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Mae gennych chi hyd at 8 awr i orffen y dasg dan reolaeth hon, ond mae’n bosibl 
rhannu'r amser hwnnw dros nifer o sesiynau.  
 
Mae’n rhaid i chi nodi isod pa bryd roedd pob sesiwn wedi dechrau a pha bryd roedd 
pob sesiwn wedi gorffen:  
 

Dyddiad dechrau'r dasg dan reolaeth: 

Dyddiad gorffen y dasg dan reolaeth (dim mwy nag wyth wythnos yn ddiweddarach):

Sesiwn 1 Sesiwn 2 Sesiwn 3 Sesiwn 4 Sesiwn 5 Sesiwn 6 Sesiwn 7 Sesiwn 8 

 Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Cyfanswm yr amser a dreuliwyd: 

 
Os oes angen mwy nag wyth sesiwn arnoch chi, rhowch ddyddiad/hyd bob sesiwn 
arall ar dudalen ar wahân. 
 
 
Cyhoeddwyd ar y cyd gan y pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol: 

Agored Cymru 
City & Guilds 
Pearson 
CBAC  
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Mae'r pecyn hwn yn cynnwys senario a chyfres o 
gyfarwyddiadau. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar gyfer 
y drafodaeth strwythuredig y bydd angen i chi ei chael 
gyda'ch aseswr ar ôl cwblhau'r dasg hon. 
 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen drwy'r senario, a'r 
cyfarwyddiadau yn ofalus cyn dechrau. 

 Bydd rhywun yn eich goruchwylio gydol yr amser rydych chi’n 
gweithio ar y dasg hon, ond byddwch yn gallu defnyddio'r rhan fwyaf 
o'r offer sydd ar gael i chi fel arfer mewn sefyllfa go iawn (gan 
gynnwys defnyddio'r rhyngrwyd, o bosibl) yn ystod y cyfnod hwnnw. 

 Mae’n rhaid i bob darn o waith rydych chi’n ei gyflwyno fod yn waith 
rydych chi eich hun a neb arall wedi'i wneud.  Nid oes neb yn 
cael eich helpu gyda’r sgiliau sy'n cael eu hasesu drwy'r dasg dan 
reolaeth hon. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn ar 
ddiwedd pob sesiwn. Chewch chi ddim mynd ag unrhyw rai o 
ddeunyddiau’r dasg i ffwrdd gyda chi, a chewch chi ddim gweld y 
deunyddiau rhwng sesiynau. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r datganiad sydd yng 
nghefn y pecyn hwn ar ddiwedd eich sesiwn olaf yn gweithio ar y 
dasg hon. 

 Argymhellir y dylai fod rhwng 3 a 5 aelod yn eich tîm.  
 

Trafodaeth Strwythuredig: 

 Ar ôl i chi gwblhau eich tasg, byddwch yn cymryd rhan mewn 
Trafodaeth Strwythuredig gyda'ch aseswr.  

 Byddwch yn trafod y dasg rydych chi wedi ei chwblhau a'ch 
perfformiad chi a'r tîm.  

 
PWYSIG:  
 
Rhaid i chi gofnodi tystiolaeth o'ch cyfraniad chi fel unigolyn a'ch 
cyfraniad fel tîm drwy gydol y dasg.   
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Cyfarwyddiadau'r dasg: Codi arian i elusen 
Senario 
Mae'r rhan fwyaf o elusennau yn dibynnu ar roddion a wneir gan y cyhoedd.   
Mae elusennau'n cystadlu â'i gilydd am y rhoddion hyn ac mae angen iddynt 
ddefnyddio dulliau arloesol o annog pobl i'w cefnogi. 

 
Er mwyn cwblhau'r dasg, mae nifer o bethau y mae angen i'ch tîm eu hystyried: 

o pa elusennau lleol neu genedlaethol i'w cefnogi. 
o cynulleidfa darged eich elusen o ddewis 
o ffyrdd gwahanol o gefnogi eich elusen o ddewis  
o y ffordd orau o annog y gynulleidfa darged i gefnogi eich elusen o 

ddewis.  
 
Yn y dasg hon byddwch yn defnyddio'r wybodaeth a gawsoch, a'r'ch sgiliau 
datrys problemau.  
 
Paratowch i gyflwyno'r datrysiad hwn i gynrychiolwyr yr elusen. 

Gallai enghreifftiau o ffyrdd y gall eich tîm gyflwyno'r wybodaeth 
gynnwys: 

 cyflwyniad  
 sgwrs 
 bwrdd stori 
 clywedol/gweledol 
 tudalen we/blog/blog fideo 

 

Beth mae angen i chi ei wneud: 
Byddwch yn gweithio mewn tîm. Fodd bynnag, rhaid i chi ddangos sut rydych chi 
wedi cymryd rhan ar bob cam. Rhaid i chi ddangos sgiliau personol a sgiliau 
gweithio mewn tîm effeithiol drwy gydol y dasg, e.e.  
 

 parch 
 gwerthfawrogi amrywiaeth 
 deallusrwydd emosiynol 
 rheoli amser 
 atebolrwydd 
 pendantrwydd 

 
Cofnodwch sut rydych chi wedi gwneud hyn. 
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Rhan 1 - Nodi: 
Ar eich pen eich hun: 

 Eglurwch a chofnodwch brif ddiben y dasg, gan gynnwys unrhyw faterion 
sylfaenol.  (1) 

 
Yn eich tîm: 

 Nodwch ac eglurwch yn fras o leiaf bedwar mater sylfaenol a'r hyn sydd 
angen i chi ei wneud i gwblhau'r dasg CP3.1 (3) 

 
Rhan 2 - Cynhyrchu: 
Yn eich tîm:  
Rydych chi'n mynd i fod yn gwneud penderfyniadau.   

 Gwerthuswch o leiaf dair techneg gwneud penderfyniadau briodol. (2) 
CP3.2 

 Dewiswch a chyfiawnhewch dechneg gwneud penderfyniadau effeithiol i'w 
defnyddio yn y dasg hon. (2) CP3.3 
 

Ar eich pen eich hun: 
Meddyliwch am syniadau creadigol am: 

 o leiaf ddwy elusen leol a chenedlaethol y gallech eu cefnogi, a'u 
cynulleidfaoedd targed posibl (1)  CI3.1 

 o leiaf ddwy ffordd wahanol o gefnogi pob un o'r elusennau hyn (1) CI3.1 
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi'r syniadau hyn.  

Rhan 3 - Mireinio: 
Yn eich tîm: 

 Dewch â'r syniadau creadigol hyn ynghyd a'u rhannu (Rhaid i bob aelod o'r 
tîm rannu o leiaf un o'u syniadau, gan gynnwys ffyrdd o gefnogi'r elusen). 
(2) CI3.1 

 Dangoswch eich techneg gwneud penderfyniadau dewisol i gytuno ar 
elusen a'r gynulleidfa darged. (2) CP3.3 

 Meddyliwch am o leiaf dri syniad i'ch helpu i benderfynu sut byddwch yn 
annog y gynulleidfa i gefnogi eich elusen o ddewis. (1) CI3.1 

 Dewiswch, cyfiawnhewch a datblygwch syniad priodol drwy: 
o werthuso pa mor addas yw eich syniadau ar gyfer eich tasg 
o dewis un syniad priodol, gan roi rhesymau (1) CI3.2 
o egluro ansicrwydd a risgiau posibl (1) CI3.2 

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi eich tystiolaeth unigol a thystiolaeth eich 
tîm 
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Rhan 4 - Cynllunio: 
Yn eich tîm: 
Lluniwch a threfnwch gynllun i annog eich cynulleidfa darged i gefnogi eich 
elusen o ddewis.  
 

Wrth lunio eich cynllun trefnus, bydd angen i chi:  PO3.1 

 osod targedau CAMPUS (1) 
 disgrifio gweithgareddau i'ch helpu i gyflawni eich targedau CAMPUS (1) 
 nodi adnoddau priodol (1) 
 cwblhau asesiad risg (1) 
 disgrifio cynlluniau perthnasol wrth gefn (1) 
 nodi trefniadau ar gyfer monitro ac adolygu (1) 
 paratoi i gyflwyno'r canlyniad i gynrychiolwyr yr elusen (1) 

 
Yn ystod y broses gynllunio: 

 eglurwch a chyfiawnhewch rolau priodol sydd eu hangen ar gyfer y dasg (1) 
PO3.2  

 diffiniwch y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer pob rôl (1) P3.1  
 rhaid i bob aelod o'r tîm egluro ei wybodaeth, ei sgiliau a'i agweddau sy'n 

berthnasol i'r dasg (1) P3.1 
 cyd-drafodwch a chytunwch ar rolau a chyfrifoldebau priodol ar gyfer pob 

aelod o'r tîm.(2) PO3.2  
 

Rhan 5 - Rhoi'r cynllun ar waith: 
Bydd pob aelod o'r tîm yn dangos ei fod wedi dilyn y cynllun i gyflawni 
cyfrifoldebau'r rôl a neilltuwyd iddo a'i fod wedi gwneud newidiadau lle y bo'n 
briodol. P3.2 (1)  
 
Rhaid i chi gymhwyso sgiliau personol a sgiliau gweithio mewn tîm effeithiol drwy 
gydol y dasg, e.e. P3.1 (3) 
 

 parch 
 gwerthfawrogi amrywiaeth 
 deallusrwydd emosiynol 
 rheoli amser 
 atebolrwydd 
 pendantrwydd 

 

Rhan 6 - Cyflwyno: 
I gwblhau'r dasg, ewch ati i ddwyn gwaith pob aelod o'r tîm ynghyd a chyflwyno 
hyn mewn ffordd resymegol a threfnus. P3.2 (1)  
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Gall y Drafodaeth Strwythuredig gael ei chynnal y tu allan i'r amser a neilltuwyd ar 
gyfer y Dasg dan Reolaeth ac ar ôl y cyfnod gwaith o wyth wythnos.Ni ddylai hyn 
gymryd mwy na 30 munud.   
 
Rhaid i chi baratoi ar gyfer y drafodaeth a chyflwyno unrhyw nodiadau a wnaed. 
 
Bydd eich aseswr yn siarad â chi am y dasg rydych chi wedi ei chwblhau.  
 
Gall eich aseswr hefyd drafod sut rydych chi wedi: 

 myfyrio ar y wybodaeth a gasglwyd, y penderfyniadau a wnaed a 
chanlyniad y dasg a'u gwerthuso 

 gwerthuso cryfderau a gwendidau'r penderfyniadau a wnaed yn ystod y 
dasg 

 myfyrio ar y sgiliau cynllunio a threfnu a ddefnyddiwyd yn ystod y dasg a'u 
gwerthuso 

 gwerthuso cryfderau a gwendidau'r sgiliau cynllunio a threfnu a 
ddefnyddiwyd yn ystod y dasg 

 gwerthuso eich cyfraniad eich hun at y dasg a pherfformiad y tîm cyfan 
 myfyrio'n feirniadol ar yr hyn a aeth yn dda ac awgrymu gwelliannau 
 adolygu'r sgiliau personol a'r sgiliau gweithio mewn tîm a ddefnyddiwyd yn 

ystod y dasg 
 gwerthuso'r prosesau creadigol a ddefnyddiwyd yn ystod y dasg.  
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Datganiadau 
Mae’n rhaid llenwi datganiad yr ymgeisydd a datganiad yr 
aseswr. 

Enw’r ymgeisydd: 
 
 

Datganiad yr ymgeisydd: 
Rwyf yn cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn gyfan gwbl yw hwn a fy mod 
wedi'i wneud yn ystod yr amser sydd wedi'i nodi ar y clawr blaen. 
 
Llofnod yr ymgeisydd         Dyddiad    
 

At ddefnydd staff y ganolfan a'r corff dyfarnu yn unig 

Datganiad yr aseswr: 
Rwyf yn cadarnhau bod yr ymgeisydd hwn wedi cyrraedd y safon sy'n 
ofynnol ar gyfer y dasg dan reolaeth. Cynhaliwyd y dasg dan reolaeth yn 
unol â'r amodau a nodwyd, a’i chwblhau o fewn gofynion y cyfnod 
gweithio ac amser gweithio. 
 
Llofnod yr aseswr        Dyddiad    
 

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA): 
(os samplwyd) 

Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn fewnol ac rwyf yn cadarnhau 
bod y safonau wedi cael eu bodloni. 
 
Llofnod IQA           Dyddiad    
 

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA): 
(os samplwyd) 
Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn allanol ac rwyf yn cadarnhau 
bod y safonau wedi cael eu bodloni. 
 
Llofnod EQA         Dyddiad    
 

 


