredol ac yn ddigonol. 
 
Llofnod Aseswr:          Dyddiad:   
  

Datganiad dilysydd mewnol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
fewnol. 
 
Llofnod Dilysydd Mewnol:         Dyddiad:   
  

Datganiad dilysydd allanol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
allanol. 
 
Llofnod Dilysydd Allanol:         Dyddiad:   
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Gwybodaeth a Chyfathrebu 

2.3 Rhestr wirio sgiliau 

Mae'r rhestr wirio hon wedi ei llunio i'ch helpu chi i dangos eich bod chi wedi dysgu'r holl sgiliau 
sydd eu hangen ar gyfer y cymhwyster hwn. Yn wahanol i'r cofnod Tystiolaeth, nid yw'r rhestr hon 
yn rhan ffurfiol o'ch asesiad er y dylech chi a'ch aseswr fod yn hyderus y gallwch chi wneud yr holl 
bethau hyn erbyn i chi gwblhau eich portffolio.  

Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

a) nodi, dadansoddi a disgrifio’n gywir y 
gweithgaredd a’r is-dasgau 

b) cynllunio sut i gyflawni’r 
gweithgaredd drwy ei rhannu i gyfres 
o dasgau neu is-dasgau 

 

 
 
 

 

Dadansoddi a disgrifio’n gywir 
Er efallai y bydd eich tiwtor, athro neu hyfforddwr yn rhoi 
gweithgaredd i chi mewn termau eang, mae’n rhaid i chi 
ddadansoddi, disgrifio a chynllunio eich dull chi o ymdrin 
ag ef yn annibynnol. Os ydych yn penderfynu cyflawni 
gweithgaredd eich hun sydd wedi’i gymeradwyo gan eich 
athro/tiwtor/hyfforddwr, mae’n rhaid i chi ddarparu 
disgrifiad ohono, gan gynnwys ei chyd-destun a’i bwrpas. 
Mae’n rhaid i chi wybod pryd i ofyn a derbyn cymorth gan 
berson priodol i ddatblygu’r manylion a nodi’r tasgau ac 
is-dasgau. 

a) esbonio’r angen am ddefnyddio’r 
dulliau cywir i gychwyn a chau 
systemau TGCh a’u defnyddio 

b) dewis amrywiaeth o gymwysiadau 
meddalwedd a chyfleusterau system 
i gyflawni eich pwrpas 

c) esbonio’r angen am ddulliau cywir i 
agor, defnyddio a chau chau 
meddalwedd priodol a’u defnyddio 

ch)    defnyddio amrywiaeth o  
         ddyfeisiadau mewnbwn ac  
         allbwn a gwasanaethau cyfathrebu 
d) adnabod a defnyddio nodweddion 

rhyngwyneb 
dd)   addasu gosodiadau personol heb  
          effeithio gwaith eraill, a’u hadfer ar   
          ôl eu defnyddio 
e) rheoli ffeiliau a strwythur ffolderi i 

alluogi storio ac adalw gwybodaeth 
yn effeithlon gennych chi neu gan 
eraill (lle bo’n briodol), drwy 
ddefnyddio rheolaeth fersiwn 

f) creu copi wrth gefn o’ch gwaith, neu 
wirio bod hyn wedi ei wneud yn 
awtomatig 

ff)     trin a defnyddio cyfryngau storio   
         cludadwy yn ddiogel  ac yn gywir.  
g) defnyddio adnodd ‘help’ pan fo’n 

briodol. 
ng)   adnabod camgymeriadau a nodi’r  
         achosion posib fel  bod modd i chi eu 
         disgrifio i berson arall 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Effeithlon ac Effeithiol 
Mae’n rhaid i chi gyflawni’r gweithgaredd mewn dull sy’n 
effeithlon o ran amser a’r defnydd o adnoddau, ac yn 
effeithiol o ran cyflawni eich pwrpas 
Defnyddio’r gweithdrefnau cywir ac esbonio’u 
hangen 
Mae’n rhaid eich bod yn medru disgrifio’r camau cywir 
wrth agor a chau systemau a meddalwedd, esbonio pam 
maen nhw’n hanfodol, a’u dilyn yn gywir.  
Addasu gosodiadau personol 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i addasu, er enghraifft, 
elfennau o’ch dangosydd sgrin heb effeithio gwaith 
defnyddwyr eraill o’r peiriant neu’r rhwydwaith, a’ch bod 
yn medru ailosod y gosodiadau gwreiddiol ar ôl i chi 
orffen eich gwaith eich hun.  
Rheoli ffeiliau a strwythur ffolderi  
Mae’n rhaid i chi greu ac enwi ffeiliau a ffolderi, gan 
ddefnyddio enwau sy’n ei gwneud yn hawdd adalw data 
yn ddiweddarach (e.e. mae’n rhaid i’r enwau roi syniad o 
gynnwys, perchnogaeth, dyddiad, dilyniant.) Mae’n rhaid 
i chi wybod sut i agor, cadw, cadw fel, argraffu, cau, 
dileu, gweld, ailenwi, symud a chopïo ffeiliau mewn 
ffolderi priodol. 
Trin a defnyddio cyfryngau storio cludadwy yn 
ddiogel ac yn gywir 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i: 
• drin, gosod a symud cyfryngau storio cludadwy er 

mwyn osgoi difrod a cholli data 
• labelu deunydd cyfryngol yn briodol 
• rhedeg gwiriadau firws cyn defnyddio’r cyfrwng 
• storio’r cyfrwng yn ddiogel 

a) esbonio a chymryd camau 
gweithredol i sicrhau ac i ddilyn 
arferion gwaith diogel ac iach, gan 
gynnwys lleihau peryglon iechyd. 

b) dilyn gweithdrefnau priodol ac 
esbonio’r angen ar eu cyfer i 
ddiogelu data a systemau TGCh, gan 
gynnwys y defnydd o gyfrineiriau. 

c) rhoi gweithdrefnau ‘cadw tŷ’ ar waith 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esbonio a chymryd camau gweithredol i sicrhau ac 
i ddilyn arferion gwaith diogel ac iach 
Mae’n rhaid i chi wirio ac, os yw’n angenrheidiol, 
aildrefnu caledwedd a cheblau’n ddiogel, addasu’r sedd 
a’r golau fel bo angen (neu ofyn i berson priodol wneud 
hyn), osgoi peryglon, cael egwyl, lleihau pwysedd 
corfforol, a medru egluro pam mae’r rhagofalon hyn yn 
angenrheidiol. Lle bo’n angenrheidiol, mae’n rhaid i chi 
dderbyn peth cyfrifoldeb a chymryd y cam cyntaf mewn 
materion o iechyd a diogelwch. 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

lle bo’n briodol 
ch)  defnyddio’r we yn ddiogel. 

 
 

 

Dilyn gweithdrefnau argymelledig a disgrifio’r 
angen ar eu cyfer i ddiogelu data a systemau TGCh 
Mae’n rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a rhifau PIN lle 
bo angen, a chreu copïau wrth gefn (neu wirio bod hyn yn 
cael ei wneud yn awtomatig). Mae’n rhaid i chi wybod sut 
i wirio bod y diogelwch firws yn gyfredol. Mae’n rhaid 
eich bod yn medru disgrifio pam mae’r rhagofalon hyn yn 
angenrheidiol. 
Defnyddio’r we’n ddiogel 
Mae’n rhaid i chi ofalu gwarchod eich hunaniaeth, yn 
enwedig yng nghyd-destun safleoedd rhwydweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, ac osgoi rhoi 
manylion eich cyfrifon banc ayyb.. ar safleoedd nad ydynt 
yn ddiogel.  
Nodyn:  Mae’n bwysig fod eich tystiolaeth yn dangos 
eich bod wedi dilyn arferion gwaith diogel ac iach wrth i 
chi gyflawni eich gweithgareddau. Nid yw’n ddigonol 
disgrifio arferion o’r fath allan o’u cyd-destun. 

a) cynllunio a threfnu eich gwaith 
 
 
b) darganfod, gwerthuso, dewis a 

defnyddio ffynonellau gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh a ffynonellau 
eraill sy’n briodol i’ch tasgau. 

 
 

Cynllunio a threfnu eich gwaith 
 
 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i feddwl o flaen llaw am yr 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer pwrpas 
penodol (e.e. ymateb i ymholiad, cyflawni tasg neu gael 
syniadau ar gyfer cynllun, a chynllunio o flaen llaw ble a 
sut y byddwch yn cael yr wybodaeth. Mae’n rhaid i chi 
gynllunio o flaen llaw cyn gwneud y gwaith, nid yw 
cynllunio adolygol yn dderbyniol. 

a) cynllunio a defnyddio technegau 
chwilio effeithlon i ddod o hyd i 
wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh 

b) cynllunio ymholiadau i ddod o hyd i 
wybodaeth berthnasol drwy 
ddefnyddio ffynonellau gwaith a 
meini prawf chwilio lluosog 

c) cael mynediad, llywio a chwilio am 
wybodaeth ar y we yn effeithiol 

ch)   llunio barn gadarn ynghylch  
        dibynadwyedd y gwefannau y dewch 
         o hyd iddynt, drwy ddefnyddio  
         meini prawf penodol a chyfiawnhau 
         eich dewisiadau 
d) dehongli gwybodaeth a gwerthuso ei 

haddasrwydd i’ch diben 
dd)   dewis a defnyddio’r wybodaeth yr  
         ydych ei hangen i  fodloni eich         
         pwrpas a hynny ar sail barn  
         berthnasol  a safon 
e) cadarnhewch statws hawlfraint yr 

wybodaeth y dewch o hyd iddi a 
chofnodwch fanylion llawn eich 
ffynonellau. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cael mynediad, llywio a chwilio’r we yn effeithlon i 
gael gwybodaeth  
Mae’n rhaid medru 
• cysylltu â’r we 
• defnyddio peiriant chwilio yn effeithlon ac effeithiol 

(h.y. defnyddio nodau chwilio, meini prawf chwilio 
lluosog, dyfynodau, gweithredyddion perthynol, 
gweithredyddion rhesymegol, a chwilio o fewn y 
canlyniadau) 

• gosod cyfeiriadau’r we yn gywir 
• pori’r we, dilyn cysylltiadau, defnyddio ymlaen ac yn 

ôl, cadw a defnyddio nodau tudalen. 
 
Llunio barn gadarn 
Mae’n rhaid i chi ystyried pa mor gywir a dibynadwy yw’r 
wybodaeth a ddarperir gan y gwefannau yr ydych yn dod 
o hyd iddynt. Er enghraifft, mae’r gwefannau gyda’r ôl-
ddodiad ‘.gov.uk’ yn darparu gwybodaeth ystadegol 
swyddogol, ac nid yw ffeithiau a ffigyrau ar nifer o 
safleoedd eraill wedi’u gwirio’n annibynnol. Mae’n rhaid 
eich bod yn medru esbonio pam derbynioch chi 
wybodaeth oddi ar rai gwefannau ond nid rhai eraill. 
Gwerthuso a yw’n addas i’r pwrpas 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i ddarllen a deall gwybodaeth 
fel bod modd i chi wirio ffeithiau a gweld unrhyw 
gamgymeriad posib neu ragfarn wrth i chi roi eich barn ar 
a yw’r wybodaeth yn addas i’ch pwrpas. Efallai y 
byddwch yn ystyried bwriad ac awdurdod y darparwr, pa 
mor gyfredol yw’r wybodaeth a’i pherthnasedd. 
Cadarnhau statws hawlfraint 
Mae’n rhaid i chi wybod fod pob gwybodaeth, boed 
mewn print neu’n seiliedig ar TGCh, yn hawlfraint. Mae’n 
rhaid i chi nodi ffynonellau’r holl wybodaeth yr ydych yn 
eu defnyddio a chadarnhau a ellir atgynhyrchu’r 
wybodaeth yr ydych ei hangen heb ganiatâd. 

a) gosod gwybodaeth mewn fformatau 
cyson  

 
 

Ffeiliau a ffolderi wedi’u henwi’n briodol  
Mae’n rhaid i’r enwau yr ydych yn eu defnyddio ar gyfer 
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b) trosi gwybodaeth rhwng fformatau 
fel bo’n briodol 

c) cadw gwybodaeth mewn ffeiliau a 
ffolderi sydd wedi’u henwi’n briodol, 
ar ddisgiau caled neu gyfryngau 
storio cludadwy 

ch)   esbonio’r angen am gopïau wrth  
         gefn a sicrhau eu bod yn cael eu   
         gwneud, gan gynnwys gennych chi      
         os oes angen. 
d) defnyddio TGCh i anfon, derbyn, 

cyfnewid a rhannu gwybodaeth. 
dd)   anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i 
         e-byst, gan gynnwys atodiadau. 
e) copïo e-byst i eraill fel sy’n ofynnol yn 

eich tasg, gan  barchu cyfrinachedd, 
ac arsylwi gofynion priodol y Ddeddf 
Diogelu Data 

f) rheoli storio e-byst, atodiadau e-bost 
a chyfeiriadau e-bost yn effeithlon 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

eich ffeiliau a’ch ffolderi roi gwybodaeth glir ynglŷn â’u 
cynnwys, perchnogaeth, dyddiad a dilyniant. 
Anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i e-bost 
Mae’n rhaid i chi fedru agor eich blwch post, darllen, 
ateb, dileu, anfon ymlaen, creu, anfon, copïo, agor ac 
ychwanegu atodiadau, defnyddio llyfr cyfeiriadau, 
addasu eich arddull i weddu i’ch cynulleidfa, defnyddio 
iaith briodol, parchu cyfrinachedd.  
Copïo e-byst i eraill fel sy’n ofynnol yn eich tasg 
Mae’n rhaid i chi gopïo e-bost i eraill ar sail angen i wybod 
yn unig. 
 
Gofynion gwarchod data 
Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol a pharchu’r gyfraith 
ynglŷn â diogelu data, e.e.  ni ddylech ddarparu 
gwybodaeth bersonol rhywun i drydydd parti heb eu 
caniatâd 
Rheoli'r storio effeithlon o e-byst, atodiadau e-bost 
a chyfeiriadau e-bost 
Er enghraifft, mae’n rhaid i chi ddefnyddio ffolderi i storio 
e-byst pwysig a/neu atodiadau a chadw llyfr cyfeiriadau. 

a) cadw at hawlfraint a chyfyngiadau 
eraill ar sut yr ydych yn defnyddio 
gwybodaeth, gan gydnabod eich 
ffynonellau’n llawn 

b) bwydo, datblygu a threfnu 
gwybodaeth drwy ddefnyddio 
nodweddion y cymwysiadau 
meddalwedd i wella cywirdeb ac 
effeithlonrwydd eich gwaith 

c) creu a defnyddio strwythurau a 
gweithdrefnau i ddatblygu 
gwybodaeth gan ddod â thestun, 
tablau, delweddau, rhifau a 
chofnodion ynghyd. 

ch)    deillio gwybodaeth newydd, gan  
          gynnwys gwybodaeth a gafodd ei   
          chyfuno 
d) gwerthuso’r dulliau gwahanol o 

drefnu a chyflwyno gwybodaeth, gan 
ystyried addasrwydd i bwrpas a’r 
gynulleidfa. 

dd)   datblygu a gwella cyflwyniad eich  
         gwaith fel ei fod yn gywir, yn glir ac   
         wedi’i gyflwyno’n gyson i weddu i’ch  
         pwrpas a’r gynulleidfa, gan ystyried  
         barn eraill. 
e) gwirio fod eich holl waith yn gywir, 

yn glir ac yn addas i bwrpas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gosod, datblygu a threfnu gwybodaeth 
Mae’n rhaid eich bod yn medru gosod a/neu fewnforio 
gwybodaeth i gymwysiadau meddalwedd a defnyddio 
nodweddion y meddalwedd yn effeithlon i ddatblygu a 
threfnu’r wybodaeth mewn ffyrdd sy’n addas i gyflwyno 
eich gwaith. Mae’n rhaid i chi wybod, er enghraifft, sut i 
fewnosod, dileu, dewis, copïo, sganio, torri,  gludo, llusgo 
a gollwng, canfod a newid, dadwneud ac ail-wneud, 
ymgorffori delweddau i mewn i fframiau, rhoi data mewn 
tabl neu golofn er mwyn prosesu a chyflwyno 
gwybodaeth mewn dull sydd mor syml â phosib. 
Mae’r rhaid i’r dystiolaeth arddangos y broses  
Mae’n rhaid i’r dystiolaeth arddangos eich bod wedi 
ystyried y gwahanol ffyrdd a’r gosodiadau posib ar gyfer 
cyflwyno eich gwybodaeth a’ch bod yn medru egluro 
eich dewisiadau (e.e. drwy ddrafftiau anodedig, nodiadau 
neu ddatganiadau tyst). 
Deillio gwybodaeth newydd 
Bydd prosesu gwybodaeth (gan gynnwys data meintiol, 
testun a delweddau) yn cynhyrchu gwybodaeth newydd, 
megis cyfansymiau, cyfeirnodau tudalen, mynegeion neu 
ddiagramau neu graffiau diwygiedig. Wrth brosesu 
gwybodaeth, mae’n rhaid i chi fynd â’ch pwrpas 
ymhellach a dod i’ch casgliadau eich hun. 
Datblygu a gwella eich cyflwyniad 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i: 
• ddewis a defnyddio gosodiadau sy’n addas ar gyfer 

cyflwyno gwybodaeth sydd wedi’i chyfuno, gan 
gynnwys y confensiynau sy’n gyffredin i ddogfennau 
a ddefnyddir yn gyffredinol megis llythyrau, 
taenlenni, tablau, dewislenni, adroddiadau, posteri, 
tudalennau’r we. 

• fformatio a gosod y testun drwy ddefnyddio tabliad, 
unioni, bylchiad, ac arddulliau a ddarperir (e.e. 
ymylon, aliniad, tabiau, mewnoliadau, ffont, bylchiad 
llinellau, pennyn a throedyn, i fyny, ar draws, 
colofnau, bwledi, rhifo, toriadau tudalen, rhif y 
dudalen) 

• (wrth osod tablau) trefnwch y rhesi a’r colofnau’n 
briodol, aliniwch y testun sy’n llorweddol a fertigol, 
cyfuno a hollti’r celloedd, mewnosod ymylon, 
mewnosod arlliwiad ayyb 

• (wrth osod taenlen) addasu uchder y rhes a lled y 
golofn, mewnosod/diddymu’r llinellau grid, cyfuno’r 
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celloedd, ychwanegu borderi i’r celloedd, gosod 
math a fformat y gell, (e.e. testun, arian, canran, 
lleoedd degol, dyddiad, amser, amlapio’r testun) 

• (wrth fformatio delweddau) ailfeintio, tocio, alinio, 
defnyddio borderi, defnyddio amlapio’r testun 

Nid yw cyflwyno eich gwaith o reidrwydd yn golygu 
defnyddio PowerPoint.   
Cofnod o farn eraill  
Wrth i chi weithio ar y cyflwyniad o’ch gwaith, mae’n 
rhaid i chi ofyn am farn pobl eraill, a gweithredu os ydych 
o’r farn eu bod o gymorth. 
 
 

a) cyflwyno gwybodaeth fel ei bod yn 
bodloni eich pwrpas ac anghenion y 
gynulleidfa 

b) gofyn am adborth gan eraill ac 
adolygu effeithiolrwydd y datblygiad 
a’r cyflwyniad o’ch gwaith.  

 
 
 

 

Gofyn am adborth gan eraill ac adolygu’r 
effeithiolrwydd 
Mae’n rhaid i chi ofyn i’ch cynulleidfa am  ba mor 
effeithiol y gwnaethoch gyflwyno eich gwaith ac ystyried 
eu safbwyntiau wrth adolygu a gwerthuso'r broses a 
ddefnyddiwyd i ddatblygu a chyflwyno eich gwaith, a 
safon ac addasrwydd i bwrpas y cynnyrch terfynol. 
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Cyhoeddwyd gan City & Guilds 
1 Giltspur Street 
Llundain 
EC1A 9DD 
T +44 (0)844 543 0033 
F +44 (0)20 7294 2413 
www.cityandguilds.com 
 
Mae City & Guilds yn elusen 
gofrestredig 
sefydlwyd i hyrwyddo addysg a 
hyfforddiant 

 

WW-20-3768 
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