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Cyflwyniad

Nod y safonau TGCh yw annog ymgeiswyr i ddatblygu ac 
arddangos eu sgiliau o safbwynt defnyddio TGCh i gyflawni tasg 
neu weithgaredd trwy ddarganfod, archwilio, cyfnewid, datblygu 
a chyflwyno gwybodaeth (testun, delweddau a rhifau). Yn y bôn, 
mae’r safonau’n ymwneud â datblygu a chydnabod gallu ymgeiswyr i 
ddewis a chymhwyso sgiliau TGCh mewn ffyrdd sy’n briodol i’w  
cyd-destun penodol nhw. Er hynny, gellir defnyddio’r safonau hefyd i 
helpu unigolion i wneud cysylltiadau â chyd-destunau llai cyfarwydd a 
datblygu eu gallu i symud ymlaen i lefelau cymhwysedd uwch. 

Mae technegau ar gyfer defnyddio systemau a meddalwedd TGCh 
yn hanfodol, ond mae sgiliau cymhwyso yn hanfodol hefyd, megis 
gwneud penderfyniadau ynghylch perthnasedd gwybodaeth ac 
ansawdd gwaith. Mae technegau a sgiliau cymhwyso’n cyfrannu at 
ddeall tasg neu weithgaredd, penderfynu ar y dull gorau o gyflawni’r 
dasg neu’r gweithgaredd, a chyflwyno canlyniadau gan ystyried 
pwrpas a chynulleidfa. Cynlluniwyd y safonau er mwyn cydnabod 
cynnydd ymgeiswyr o ran y technegau sy’n gosod y sylfeini a’r sgiliau 
cymhwyso.  

Caiff dilyniant trwy bob un o’r lefelau ei arddangos gan allu cynyddol 
i reoli’r broses gyfan, gan ddefnyddio TGCh: 

Deall tasg neu weithgaredd             darganfod a dewis gwybodaeth 
           datblygu gwybodaeth      cyflwyno canfyddiadau.

Nid yw’r safonau yn nodi pecynnau caledwedd neu feddalwedd 
penodol, ond cymerir yn ganiataol y bydd yr ymgeiswyr yn gweithio 
gydag offer a meddalwedd sy’n briodol i’w gwaith, eu hastudiaethau 
neu weithgareddau eraill.  

Mae pob un o lefelau’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
adeiladu arnyn nhw.  

Os bydd geiriad safon yn union yr un fath ar wahanol lefelau, mae’n 
bwysig nodi bydd y dilyniant ynghlwm wrth agwedd arall ar y safon. 
Er enghraifft, mae’r gofyniad i ‘adnabod a defnyddio nodweddion 
rhyngwyneb’ yn ymddangos ar bob lefel, o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. 
Mae’r dilyniant ynghlwm wrth y ffaith bydd cymhlethdod a manylder 
y nodweddion rhyngwyneb yn fwy heriol ar bob lefel.  

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu – 
dilyniant
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Ar y tair lefel Mynediad mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio 
systemau a sgiliau TGCh mewn cyd-destunau cyfarwydd a hygyrch 
er mwyn cyflawni tasgau a roddir a chyflwyno gwybodaeth. Mae’r 
sgiliau TGCh mae’r sefyllfa neu’r dasg yn gofyn amdanyn nhw’n glir 
ac yn syml. Rhoddir arweiniad a chyfarwyddyd gan athro/athrawes, 
tiwtor neu hyfforddwr/wraig.  

Ar Lefel 1 mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio systemau TGCh i 
ddarganfod, datblygu a chyflwyno gwybodaeth rifiadol, destunol a 
graffigol syml yng nghyd-destun tasgau byr a syml gan ddefnyddio 
technegau sylfaenol. Dylai ymgeiswyr wybod sut mae defnyddio 
technoleg yn ddiogel, gofalu am offer ac osgoi colli data. Dylen nhw 
wybod hefyd sut mae anfon a derbyn e-bost, a gwybod at bwy i droi 
os bydd pethau’n mynd o chwith.  

Ar Lefel 2 mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio systemau TGCh 
yn annibynnol i gyflawni tasg eithaf syml, chwilio’n effeithiol, 
olrhain gwybodaeth newydd a’i chyflwyno gan ystyried pwrpas 
a chynulleidfa. Rhaid iddyn nhw gyfuno gwybodaeth mewn 
modd cyson megis cyfuno testun â delweddau neu rifau. Mae’r 
gweithgareddau’n gofyn am ystod ehangach o dechnegau a mwy o 
gamau nag ar Lefel 1. Dylai ymgeiswyr fedru mewnbynnu fformiwlâu 
wrth ddefnyddio meddalwedd priodol i gynhyrchu cyfrifiadau 
syml megis cyfansymiau. Rhaid iddyn nhw ufuddhau i gyfreithiau 
hawlfraint a chyfrinachedd a rheoli peryglon i iechyd a diogelwch, 
a diogelwch gwybodaeth. Dylen nhw fedru adnabod gwallau a’u 
hachosion a bod yn ymwybodol o ffyrdd o leihau’r risg a achosir gan 
firysau. Dylen nhw wybod sut mae anfon a derbyn negeseuon e-bost 
ag atodiadau.

Ar Lefel 3 mae cymhlethdod y gweithgareddau a’r technegau sydd 
eu hangen yn fwy, megis y gallu i greu strwythurau a gweithdrefnau 
ar gyfer datblygu testun, delweddau a rhifau. Mae’n ofynnol i 
ymgeiswyr gynllunio a chyflawni o leiaf dau weithgaredd, a rhaid 
i un o’r gweithgareddau hynny ymdrin â TGCh3.1, TGCh3.2 a 
TGCh3.3. Rhaid iddyn nhw fedru rheoli eu gwaith yn annibynnol, 
gan gynnwys y dechnoleg a’r meddalwedd maen nhw‘n eu 
defnyddio. Mae hynny’n cynnwys ufuddhau i gyfreithiau hawlfraint 
a rheolau cyfrinachedd; dilyn arferion gweithio diogel ac osgoi colli 
gwybodaeth; adnabod gwallau; a lleihau’r risg a achosir gan firysau. 
Mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol o oblygiadau ehangach 
defnyddio TGCh.  
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Mae’r ffocws ar ddull gweithredu beirniadol, sy’n gofyn i ymgeiswyr 
lunio barn am eu gwaith – o safbwynt cyflymder, rhwyddineb ei 
ddefnyddio, ymdrech a chywirdeb – a chymharu eu defnydd o TGCh 
â systemau eraill a dulliau o wneud y gwaith â llaw.  

Ar Lefel 4 mae ffocws y safon ar sicrhau bod ymgeiswyr yn datblygu 
eu sgiliau TGCh ac yn eu cymhwyso i’w gwaith, eu hastudiaethau 
neu weithgareddau eraill dros gyfnod estynedig, er enghraifft tua thri 
mis â chryn annibyniaeth. Bwriad y cyfnod estynedig yw sicrhau bod 
digon o gyfleoedd i’r gwaith ddatblygu ac i’r ymgeisydd fonitro a 
myfyrio’n feirniadol ynghylch ei gynnydd ac effeithiolrwydd ei sgiliau 
TGCh, fel y gall addasu ei strategaeth i gwrdd â gofynion newydd ac 
adborth gan eraill.  

Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu: 

• cynllunio eu defnydd o sgiliau TGCh yn strategol 
• cymhwyso’r sgiliau hynny’n effeithiol ac yn bwrpasol dros amser  
• monitro ac adolygu eu gwaith, gan gynnwys y modd mae eu  
 sgiliau’n datblygu 
• myfyrio’n feirniadol ynghylch eu cynnydd.  



201Sgiliau Hanfodol Cymru



202
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu: dilyniant: tystiolaeth
Nodiadau pwysig:

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2. Rhaid darllen yr adran hon ochr yn ochr â’r adrannau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol TGCh’ sy’n rhoi manylion   
 mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau. 
3. Ble mae’r safonau yn cyfeirio at ‘gwybodaeth’, gall hyn olygu testun a/neu ddelwedd a/neu rifau.

Mae’n rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod chi’n medru: 

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Defnyddio 
systemau
TGCh

Rhaid i chi wneud 
o leiaf ddau 
weithgaredd sydd, 
at ei gilydd:

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

Rhaid i chi wneud 
o leiaf ddau 
weithgaredd sydd, 
at ei gilydd:
• yn dangos eich bod 
 yn gallu cynllunio a 
 gwneud nifer o 
 weithgareddau 
 gwahanol ac un
 ohonyn nhw yn 
 weithgaredd 
 cymhleth yn ateb 
 gofynion TGCh3.1, 
 TGCh3.2 a 
 TGCh3.3

• yn cynnwys o leiaf 
 un ffynhonnell 
 wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh ac   
 o leiaf un ffynhonnell 
 nad yw’n seiliedig ar   
 TGCh
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

• yn defnyddio 
 ffynonellau 
 gwybodaeth 
 gwahanol ar gyfer 
 pob gweithgaredd

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

 
 

• yn cyflwyno 
 tystiolaeth o 
 ddefnyddio e-bost 
 yn bwrpasol

• yn defnyddio 
 ffynonellau 
 gwybodaeth 
 gwahanol ar gyfer 
 pob gweithgaredd

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

• yn defnyddio o leiaf  
 un enghraifft o 
 wybodaeth wedi ei 
 chyfuno

• yn cyflwyno 
 tystiolaeth o 
 ddefnyddio e-bost yn 
 bwrpasol; rhaid i o  
 leiaf un e-bost 
 anfonoch chi ac o 
 leiaf un dderbynioch 
 chi gael atodiad sy’n 
 berthnasol i’ch tasg.

Rhaid ateb gofynion 
pob cydran (yn 
TGCh3.1, TGCh3.2 a 
TGCh3.3) o leiaf ddwy 
waith a rhaid i TGCh3.3 
gael ei ddefnyddio 
ar gyfer o leiaf ddwy 
gynulleidfa wahanol. 
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

 
 
 
TGChM1.1.1
Deall tasg syml a 
roddwyd i chi sy’n 
gofyn am ddefnyddio 
TGCh 

 
TGChM1.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd â’r 
dasg

 
 
TGChM1.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGChM2.1.1
Deall tasg syml a 
roddwyd i chi yn gofyn 
am ddefnyddio TGCh 

 
 
TGChM2.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd â’r 
dasg

 
 
TGChM2.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGChM3.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o dasg 
syml a roddwyd i 
chi yn gofyn am 
ddefnyddio TGCh

 
TGChM3.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd â’r 
dasg  

 
TGChM3.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGCh1.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o dasg 
a roddwyd i chi sy’n 
gofyn am ddefnyddio 
TGCh

 
TGCh1.1.2
Defnyddio TGCh  
yn annibynnol i 
ymgymryd â’r dasg

 
 
TGCh3.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGCh2.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn mynd ati 
i wneud gweithgaredd 
sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh

 
TGCh2.1.2
Defnyddio TGCh yn  
annibynnol i 
ymgymryd â’r 
gweithgaredd yn 
effeithiol

TGCh2.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

Gall tasgau llai gael eu 
defnyddio i sicrhau bod 
gofynion pob cydran yn 
cael eu hateb.

TGCh3.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn mynd 
ati i wneud o leiaf 
un gweithgaredd 
cymhleth sy’n gofyn 
am ddefnyddio TGCh 

TGCh3.1.2
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol 
i ymgymryd â’r 
gweithgaredd yn 
effeithlon ac effeithiol

TGCh3.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

Darganfod,
dewis a
chyfnewid
gwybodaeth

TGChM1.2.1
Adnabod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh
 

TGChM2.2.1
Adnabod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a’u defnyddio
 

TGChM3.2.1
Canfod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a’u defnyddio

 
TGCh1.2.1
Darganfod, dewis a 
defnyddio ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
 

Ar gyfer pob un o’ch 
gweithgareddau:
TGCh2.2.1
Darganfod, dewis a 
defnyddio ffynonellau 
gwahanol o 
wybodaeth briodol 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a nad yw’n seiliedig ar 
TGCh

Ar gyfer pob un o’ch 
gweithgareddau:
TGCh3.2.1
Cynllunio sut i 
ddarganfod yr 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a’r 
wybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh sydd 
ei hangen arnoch
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

TGChM1.2.2
Cael gwybodaeth 
o ffynhonnell sy’n 
seiliedig ar TGCh

 
 
 
 
 
TGChM1.2.3
Derbyn cyfathrebiadau 
syml sy’n seiliedig ar 
TGCh

 

TGChM2.2.2
Darganfod a chael 
gwybodaeth o 
ffynonellau sy’n 
seiliedig ar TGCh

 
 
 
 
TGChM2.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh

TGChM3.2.2
Chwilio am wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
ac yn berthnasol i bob 
tasg a’i chael

 
 
 
 
TGChM3.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

TGCh1.2.2
Chwilio am wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
ac yn berthnasol i bob 
tasg, ei dewis a’i chael

 
 
 
 
TGCh1.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, anfon, 
derbyn a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

TGCh2.2.2
Chwilio am 
wybodaeth berthnasol 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a nad yw’n seiliedig 
ar TGCh, ei dewis a’i 
chael

 
 
TGCh2.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

TGCh3.2.2
Chwilio, gwerthuso, 
dewis a chael 
gwybodaeth 
berthnasol sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
nad yw’n seiliedig 
ar TGCh o ystod o 
ffynonellau

TGCh3.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

Datblygu a 
chyflwyno
gwybodaeth

TGChM1.3.1
Mewnbynnu 
gwybodaeth syml sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
bwrpas 
 

TGChM2.3.1
Mewnbynnu a golygu 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
bwrpas

TGChM3.3.1
Mewnbynnu a 
datblygu gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
i ateb eich pwrpas ar 
ffurf:

a) testun 
b) delweddau 
c) rhifau
 

TGCh1.3.1
Mewnbynnu, 
datblygu, fformadu a 
chasglu ynghyd 
gwybodaeth sy’n
seiliedig ar TGCh 
i ateb eich pwrpas ar 
ffurf:
a)   testun
b)   tablau
c)   delweddau
ch) rhifau

TGCh2.3.1
Mewnbynnu, trefnu, 
datblygu, fformadu a 
chyfuno gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar TGCh 
i fod yn addas i’ch 
cynnwys a’ch pwrpas 
ar ffurf:

a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau  
d)  cofnodion 
 

TGCh3.3.1
Trefnu, datblygu, 
fformadu a chyfuno 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh o 
wahanol ffynonellau 
i fod yn addas i’ch 
cynnwys a’ch pwrpas 
ar ffurf:

a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d) cofnodion
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

TGChM1.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh

TGChM2.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh

TGChM3.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
mewn ffyrdd sy’n 
addas i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh

TTGCh1.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
gan ddefnyddio 
ffurfiau cyson sy’n 
addas i bwrpas a 
chynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, ac 
adolygu eich gwaith

TGCh2.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
wedi ei chyfuno gan 
ddefnyddio fformatau 
a ffurfiau cyson sy’n 
briodol i’ch pwrpas 
a’ch cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, ac 
adolygu eich gwaith

TGCh3.3.2
Cyflwyno’ch allbwn 
terfynol yn effeithiol 
gan ddefnyddio dull 
cyson a fformatau a 
ffurfiau sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, ac 
adolygu eich gwaith

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir yn y  
safonau hyn.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn gellir gwneud addasiadau rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai achosion, mae’n bosib y 
gellir caniatáu eithrio. Ceir manylion pellach am addasiadau rhesymol ac eithrio ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau penodol ar dudalennau 8 a 9.
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Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu: dilyniant: sgiliau 
Nodiadau pwysig:

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2. Rhaid darllen yr adran hon ochr yn ochr â’r adrannau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol TGCh’ sy’n rhoi manylion   
 mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau. 
3. Ble mae’r safonau yn cyfeirio at ‘gwybodaeth’, gall hyn olygu testun a/neu ddelwedd a/neu rifau.

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

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Defnyddio
systemau
TGCh

• wneud yn siŵr eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi

 
 
• defnyddio 
 caledwedd i’ch 
 helpu i ymgymryd 
 â’r dasg

• wneud yn siŵr eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi

 
 
• defnyddio 
 caledwedd a 
 meddalwedd i’ch 
 helpu i ymgymryd 
 â’r dasg

• wneud yn siŵr eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 system TGCh

• gadarnhau eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 systemau TGCh

 
• dewis cymwysiadau 
 meddalwedd er 
 mwyn cyflawni eich 
 pwrpas

• weithio gyda 
 pherson priodol 
 i’ch helpu i 
 adnabod a disgrifio 
 eich gweithgaredd 
 a’i dasgau a/neu ei 
 is-dasgau

 
 
 
 

• disgrifio a defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 systemau TGCh

 
• dewis cymwysiadau 
 meddalwedd a 
 chyfleusterau’r 
 system i gyflawni 
 eich pwrpas

• ganfod, dadansoddi 
 a disgrifio’n 
 fanwl gywir eich 
 gweithgaredd a’i 
 is-dasgau

• cynllunio sut y 
 byddwch yn 
 ymgymryd â’r 
 gweithgaredd drwy 
 ei rannu i gyfres o 
 dasgau neu  
 is-dasgau

• egluro’r angen am 
 weithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 systemau TGCh a’u 
 defnyddio

• dewis ystod o  
 gymwysiadau 
 meddalwedd a 
 chyfleusterau’r 
 system i gyflawni 
 eich pwrpas
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i agor, defnyddio a  
 chau meddalwedd 
 priodol

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu

 
 
• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• gofyn am 
 gymhwyso 
 cysodiadau personol 
 yn ôl eich 
 anghenion

 
• gweithio â ffeiliau er 
 mwyn galluogi 
 storio ac adalw 
 gwybodaeth

 
 
 
 
 
• dangos eich bod  
 chi’n deall 
 pwysigrwydd 
 gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith

• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i agor, defnyddio a  
 chau meddalwedd 
 priodol

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu a    
 gwasanaethau   
 cyfathrebu 

• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• cymhwyso 
 cysodiadau personol 
 yn ôl eich anghenion, 
 heb effeithio ar waith 
 pobl eraill a’u 
 hailosod ar ôl eu 
 defnyddio

• gweithio â ffeiliau a 
 ffolderi er mwyn 
 galluogi storio ac 
 adalw gwybodaeth 
 yn effeithiol

 
 
 
 
• dangos eich bod   
 chi’n deall    
 pwysigrwydd 
 gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith a 
 gwybod sut i wneud 
 hyn

• disgrifio a defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i agor, defnyddio a  
 chau meddalwedd 
 priodol

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu a    
 gwasanaethau   
 cyfathrebu

• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• cymhwyso 
 cysodiadau personol 
 heb effeithio ar 
 waith pobl eraill a’u  
 hailosod ar ôl eu 
 defnyddio

• rheoli strwythurau 
 ffeiliau a ffolderi er 
 mwyn i chi allu 
 storio ac adalw 
 gwybodaeth yn 
 effeithiol

 
 
 
• gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith 
 neu wirio bod hyn 
 wedi cael ei wneud 
 yn awtomatig

• egluro’r angen am 
 weithdrefnau cywir i 
 agor, defnyddio a 
 chau meddalwedd 
 priodol a’u defnyddio

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu a    
 gwasanaethau   
 cyfathrebu

• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• cymhwyso 
 cysodiadau personol 
 heb effeithio ar waith  
 pobl eraill a’u  
 hailosod ar ôl eu 
 defnyddio

• rheoli strwythurau 
 ffeiliau a ffolderi er  
 mwyn galluogi storio  
 ac adalw    
 gwybodaeth 
 gennych chi neu gan  
 eraill (lle bo hynny’n  
 briodol) gan 
 ddefnyddio 
 rheolaeth fersiynau

• gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith a, 
 lle bo hynny’n 
 briodol, gwirio bod 
 hyn wedi cael ei 
 wneud yn awtomatig
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• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo’i angen 
 arnoch

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu dangos 
 i chi.

 
 
 

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo gwall yn 
 digwydd

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu    
 hargymell i chi

 
 
 
• cadw gwybodaeth 
 mynediad yn 
 ddiogel

• mewnosod a symud 
 cyfryngau storio 
 cludadwy yn saff a 
 chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo gwall yn 
 digwydd

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu    
 hargymell i chi

• cadw gwybodaeth 
 mynediad yn 
 ddiogel

 
 
 
• dangos eich bod 
 chi’n ymwybodol 
 o’r prif fygythion i  
 ddiogelwch y  
 rhyngrwyd a’r 
 rhwydwaith

• trafod a defnyddio 
 cyfryngau storio  
 cludadwy yn  
 saff a chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo gwall yn 
 digwydd

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu    
 hargymell i chi 
 
 

• dilyn gweithdrefnau 
 a argymhellir i 
 sicrhau diogelwch 
 data 

 
 
• dangos eich bod   
 chi’n ymwybodol o’r  
 bygythion i 
 ddiogelwch y  
 rhyngrwyd a’r 
 rhwydwaith a’u 
 hadnabod petai 
 hynny’n digwydd

• trafod a defnyddio 
 cyfryngau storio 
 cludadwy yn saff a 
 chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• adnabod gwallau a 
 chanfod y rhesymau 
 posib fel y gallwch 
 eu disgrifio i berson 
 arall 

• dangos eich bod yn  
 deall ac yn dilyn 
 arferion gweithio 
 saff ac iach gan 
 gynnwys lleihau 
 peryglon i iechyd

 
• disgrifio’r angen am  
 weithdrefnau a 
 argymhellir i sicrhau 
 diogelwch data a 
 systemau TGCh a’u 
 dilyn

• trafod a defnyddio 
 ystod o gyfryngau 
 storio cludadwy yn 
 saff a chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• adnabod gwallau a 
 chanfod y rhesymau 
 tebygol fel y gallwch 
 eu disgrifio’n fanwl 
 gywir i berson arall

• egluro a chymryd 
 camau gweithredol i 
 sicrhau a dilyn 
 arferion gweithio 
 saff ac iach, gan 
 gynnwys lleihau 
 peryglon i iechyd 

• egluro’r angen am 
 weithdrefnau priodol 
 i sicrhau diogelwch 
 data a systemau 
 TGCh gan gynnwys 
 defnyddio cyfrineiriau

• gweithredu 
 gweithdrefnau gofal 
 lle bo hynny’n 
 briodol 
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• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

Darganfod, 
dewis a 
chyfnewid 
gwybodaeth

 
• adnabod ffynonellau 
 o wybodaeth sy’n 
 briodol i’ch tasg

 
 
 
 
 
• cael gwybodaeth 
 syml o ffynhonnell 
 briodol sy’n seiliedig 
 ar TGCh

 
• adnabod a 
 defnyddio 
 ffynonellau priodol 
 o wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffurfiau eraill o 
 wybodaeth

 
• cael gwybodaeth o  
 ffynonellau priodol 
 sy’n seiliedig ar 
 TGCh

 
• ganfod a defnyddio 
 ffynonellau priodol 
 o wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffurfiau eraill o 
 wybodaeth

 
 
• chwilio am 
 wybodaeth o 
 ffynonellau priodol 
 sy’n seiliedig ar 
 TGCh a ffynonellau 
 eraill, a’i chael

 
 
 
 
 
 
 
 
• chwilio’r rhyngrwyd 
 am wybodaeth

 
• ganfod, darganfod, 
 dewis a defnyddio 
 ffynonellau priodol 
 o wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh 
 a ffurfiau eraill o 
 wybodaeth

 
• chwilio am wahanol 
 fathau o wybodaeth 
 o ffynonellau 
 priodol sy’n seiliedig 
 ar TGCh a 
 ffynonellau eraill, 
 a’u cael

 
 
 
 
 
 
 
• gwe-lywio a 
 chwilio’r rhyngrwyd 
 am wybodaeth 

 
• ganfod, darganfod, 
 dewis a defnyddio 
 ffynonellau sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffynonellau eraill o 
 wybodaeth sy’n 
 briodol i’ch tasgau

 
• chwilio am 
 wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh   
 gan ddefnyddio 
 technegau chwilio 
 cymhleth, a’i chael

 
• llunio ymholiadau i  
 leoli gwybodaeth 
 berthnasol

 
 
 
 
• cyrchu, gwe-lywio 
 a chwilio’r 
 rhyngrwyd am 
 wybodaeth

• gynllunio a 
 threfnu’ch gwaith

• darganfod,    
 gwerthuso, dewis a 
 defnyddio ffynonellau 
 gwybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffynonellau eraill o 
 wybodaeth sy’n 
 briodol i’ch tasgau

• dylunio a defnyddio 
 technegau chwilio 
 effeithlon i  
 ddarganfod 
 gwybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh

 
• llunio ymholiadau i 
 leoli gwybodaeth 
 berthnasol gan 
 ddefnyddio    
 ffynonellau 
 gwahanol a meini 
 prawf chwilio amryfal

• cyrchu, gwe-lywio a 
 chwilio’r rhyngrwyd 
 yn effeithlon am 
 wybodaeth
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• mewnbynnu a 
 chadw gwybodaeth 
 syml er mwyn dod o 
 hyd iddi eto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• mewnbynnu a 
 chadw gwybodaeth 
 er mwyn dod o hyd 
 iddi eto yn rhwydd

• gwirio 
 dibynadwyedd y 
 gwefannau yr ydych 
 yn eu darganfod

 
 
 
 
 
 

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• mewnbynnu a 
 chadw gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg 
 er mwyn i chi allu ei 
 hadalw yn hawdd

• gwneud 
 penderfyniadau call 
 am ddibynadwyedd 
 y gwefannau yr 
 ydych yn eu 
 darganfod

 
 
 
 
 
 

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg

 
 
 
 
• cadarnhau statws 
 hawlfraint yr 
 wybodaeth yr ydych 
 yn ei darganfod

 
 
 
• mewnbynnu 
 gwybodaeth mewn 
 fformatau priodol

• cymharu’r 
 gwefannau yr ydych 
 yn eu darganfod a  
 gwneud 
 penderfyniadau call  
 am eu manwl 
 gywirdeb a’u 
 dibynadwyedd

 
• dehongli 
 gwybodaeth a 
 gwerthuso a yw’n 
 addas i’ch pwrpas

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth sydd ei 
 hangen arnoch i fod 
 yn addas i’ch   
 pwrpas

 
 
• cadarnhau statws  
 hawlfraint yr 
 wybodaeth yr ydych 
 yn ei darganfod a 
 nodi’ch ffynonellau

 
 
• mewnbynnu 
 gwybodaeth mewn 
 fformatau sy’n   
 helpu datblygiad

• gwneud 
 penderfyniadau call 
 am ddibynadwyedd y 
 gwefannau yr ydych 
 yn eu darganfod gan 
 ddefnyddio meini 
 prawf penodol a 
 chyfiawnhau eich 
 dewisiadau

• dehongli 
 gwybodaeth a 
 gwerthuso a yw’n 
 addas i’ch pwrpas

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth sydd ei 
 hangen arnoch i fod 
 yn addas i’ch pwrpas 
 ar sail ei    
 pherthnasedd 
 a’i hansawdd

• cadarnhau statws 
 hawlfraint yr  
 wybodaeth a 
 ddarganfyddwch a  
 chofnodi manylion 
 llawn am eich 
 ffynonellau

• mewnbynnu 
 gwybodaeth mewn 
 fformatau cyson

• trawsnewid 
 gwybodaeth rhwng 
 fformatau fel bo’n 
 briodol
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• derbyn cyfathrebiad 
 syml sy’n seiliedig ar 
 TGCh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• anfon a derbyn 
 cyfathrebiadau syml 
 sy’n seiliedig ar 
 TGCh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• anfon a derbyn 
 cyfathrebiadau sy’n 
 seiliedig ar TGCh

 
• agor, darllen ac 
 ymateb yn briodol i 
 e-bost
• creu ac anfon e-bost.

• cadw gwybodaeth 
 mewn ffeiliau a  
 ffolderi wedi eu 
 henwi’n briodol ar  
 ddisgiau caled ac ar  
 gyfryngau storio 
 cludadwy fel ei bod 
 yn gallu cael ei 
 hadalw yn hawdd

 
 
 
 
 
 

• defnyddio TGCh i  
 anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu 
 gwybodaeth

• anfon, derbyn ac 
 ymateb yn briodol i 
 e-bost, gan gynnwys 
 atodiadau a 
 defnyddio llyfr 
 cyfeiriadau e-bost.

• cadw gwybodaeth 
 mewn ffeiliau a 
 ffolderi sydd wedi   
 eu henwi’n briodol,   
 ar ddisg galed ac ar  
 gyfryngau storio 
 cludadwy, a sicrhau 
 bod copïau wrth 
 gefn yn cael eu 
 gwneud

 
 
 
 
 
 

• defnyddio TGCh i  
 anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu 
 gwybodaeth

• anfon, derbyn ac 
 ymateb yn briodol 
 i e-bost gan 
 gynnwys atodiadau

• copïo e-bost i eraill 
 dim ond pan bo’n 
 briodol gan barchu 
 cyfrinachedd a, lle 
 bo’n briodol, dilyn 
 gofynion diogelwch 
 data

• mewnbynnu a   
 chadw eich 
 gwybodaeth mewn 
 ffeiliau a ffolderi 
 sydd wedi eu   
 henwi’n briodol, ar  
 ddisg galed ac ar  
 gyfryngau storio 
 cludadwy

 
• egluro’r angen am 
 gopïau wrth gefn a  
 sicrhau eu bod yn 
 cael eu gwneud, 
 gan gynnwys 
 gennych chi os bydd 
 rhaid

• defnyddio TGCh i  
 anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu 
 gwybodaeth

• anfon, derbyn ac 
 ymateb yn briodol 
 i e-bost gan 
 gynnwys atodiadau

• copïo e-bost i eraill   
 dim ond i ateb 
 gofynion eich tasg  
 gan barchu 
 cyfrinachedd a 
 gofynion perthnasol 
 y Ddeddf Diogelu   
 Data
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• storio e-byst, 
 atodiadau e-bost a 
 chyfeiriadau e-bost 
 a’u rheoli’n    
 effeithlon.

• storio e-byst, 
 atodiadau e-bost a 
 chyfeiriadau e-bost 
 a’u rheoli’n    
 effeithlon.

Datblygu a 
chyflwyno 
gwybodaeth

• fewnbynnu a golygu  
 gwybodaeth syml

• fewnbynnu a golygu   
 gwybodaeth

• fewnbynnu a 
 golygu gwybodaeth 
 i gyflawni’r 
 canlyniad sydd ei 
 angen arnoch

 
 
 
• mewnbynnu, casglu 
 ynghyd a threfnu 
 gwybodaeth ar ffurf 
 testun, delweddau a 
 rhifau

• gadw at gyfyngiadau  
 hawlfraint yn eich  
 defnydd o    
 wybodaeth

 
 
 
 
• mewnbynnu, 
 casglu ynghyd a 
 threfnu gwybodaeth 
 ar ffurf testun, 
 tablau, delweddau a 
 rhifau

 
 
• fformadu 
 gwybodaeth mewn  
 ffordd gyson

• gadw at gyfyngiadau 
 hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill 
 yn eich defnydd o  
 wybodaeth a 
 chydnabod eich 
 ffynonellau

 
• mewnbynnu, casglu 
 ynghyd a threfnu 
 gwybodaeth ar ffurf  
 testun, tablau, 
 delweddau, rhifau a  
 chofnodion gan 
 ddefnyddio 
 fformatau sy’n 
 helpu datblygiad

• casglu ynghyd a 
 datblygu 
 gwybodaeth o 
 wahanol fathau o  
 ffynonellau ar ffurf  
 testun, tablau, 
 delweddau, rhifau a 
 chofnodion

• gadw at 
 gyfyngiadau 
 hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill 
 yn eich defnydd o  
 wybodaeth a 
 chydnabod eich 
 ffynonellau yn llawn

• mewnbynnu, 
 datblygu a threfnu  
 gwybodaeth gan  
 ddefnyddio 
 nodweddion 
 cymwysiadau 
 meddalwedd i wella  
 manwl gywirdeb ac 
 effeithlonrwydd eich 
 gwaith 

• creu a defnyddio 
 strwythurau a 
 gweithdrefnau i 
 ddatblygu 
 gwybodaeth a 
 chasglu ynghyd 
 testun, tablau, 
 delweddau, rhifau a 
 chofnodion
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• mewnbynnu, 
 datblygu, fformadu 
 a threfnu 
 gwybodaeth rifiadol 
 sy’n addas i bwrpas

 
 
 
• defnyddio ffurfiau a 
 thechnegau priodol 
 i gyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i’ch pwrpas 
 a’ch cynulleidfa

• olrhain gwybodaeth 
 newydd gan 
 gynnwys 
 gwybodaeth gyfunol

• gwerthuso gwahanol 
 ddulliau o drefnu a 
 chyflwyno 
 gwybodaeth gan 
 ystyried addasrwydd i 
 bwrpas a    
 chynulleidfa

• mewnbynnu, 
 datblygu a threfnu 
 gwybodaeth rifiadol 
 er mwyn iddi fod yn 
 addas i bwrpas gan  
 ddefnyddio 
 meddalwedd 
 taenlen

• datblygu cyflwyniad 
 eich gwaith gan 
 ddefnyddio ffurfiau 
 a thechnegau 
 addas i’ch pwrpas 
 a’ch cynulleidfa a’r 
 mathau o 
 wybodaeth a  
 ddefnyddir

• olrhain gwybodaeth 
 newydd gan 
 gynnwys 
 gwybodaeth gyfunol

• gwerthuso gwahanol 
 ddulliau o drefnu a 
 chyflwyno 
 gwybodaeth gan 
 ystyried addasrwydd i 
 bwrpas a    
 chynulleidfa

 
 
 
 
 
 
 

• datblygu a mireinio 
 cyflwyniad eich 
 gwaith fel ei fod yn 
 fanwl gywir, yn glir 
 ac wedi ei 
 gyflwyno’n gyson er  
 mwyn bod yn addas  
 i’ch pwrpas a’ch 
 cynulleidfa, gan 
 ystyried safbwyntiau 
 eraill
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• canfod a chywiro 
 unrhyw wallau syml

 
 
 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth.

• gwirio cynnwys a  
 chywiro unrhyw 
 wallau

 
 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas.

• gwirio ystyr, manwl  
 cywirdeb ac 
 addasrwydd yr  
 wybodaeth a 
 gyflwynwch

 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas.

• sicrhau bod yr 
 wybodaeth yr ydych 
 yn ei chyflwyno yn 
 fanwl gywir, yn glir 
 ac yn addas i 
 bwrpas a 
 chynulleidfa

• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas a 
 chynulleidfa

• adolygu 
 effeithiolrwydd eich 
 gwaith.

• gwirio bod eich 
 gwaith i gyd yn 
 fanwl gywir, yn glir 
 ac yn addas i 
 bwrpas

 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas a 
 chynulleidfa gan 
 ddefnyddio dulliau 
 cymeradwy a/neu 
 dempladau fel bo’n   
 briodol

• adolygu 
 effeithiolrwydd 
 datblygiad a 
 chyflwyniad eich 
 gwaith.

• gwirio bod eich 
 gwaith i gyd yn 
 fanwl gywir, clir ac 
 yn addas i bwrpas

 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth fel ei  
 bod yn addas i’ch 
 pwrpas ac i 
 anghenion eich 
 cynulleidfa

 
 
• gofyn am adborth  
 oddi wrth eraill ac  
 adolygu 
 effeithiolrwydd 
 datblygiad a 
 chyflwyniad eich 
 gwaith.
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TGCh Lefel Mynediad 1 

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Ar y lefel hon, byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r  
 tasgau; byddan nhw’n cael eu rhoi gan, eich athro/athrawes, eich  
 tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig a fydd yn rhoi arweiniad a   
 chyfarwyddyd i chi hefyd. Mae’r sgiliau TGCh y bydd eu hangen  
 arnoch yn glir ac yn syml.
2. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
3. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel   
 Mynediad 1 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
4. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
5. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst. 
6. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi (er 
 enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi). Rhaid i’r  
 dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei gyflawni.  
 Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd   
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.
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Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), Cynorthwywyr  
 Digidol Personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati. 
• Wrth ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, a’r angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol.
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â gwallau neu ddiffygion o ran offer,  
 ond rhaid i chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn  
 bwysig a rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ yn 
cael ei ddefnyddio yn ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y byddwch 
yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu gyd-destun 
bynnag bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol – ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas, a’r canlyniad a 
ddisgwylid; gallai fod ar ffurf briff ar gyfer tasg neu aseiniad. Efallai 
y byddwch chi’n gallu ymdrin â thair cydran y safon mewn un dasg, 
ond nid yw hynny’n ofyniad.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos eich bod wedi deall y dasg a roddwyd 
i chi; eich bod wedi defnyddio TGCh i’w chyflawni; eich bod wedi 
cael, mewnbynnu, golygu a chadw gwybodaeth; eich bod wedi 
anfon a derbyn cyfathrebiadau’n seiliedig ar TGCh; a’ch bod chi wedi 
cyflwyno eich gwaith. Rhaid i’r gwaith y byddwch chi’n ei gyflwyno 
gynnwys o leiaf un drafft cyflawn â nodiadau ynghylch y newidiadau 
a wnaethoch wrth i chi weithio ar y dasg. Ni fydd eich allbrintiau 
a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar eu pen eu 
hunain, er y bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn yr hyn y byddwch chi’n 
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ei gyflwyno. Gallai’r dystiolaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan 
y sawl a fu’n dyst i’ch gwaith. Os defnyddir datganiad o’r fath gan 
dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau, 
neu dystiolaeth bod yr aseswr wedi trafod eich gwaith â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGChM1.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’ch gwaith yn hytrach 
nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM1.1.1
Deall tasg syml 
a roddwyd i chi 
sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth 
mewn amrywiaeth o ddulliau, 
gan gynnwys tystiolaeth mewn 
llawysgrifen, tystiolaeth wedi’i 
chynhyrchu’n electronig, tystiolaeth 
lafar neu dystiolaeth weledol. Er 
enghraifft, gallai’r dystiolaeth fod 
ar ffurf nodiadau’r ymgeisydd, neu 
nodiadau’r aseswr ynghylch gwaith 
arsylwi neu sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff 
neu’r aseiniad a roddwyd i’r ymgeisydd.

• wneud yn siŵr eich bod yn deall y 
 dasg a roddwyd i chi

Deall tasg syml a roddwyd i chi
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ei deall cyn i chi ddechrau, e.e. trwy 
ofyn cwestiynau a/neu ddisgrifio’r 
dasg yn eich geiriau eich hun.

TGChM1.1.2
Defnyddio TGCh 
i’ch helpu i 
ymgymryd â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut 
mae’r ymgeisydd wedi defnyddio 
TGCh i ymgymryd â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr

• defnyddio caledwedd i’ch helpu i 
 ymgymryd â’r dasg 
• adnabod a defnyddio nodweddion 
 rhyngwyneb 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol 
• gofyn am gymorth pan fo’i angen 
 arnoch

Gofyn am gymorth pan fo’i angen 
arnoch 
Rhaid i chi fedru adnabod yr adegau 
pan fydd angen help arnoch, yn 
hytrach na meddwl bod yn rhaid i chi 
ddelio â phob problem ar eich pen eich 
hun. 

TGChM1.1  Defnyddio systemau TGCh
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• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

TGChM1.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach 
a diogel bob amser.

Gellir cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd neu gellir ei darparu ar 
ffurf datganiadau tyst neu gofnodion 
arsylwi gan yr aseswr neu berson 
priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
dilysu gan yr aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth:

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir ac yn ddilys gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu dangos i chi.

Dilyn arferion gweithio saff ac 
iach
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi cael 
eu dangos i chi. Gallai’r arferion 
hynny gynnwys archwilio ceblau, 
gofyn i’r seddi a’r goleuadau gael eu 
haddasu, a chymryd seibiant.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM1.2.1
Adnabod 
ffynonellau priodol 
o wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill bu’r   
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr   
 ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• adnabod ffynonellau o wybodaeth 
 sy’n briodol i’ch tasg

Adnabod ffynonellau priodol
Rhaid i chi fedru adnabod a fydd 
ffynhonnell o wybodaeth (e.e. DVD, 
neges destun, map, adnodd dod o 
hyd i’r ffordd) yn rhoi’r wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich 
tasg.

TGChM1.2.2
Cael gwybodaeth 
o ffynhonnell sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill bu’r   
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw

• cael gwybodaeth syml o ffynhonnell 
 briodol sy’n seiliedig ar TGCh

Cael gwybodaeth syml
Efallai bydd eich athro/athrawes/ 
tiwtor/hyfforddwr/wraig yn awgrymu 
ffynhonnell sy’n seiliedig ar TGCh, 
ond rhaid i chi gael yr wybodaeth 
berthnasol ohoni.

TGChM1.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth



225
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• allbrintiau.

TGChM1.2.3
Derbyn 
cyfathrebiadau syml 
sy’n seiliedig ar 
TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
allbrintiau a/neu sgrinluniau a 
ategwyd gan nodiadau a wnaed 
gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac a 
ddilyswyd gan aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth: 

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir, gan oruchwyliwr neu bobl  
 eraill bu’r ymgeisydd yn gweithio  
 gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â  
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• mewnbynnu a chadw gwybodaeth 
 syml er mwyn dod o hyd iddi eto 
• derbyn cyfathrebiad syml sy’n 
 seiliedig ar TGCh.

Cadw gwybodaeth syml a dod o 
hyd iddi 
Rhaid i chi gadw gwybodaeth mewn 
ffyrdd a fydd yn eich helpu i ddod o 
hyd iddi eto (e.e. trwy ei mewnbynnu 
yn y lle cywir ar ffurflen sydd ar-lein, 
neu drwy ddefnyddio enwau priodol 
ar gyfer ffeiliau).

Derbyn cyfathrebiad syml sy’n 
seiliedig ar TGCh
Rhaid i chi fedru derbyn gwybodaeth 
syml gan ddefnyddio TGCh, e.e. trwy 
negeseuon e-bost.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM1.3.1
Mewnbynnu 
gwybodaeth syml 
sy’n seiliedig ar 
TGCh i bwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
sgrinluniau neu allbrintiau o un drafft 
cyflawn o leiaf, â nodiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn gallu mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth yn gywir. Rhaid 
i’r fersiynau terfynol fod yn gywir.

• fewnbynnu a golygu gwybodaeth 
 syml 
• canfod a chywiro unrhyw wallau 
 syml

Mewnbynnu a golygu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu 
gwybodaeth syml yn gywir (e.e. eich 
enw ar ffurflen sydd ar-lein), a dileu 
neu ddiwygio gwybodaeth pan fydd 
angen.

TGChM1.3.2 
Cyflwyno 
gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

• cyflwyno gwybodaeth. Cyflwyno gwybodaeth 
Rhaid i’r wybodaeth rydych yn ei 
chyflwyno fod yn seiliedig ar TGCh, 
ond gallwch chi ei chyflwyno gydag 
esboniad ar lafar.

TGChM1.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh Lefel Mynediad 2 

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth 

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau 

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel Mynediad 2 bydd  
 angen i chi fod yn gymwys hefyd yn y sgiliau sy’n ofynnol ar Lefel  
 Mynediad 1.
2. Ar y lefel hon, byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r  
 tasgau; byddan nhw’n cael eu rhoi gan eich athro/athrawes, eich  
 tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig a fydd yn rhoi arweiniad a   
 chyfarwyddyd i chi hefyd. Mae’r sgiliau TGCh bydd eu hangen  
 arnoch yn glir ac yn syml.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel   
 Mynediad 2 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi. Rhaid 
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati.  
• Wrth ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, a’r angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â gwallau neu ddiffygion o ran offer,  
 ond rhaid i chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn  
 bwysig a rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol – ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas, a’r canlyniad a 
ddisgwylid; gallai fod ar ffurf briff ar gyfer tasg neu aseiniad. Efallai 
y byddwch chi’n gallu ymdrin â thair cydran y safon mewn un dasg, 
ond nid yw hynny’n ofyniad.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos eich bod wedi deall y dasg a roddwyd 
i chi; eich bod wedi defnyddio TGCh i’w chyflawni; eich bod wedi 
cael, mewnbynnu, golygu a chadw gwybodaeth; eich bod wedi 
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anfon a derbyn cyfathrebiadau’n seiliedig ar TGCh; a’ch bod chi wedi 
cyflwyno eich gwaith. Rhaid i’r gwaith y byddwch chi’n ei gyflwyno 
gynnwys o leiaf un drafft cyflawn â nodiadau ynghylch y newidiadau 
a wnaethoch wrth i chi weithio ar y dasg. Ni fydd eich allbrintiau 
a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar eu pen eu 
hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn yr hyn y byddwch chi’n 
ei gyflwyno. Gallai’r dystiolaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan 
y sawl a fu’n dyst i’ch gwaith. Os defnyddir datganiad o’r fath gan 
dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau, 
neu dystiolaeth bod yr aseswr wedi trafod eich gwaith â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGChM2.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’ch gwaith yn hytrach 
nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad 
Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau  
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM2.1.1
Deall tasg syml 
a roddwyd i chi 
yn gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth 
mewn amrywiaeth o ddulliau, 
gan gynnwys tystiolaeth mewn 
llawysgrifen, tystiolaeth wedi’i 
chynhyrchu’n electronig, tystiolaeth 
lafar neu dystiolaeth weledol. Er 
enghraifft, gallai’r dystiolaeth fod 
ar ffurf nodiadau’r ymgeisydd, neu 
nodiadau’r aseswr ynghylch gwaith 
arsylwi neu sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y 
briff neu’r aseiniad a roddwyd i’r 
ymgeisydd.

• wneud yn siŵr eich bod yn deall y 
 dasg a roddwyd i chi

Deall tasg syml a roddwyd i chi
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ei deall cyn i chi ddechrau (e.e. trwy 
ofyn cwestiynau a/neu ddisgrifio’r 
dasg yn eich geiriau eich hun).

TGChM2.1.2 
Defnyddio TGCh 
i’ch helpu i 
ymgymryd â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut  
mae’r ymgeisydd wedi defnyddio 
TGCh i ymgymryd â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr

• defnyddio caledwedd a 
 meddalwedd i’ch helpu i ymgymryd 
 â’r dasg 
• adnabod a defnyddio nodweddion 
 rhyngwyneb 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo  
 hynny’n briodol 
• gofyn am gymorth pan fo gwall yn  
 digwydd

Gofyn am gymorth pan fo gwall 
yn digwydd
Rhaid i chi fedru adnabod yr adegau 
pan fydd gwall yn digwydd, a 
gwybod pryd i ofyn am gymorth.  

TGChM2.1  Defnyddio systemau TGCh
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• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

TGChM2.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach 
a diogel bob amser.

Gellir cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd, neu gellir ei darparu ar 
ffurf datganiadau tyst neu gofnodion 
arsylwi gan yr aseswr neu berson 
priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
dilysu gan yr aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth:

• log ar wahân a lenwyd gan yr   
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys   
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod 
 yn gywir ac yn ddilys, gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â  
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu hargymell i chi 
• cadw gwybodaeth mynediad yn 
 ddiogel.

Dilyn arferion gweithio saff ac 
iach 
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi 
cael eu hargymell i chi (e.e. gwirio 
caledwedd a cheblau, gofyn i’r seddi 
a’r goleuadau gael eu haddasu, osgoi 
peryglon, cymryd seibiant, lleihau 
straen corfforol).

Cadw gwybodaeth mynediad yn 
ddiogel
Rhaid i chi gadw cyfrineiriau a rhifau 
adnabod personol yn gyfrinachol.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM2.2.1
Adnabod 
ffynonellau priodol 
o wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh 
a’u defnyddio.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• adnabod a defnyddio ffynonellau 
 priodol o wybodaeth sy’n seiliedig 
 ar TGCh a ffurfiau eraill o 
 wybodaeth  

Adnabod ffynonellau priodol a’u 
defnyddio  
Rhaid i chi fedru penderfynu a 
yw ffynhonnell o wybodaeth (e.e. 
DVD, neges destun, map, adnodd 
dod o hyd i’r ffordd) yn briodol i’ch 
anghenion ai peidio.

TGChM2.2.2
Darganfod a chael 
gwybodaeth o 
ffynonellau sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw

• cael gwybodaeth o ffynonellau 
 priodol sy’n seiliedig ar TGCh

Darganfod a chael gwybodaeth
Efallai bydd eich athro/athrawes/ 
tiwtor/hyfforddwr/wraig yn awgrymu 
rhai ffynonellau sy’n seiliedig ar 
TGCh, ond rhaid i chi ddarganfod 
gwybodaeth berthnasol yn y 
ffynonellau hynny.

TGChM2.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• allbrintiau.

TGChM2.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
allbrintiau a/neu sgrinluniau a 
ategwyd gan nodiadau a wnaed 
gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac a 
ddilyswyd gan aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth: 

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir, gan oruchwyliwr neu bobl  
 eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio  
 gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• mewnbynnu a chadw gwybodaeth 
 er mwyn dod o hyd iddi eto yn 
 rhwydd

• anfon a derbyn cyfathrebiadau syml 
 sy’n seiliedig ar TGCh.

Cadw gwybodaeth a dod o hyd 
iddi eto yn rhwydd 
Rhaid i chi gadw gwybodaeth mewn 
ffyrdd a fydd yn eich helpu i ddod 
o hyd iddi eto yn rhwydd, e.e. trwy 
ddefnyddio enwau priodol ar gyfer 
ffeiliau.  

Anfon a derbyn cyfathrebiadau 
syml sy’n seiliedig ar TGCh 
Rhaid i chi fedru defnyddio TGCh i 
anfon a derbyn gwybodaeth syml,  
e.e. trwy e-bost.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM2.3.1
Mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar 
TGCh i bwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
sgrinluniau a/neu allbrintiau o un 
drafft cyflawn o leiaf, â nodiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn gallu mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth yn gywir. Rhaid 
i’r fersiynau terfynol fod yn gywir.

• fewnbynnu a golygu gwybodaeth 
• gwirio cynnwys a chywiro unrhyw 
 wallau 

Mewnbynnu a golygu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu 
gwybodaeth (e.e. rhoi cofnod mewn 
dyddiadur, llenwi ffurflen syml) a 
newid y wybodaeth os oes angen.

TGChM2.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas.

Cyflwyno gwybodaeth 
Rhaid i’r wybodaeth rydych yn ei 
chyflwyno fod yn seiliedig ar TGCh, 
ond gallwch chi ei chyflwyno gydag 
esboniad ar lafar.

TGChM2.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh Lefel Mynediad 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel Mynediad 3 bydd  
 angen i chi fod yn gymwys hefyd yn y sgiliau sy’n ofynnol ar Lefel  
 Mynediad 2. 
2. Ar y lefel hon, byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r  
 tasgau; byddan nhw’n cael eu rhoi gan eich athro/athrawes, eich  
 tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig a fydd yn rhoi arweiniad a   
 chyfarwyddyd i chi hefyd. Mae’r sgiliau TGCh bydd eu hangen  
 arnoch yn glir ac yn syml.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel   
 Mynediad 3 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi. Rhaid 
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.
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Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati.  
• Wrth ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, a’r angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â gwallau neu ddiffygion o ran offer,  
 ond rhaid i chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn  
 bwysig a rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol – ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas, a’r canlyniad a 
ddisgwylid; gallai fod ar ffurf briff ar gyfer tasg neu aseiniad. Efallai 
y byddwch chi’n gallu ymdrin â thair cydran y safon mewn un dasg, 
ond nid yw hynny’n ofyniad.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos eich bod wedi deall y dasg a roddwyd 
i chi, eich bod wedi defnyddio TGCh i’w chyflawni, eich bod wedi 
cael, mewnbynnu, golygu a chadw gwybodaeth, eich bod wedi 
anfon a derbyn cyfathrebiadau’n seiliedig ar TGCh, a’ch bod chi wedi 
cyflwyno eich gwaith. Rhaid i’r gwaith y byddwch chi’n ei gyflwyno 
gynnwys o leiaf un drafft cyflawn â nodiadau ynghylch y newidiadau 
a wnaethoch wrth i chi weithio ar y dasg. Ni fydd eich allbrintiau 
a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar eu pen eu 
hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn yr hyn y byddwch chi’n 
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ei gyflwyno. Gallai’r dystiolaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan 
y sawl a fu’n dyst i’ch gwaith. Os defnyddir datganiad o’r fath gan 
dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau, 
neu dystiolaeth bod yr aseswr wedi trafod eich gwaith â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGChM3.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’ch gwaith yn hytrach 
nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad
Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM3.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o dasg 
syml a roddwyd i 
chi yn gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 
tystiolaeth mewn llawysgrifen, 
tystiolaeth wedi’i chynhyrchu’n 
electronig, tystiolaeth lafar neu 
dystiolaeth weledol. Er enghraifft, 
gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau’r ymgeisydd, neu nodiadau’r 
aseswr ynghylch gwaith arsylwi neu 
sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff  
neu’r aseiniad a roddwyd i’r ymgeisydd.

• wneud yn siŵr eich bod yn deall y 
 dasg a roddwyd i chi

Cadarnhau dealltwriaeth o dasg 
syml a roddwyd i chi
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ei deall cyn i chi ddechrau (e.e. trwy 
ofyn cwestiynau a/neu ddisgrifio’r 
dasg yn eich geiriau eich hun).

TGChM3.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd 
â’r dasg. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut 
mae’r ymgeisydd wedi defnyddio 
TGCh i ymgymryd â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson

• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 ddechrau a chau system TGCh 
• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 agor, defnyddio a chau meddalwedd 
 priodol 
• defnyddio dulliau mewnbynnu ac 
 allbynnu 
• adnabod a defnyddio nodweddion 
 rhyngwyneb 
• gofyn am gymhwyso cysodiadau 
 personol yn ôl eich anghenion 
• gweithio â ffeiliau er mwyn galluogi 
 storio ac adalw gwybodaeth

Defnyddio gweithdrefnau cywir
Rhaid i chi fynd trwy’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a 
meddalwedd, yn hytrach na gwneud 
dim byd mwy na throi’r peiriant 
ymlaen a’i ddiffodd.

Gofyn am gymhwyso cysodiadau 
personol 
Rhaid i chi wybod bod modd 
cymhwyso rhai cysodiadau ar offer 
sy’n seiliedig ar TGCh (e.e. disgleirdeb, 
sŵn) a rhaid i chi fedru gofyn iddyn 
nhw gael eu cymhwyso. 

TGChM3.1  Defnyddio systemau TGCh
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 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• dangos eich bod chi’n deall 
 pwysigrwydd gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith 
• mewnosod a symud cyfryngau   
 storio cludadwy yn saff a chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol 
• gofyn am gymorth pan fo gwall yn 
 digwydd

Mewnosod a symud cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir 
Rhaid i chi wybod sut mae mewnosod 
a symud cyfryngau storio cludadwy fel 
y gellir osgoi eu difrodi neu golli data.

Gofyn am gymorth pan fo gwall 
yn digwydd
Rhaid i chi fedru adnabod yr adegau 
pan fydd gwall yn digwydd, a gwybod 
pryd i ofyn am gymorth. 

TGChM3.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach 
a diogel bob amser.

Gellir cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd neu gellir ei darparu ar 
ffurf datganiadau tyst neu gofnodion 
arsylwi gan yr aseswr neu berson 
priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
dilysu gan yr aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth:

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir ac yn ddilys, gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu hargymell i chi 
• cadw gwybodaeth yn ddiogel 
• dangos eich bod chi’n ymwybodol 
 o’r prif fygythion i ddiogelwch y 
 rhyngrwyd a’r rhwydwaith 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Dilyn arferion gweithio saff ac iach
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi 
cael eu hargymell i chi (e.e. gwirio 
caledwedd a cheblau, gofyn i’r seddi 
a’r goleuadau gael eu haddasu, osgoi 
peryglon, cymryd seibiant, lleihau 
straen corfforol).

Cadw gwybodaeth yn ddiogel
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau 
a rhifau adnabod personol os caiff 
hynny ei argymell, a rhaid i chi wybod 
pam mae’n bwysig gwneud copïau 
wrth gefn o’ch gwaith. Rhaid i chi 
fod yn ymwybodol o’r risgiau mae 
firysau a bygythiadau eraill yn eu peri i 
ddiogelwch gwybodaeth.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff
Rhaid i chi ofalu eich bod yn 
gwarchod eich manylion personol, yn  
enwedig yng nghyd-destun 
gwefannau rhyngweithio cymdeithasol 
ac ystafelloedd sgwrsio, ac osgoi 
rhoi manylion cyfrifon banc ac ati 
ar wefannau nad ydyn nhw wedi’u 
diogelu.

TGChM3.1  Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM3.2.1
Canfod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar 
TGCh a’u defnyddio.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion o 
 atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr  
 ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• ganfod a defnyddio ffynonellau 
 priodol o wybodaeth sy’n seiliedig ar 
 TGCh a ffurfiau eraill o wybodaeth  

Canfod ffynonellau priodol a’u 
defnyddio
Rhaid i chi fedru canfod ffynonellau 
posibl o wybodaeth sy’n berthnasol i’ch 
tasg, a’u defnyddio’n effeithiol.

TGChM3.2.2
Chwilio am 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh ac 
yn berthnasol i bob 
tasg a’i chael.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd  
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr

• chwilio am wybodaeth o ffynonellau 
 priodol sy’n seiliedig ar TGCh a 
 ffynonellau eraill, a’i chael 
• chwilio’r rhyngrwyd am wybodaeth 
• gwirio dibynadwyedd y gwefannau 
 yr ydych yn eu darganfod 
• dewis a defnyddio gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg

Chwilio’r rhyngrwyd am 
wybodaeth
Rhaid i chi fedru canfod y wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich 
pwrpas, a rhaid i chi fedru cynnal 
chwiliadau syml ar y rhyngrwyd.

Gwirio dibynadwyedd gwefannau
Rhaid i chi wybod bod rhai 
gwefannau’n cynnig gwybodaeth fwy 
dibynadwy na gwefannau eraill. Rhaid 
i chi wybod pryd i wirio dibynadwyedd 
gwefan â pherson priodol.

TGChM3.2 Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion 
 o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• allbrintiau.

TGChM3.2.3 
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
allbrintiau a/neu sgrinluniau a ategwyd 
gan nodiadau a wnaed gan yr 
ymgeisydd a/neu dyst ac a ddilyswyd 
gan aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth: 

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn  
 gywir, gan oruchwyliwr neu bobl  
 eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio  
 gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion 
 o atebion yr ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• mewnbynnu a chadw gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg er mwyn i chi 
 allu ei hadalw yn hawdd 
• anfon a derbyn cyfathrebiadau sy’n 
 seiliedig ar TGCh 
• agor, darllen ac ymateb yn briodol i 
 e-bost 
• creu ac anfon e-bost.

Cadw gwybodaeth a’i hadalw yn 
hawdd
Rhaid i chi gadw gwybodaeth mewn 
ffyrdd a fydd yn eich helpu i’w 
hadalw i’r sgrin fel y gallwch weithio 
gyda hi eto, e.e. trwy ddefnyddio 
enwau priodol ar gyfer ffeiliau.

Anfon a derbyn cyfathrebiadau 
sy’n seiliedig ar TGCh
Rhaid i chi fedru defnyddio TGCh i 
anfon a derbyn gwybodaeth,  
e.e. trwy e-bost.

Agor, darllen ac ymateb yn briodol 
i e-bost 
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon a’u hateb 
yn briodol (h.y. gan ddefnyddio tôn 
ac iaith sy’n addas i’r darllenwr a’r 
amgylchiadau).

TGChM3.2 Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM3.3.1
Mewnbynnu 
a datblygu 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas ar 
ffurf:

a) testun 
b) delweddau 
c) rhifau.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
sgrinluniau a/neu allbrintiau o un drafft 
cyflawn o leiaf, â nodiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn gallu mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth yn gywir. Rhaid i’r 
fersiynau terfynol fod yn gywir.

• fewnbynnu a golygu gwybodaeth i  
 gyflawni’r canlyniad sydd ei angen 
 arnoch 
• mewnbynnu, casglu ynghyd a 
 threfnu gwybodaeth ar ffurf testun, 
 delweddau a rhifau 
• gwirio ystyr, manwl cywirdeb ac  
 addasrwydd yr wybodaeth a 
 gyflwynwch

Mewnbynnu a datblygu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu 
gwybodaeth a’i newid os oes angen.

Mewnbynnu, casglu ynghyd a 
threfnu gwybodaeth
Rhaid i chi fedru mewnbynnu  
a/neu fewnforio gwybodaeth ar ffurf 
sy’n addas i’r meddalwedd. Rhaid i 
chi wybod sut mae casglu gwahanol 
fathau o wybodaeth ynghyd testun, 
delweddau, rhifau (e.e. mewnosod, 
dileu, dewis, copïo, sganio, torri, gludo, 
llusgo a gollwng, canfod a newid, 
dadwneud ac ail-wneud) a threfnu’r 
wybodaeth mewn modd sy’n addas 
i’ch pwrpas.

TGChM3.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth mewn 
ffyrdd sy’n addas 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas. 

Cyflwyno gwybodaeth
Rhaid i’r wybodaeth rydych yn ei 
chyflwyno fod yn seiliedig ar TGCh, 
ond gallwch chi ei chyflwyno gydag 
esboniad ar lafar.

Ffyrdd sy’n addas i bwrpas
Rhaid i chi ddefnyddio testun a/neu 
ddelweddau a/neu rifau mewn ffyrdd a 
fydd yn helpu eich cynulleidfa i ddeall y 
wybodaeth rydych yn ei chyflwyno.

TGChM3.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh Lefel 1

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau 
1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel 1 bydd angen i chi fod  
 yn gymwys hefyd ym mhob un o’r sgiliau sy’n ofynnol ar y lefelau  
 is.
2. Ar y lefel hon, bydd y deunydd pwnc a’r deunyddiau’n rhai y  
 byddwch yn dod ar eu traws yn aml yng nghyd-destun eich   
 gwaith neu’ch astudiaethau. Bydd y tasgau’n syml a byddan  
 nhw’n cael eu rhoi gan eich athro/athrawes, eich tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel y maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 1  
 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi). Rhaid  
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.



249Sgiliau Hanfodol Cymru

Pwyntiau cyffredinol

• Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys 
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati. 
• Wrth ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd, rhaid i chi roi cynnig  
 ar amrywiol dechnegau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau. Wrth  
 ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion 
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, yr angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol, a’r angen  
 i ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir wrth gau rhaglenni a   
 systemau. 
• Rhaid i chi wybod sut i ddefnyddio adnoddau cymorth fel sgriniau  
 cymorth a dewiniaid, i ddysgu technegau newydd ac i oresgyn  
 trafferthion. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â diffygion o ran offer neu wallau o  
 bwys mewn perthynas â meddalwedd neu galedwedd, ond rhaid i 
 chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn bwysig a  
 rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar Lefel 1, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol; ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r briff ar gyfer y dasg neu’r aseiniad, neu ffurf arall ar 
dystiolaeth, ddangos beth roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich 
pwrpas, a’r canlyniad a ddisgwylid. Er bod ymdrin â thair cydran y 
safon mewn un dasg neu weithgaredd yn aml yn fwy ystyrlon, nid yw 
hynny’n ofyniad.
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Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych 
i gadarnhau eich bod wedi deall eich tasg; dewis, mewnbynnu a 
datblygu gwybodaeth; a chyflwyno eich gwaith. Fel rheol bydd y 
broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, ailddrafftio neu 
ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y byddwch chi’n ei 
chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un drafft cyflawn â 
nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac ati. Ni fydd eich 
allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth 
ar eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn eich 
portffolio. 

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft tiwtor, athro/athrawes, hyfforddwr/wraig). 
Os defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid sicrhau tystiolaeth 
ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch cynlluniau, neu 
dystiolaeth bod eich aseswr wedi trafod manylion y broses â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGCh1.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’r dystiolaeth ynghylch 
proses a chanlyniadau yn hytrach nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.    
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh1.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o 
dasg a roddwyd i 
chi sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 
tystiolaeth mewn llawysgrifen, 
tystiolaeth wedi’i chynhyrchu’n 
electronig, tystiolaeth lafar neu 
dystiolaeth weledol. Er enghraifft, 
gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau’r ymgeisydd, neu nodiadau’r 
aseswr ynghylch gwaith arsylwi neu 
sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff 
neu’r aseiniad a roddwyd i’r ymgeisydd.

• gadarnhau eich bod yn deall y dasg  
 a roddwyd i chi

Cadarnhau eich dealltwriaeth 
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi ddangos eich bod yn ei 
deall cyn i chi ddechrau.

TGCh1.1.2
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol i 
ymgymryd â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut mae’r 
ymgeisydd wedi cyflawni’r dasg yn 
annibynnol gan ofyn am help neu 
gyngor pan fo hynny’n briodol.

Gallai’r dystiolaeth gynnwys:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion   
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu

• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 ddechrau a chau systemau TGCh 
• dewis cymwysiadau meddalwedd er 
 mwyn cyflawni eich pwrpas 
• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 agor, defnyddio a chau meddalwedd 
 priodol 
• defnyddio dulliau mewnbynnu ac  
 allbynnu a gwasanaethau cyfathrebu 
• adnabod a defnyddio nodweddion  
 rhyngwyneb 
• cymhwyso cysodiadau personol yn  
 ôl eich anghenion, heb effeithio ar  
 waith pobl eraill a’u hailosod ar ôl eu  
 defnyddio

Defnyddio gweithdrefnau cywir
Rhaid i chi fynd trwy’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a 
meddalwedd, yn hytrach na gwneud 
dim byd mwy na throi’r peiriant 
ymlaen a’i ddiffodd. 

Cymhwyso cysodiadau personol
Rhaid i chi wybod, er enghraifft, 
sut mae cymhwyso agweddau ar 
ymddangosiad eich sgrin heb effeithio 
ar waith defnyddwyr eraill y peiriant 
neu’r rhwydwaith, a rhaid i chi fedru 
ailosod y cysodiadau gwreiddiol pan 
fyddwch chi wedi gorffen eich gwaith.

TGCh1.1  Defnyddio systemau TGCh
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 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• gweithio â ffeiliau a ffolderi er mwyn  
 galluogi storio ac adalw gwybodaeth  
 yn effeithiol 
• dangos eich bod chi’n deall   
 pwysigrwydd gwneud copi wrth  
 gefn o’ch gwaith a gwybod sut i  
 wneud hyn 
• trafod a defnyddio cyfryngau storio  
 cludadwy yn saff a chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo  
 hynny’n briodol 
• adnabod gwallau a gwybod pryd i  
 ofyn am gymorth i’w datrys

Gweithio â ffeiliau a ffolderi yn 
effeithiol
Rhaid i chi ddeall strwythur ffeiliau, 
ffolderi a chyfeiriadur a rhaid i chi 
fedru creu, enwi a chadw ffeiliau a 
ffolderi gan ddefnyddio enwau a fydd 
yn ei gwneud yn hawdd i chi adalw 
data’n ddiweddarach, e.e. rhaid i’r  
enwau roi syniad o gynnwys, 
perchennog, dyddiad a dilyniant. 
Rhaid i chi fedru agor ffeiliau, eu 
cadw, eu cadw dan enw arall, eu 
hargraffu, eu cau a’u dileu.

Trafod a defnyddio cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir
Rhaid i chi wybod sut mae:

• trafod, mewnosod a symud 
 cyfryngau storio cludadwy fel y 
 gellir osgoi eu difrodi neu golli data 
• labelu cyfryngau’n briodol 
• chwilio am firysau cyn eu defnyddio 
• storio cyfryngau’n saff.

TGCh1.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach a 
diogel bob amser.

Rhaid cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd. 

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys   
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu hargymell i chi 
• dilyn gweithdrefnau a argymhellir i 
 sicrhau diogelwch data  
• dangos eich bod chi’n ymwybodol 
 o’r bygythion i ddiogelwch y 
 rhyngrwyd a’r rhwydwaith a’u 
 hadnabod petai hynny’n digwydd 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Dilyn arferion gweithio saff ac 
iach
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi cael 
eu hargymell i chi (e.e. archwilio 
caledwedd a cheblau, addasu’r seddi 
a’r goleuadau, osgoi peryglon, cymryd 
seibiant, lleihau straen corfforol).
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 gywir ac yn ddilys, gan oruchwyliwr 
 neu bobl eraill y bu’r ymgeisydd yn  
 gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion 
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

 

Dilyn gweithdrefnau a argymhellir 
i sicrhau diogelwch data
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a 
rhifau adnabod personol os caiff 
hynny ei argymell, a rhaid i chi 
wneud copïau wrth gefn (neu wirio 
bod copïau wrth gefn wedi cael eu 
gwneud yn awtomatig). Rhaid i chi 
fedru gwirio bod system atal firysau 
wedi’i diweddaru.

Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff
Rhaid i chi ofalu eich bod yn  
gwarchod eich manylion personol, 
yn enwedig yng nghyd-destun 
gwefannau rhyngweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, 
ac osgoi rhoi manylion cyfrifon banc 
ac ati ar wefannau nad ydyn nhw 
wedi’u diogelu.

Noder: Mae’n bwysig bod eich 
tystiolaeth yn dangos eich bod chi 
wedi dilyn arferion gweithio saff, 
iach a diogel wrth i chi gyflawni 
eich gweithgareddau. Nid yw gallu 
disgrifio arferion o’r fath allan o  
gyd-destun yn ddigon.

TGCh1.1  Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh1.2.1
Darganfod, dewis 
a defnyddio 
ffynonellau priodol 
o wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen neu ddogfennau 
priodol. Rhaid iddi ddangos sut 
llwyddodd yr ymgeisydd i ddarganfod, 
dewis a defnyddio ffynonellau, gan 
gynnwys esboniad ynghylch pam 
roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn 
briodol i’r dasg.

• ganfod, darganfod, dewis a 
 defnyddio ffynonellau priodol o 
 wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh a 
 ffurfiau eraill o wybodaeth 
 

TGCh1.2.2
Chwilio am 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh ac 
yn berthnasol i bob 
tasg, ei dewis a’i 
chael.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen briodol a lenwyd gan yr 
ymgeisydd ac sy’n cynnwys cofnodion 
y cadarnhawyd eu bod yn gywir ac 
yn ddilys, gan oruchwyliwr neu bobl 
eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio 
gyda nhw. Rhaid nodi’r ffynonellau a 
ddefnyddiwyd ynghyd â chwmpas a 
natur y chwiliadau a’u canlyniadau.

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion 
• sgrinluniau â nodiadau.

• chwilio am wahanol fathau o   
 wybodaeth o ffynonellau priodol 
 sy’n seiliedig ar TGCh a ffynonellau 
 eraill, a’u cael 
• gwe-lywio a chwilio’r rhyngrwyd am  
 wybodaeth  
• gwneud penderfyniadau call am   
 ddibynadwyedd y gwefannau yr   
 ydych yn eu darganfod 
• dewis a defnyddio gwybodaeth   
 berthnasol i’ch tasg 
• cadarnhau statws hawlfraint yr   
 wybodaeth yr ydych yn ei darganfod

Gwe-lywio a chwilio’r rhyngrwyd 
am wybodaeth
Rhaid i chi fedru canfod y wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich 
pwrpas (e.e. er mwyn ymateb i 
ymholiad neu gyflawni tasg) a 
chanfod ble y gallech chi gael y 
wybodaeth honno (e.e. defnyddio 
peiriant chwilio’n effeithiol, 
mewnbynnu cyfeiriadau gwefannau, 
pori, dilyn dolenni cyswllt, defnyddio’r 
botymau ‘ymlaen’ ac ‘yn ôl’, cadw a 
defnyddio nodau tudalen).

Gwneud penderfyniadau call
Rhaid i chi ystyried i ba raddau mae’r 
gwefannau rydych yn eu darganfod 
yn cynnig gwybodaeth gywir a 
dibynadwy. 

TGCh1.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Er enghraifft, mae gwefannau sydd 
â’r ôl-ddodiad ‘.gov.uk’ yn cynnig 
gwybodaeth ystadegol swyddogol, 
ond efallai na fydd y ffeithiau a’r 
ffigurau sydd ar nifer o wefannau 
eraill yn cael eu gwirio’n annibynnol.

Dewis a defnyddio gwybodaeth 
berthnasol i’ch tasg
Er enghraifft, rhaid i chi fedru copïo a 
gludo, cadw, cipio lluniau, lawrlwytho 
ffeiliau, a chwarae ffeiliau cyfryngol a 
gaiff eu ffrydio.

Cadarnhau statws hawlfraint
Rhaid i chi wybod bod pob darn o 
wybodaeth yn destun hawlfraint, 
boed yn wybodaeth sydd wedi’i 
hargraffu neu’n wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh. Rhaid i chi nodi 
ffynhonnell pob darn o wybodaeth 
a gwybod pryd i wirio a allwch chi ei 
hatgynhyrchu heb ganiatâd ai peidio, 
e.e. trwy ofyn am gyngor gan berson 
priodol.

TGCh1.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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TGCh1.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon, derbyn a  
chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth, gan gynnwys 
tystiolaeth ynghylch y defnydd o 
e-bost, fod ar ffurf dogfen gofnodi 
ynghyd ag allbrintiau a/neu sgrinluniau 
â nodiadau, a ategwyd gan nodiadau a 
wnaed gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac 
a ddilyswyd gan aseswr.

• mewnbynnu gwybodaeth mewn 
 fformatau priodol 
• cadw gwybodaeth mewn ffeiliau a  
 ffolderi wedi eu henwi’n briodol ar 
 ddisgiau caled ac ar gyfryngau storio  
 cludadwy fel ei bod yn gallu cael ei  
 hadalw yn hawdd 
• defnyddio TGCh i anfon, derbyn a  
 chyfnewid gwybodaeth 
• anfon, derbyn ac ymateb yn briodol  
 i e-bost, gan gynnwys atodiadau a  
 defnyddio llyfr cyfeiriadau e-bost.

Ffeiliau a ffolderi sydd wedi eu 
henwi’n briodol
Rhaid i’r enwau rydych chi’n eu 
defnyddio ar gyfer eich ffeiliau a’ch 
ffolderi roi syniad o’u cynnwys, eu 
perchennog, eu dyddiad a’u dilyniant.

Anfon, derbyn ac ymateb yn 
briodol i e-bost 
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon, eu hateb 
yn briodol, eu dileu, eu creu, eu 
hanfon, eu copïo, agor ac ychwanegu 
atodiadau, defnyddio llyfr cyfeiriadau, 
addasu eich arddull i’ch cynulleidfa a 
defnyddio iaith briodol.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh1.3.1 
Mewnbynnu, 
datblygu, fformadu 
a chasglu ynghyd 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas ar 
ffurf:

a)   testun 
b)   tablau 
c)   delweddau 
ch) rhifau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses a ddefnyddiodd yr ymgeisydd 
i fewnbynnu a datblygu gwybodaeth 
i ateb ei bwrpas. Rhaid i’r dystiolaeth 
hon fod ar ffurf o leiaf un drafft 
cyflawn â nodiadau gan yr ymgeisydd 
neu nodiadau gan yr aseswr ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau.

Rhaid i’r gwaith terfynol fod yn gywir, 
yn glir ac wedi’i gadw’n briodol. Rhaid 
i’r graffiau a’r siartiau fod yn addas i’w 
pwrpas a bod wedi’u labelu’n gywir.

• gadw at gyfyngiadau hawlfraint yn  
 eich defnydd o wybodaeth 
• mewnbynnu, casglu ynghyd a   
 threfnu gwybodaeth ar ffurf testun,  
 tablau, delweddau a rhifau 
• fformadu gwybodaeth mewn ffordd  
 gyson 
• mewnbynnu, datblygu, fformadu a  
 threfnu gwybodaeth rifiadol sy’n  
 addas i bwrpas 
• defnyddio ffurfiau a thechnegau  
 priodol i gyflwyno gwybodaeth sy’n  
 addas i’ch pwrpas a’ch cynulleidfa 
• sicrhau bod yr wybodaeth yr ydych  
 yn ei chyflwyno yn fanwl gywir, yn 
 glir ac yn addas i bwrpas a   
 chynulleidfa

Mewnbynnu, casglu ynghyd a 
threfnu gwybodaeth
Rhaid i chi fedru mewnbynnu a/neu 
fewnforio gwybodaeth ar ffurf sy’n 
addas i’r meddalwedd, a’i fformadu’n 
gyson. Rhaid i chi wybod sut mae 
casglu gwahanol fathau o wybodaeth 
ynghyd megis testun, delweddau a 
rhifau (e.e. mewnosod, dileu, dewis, 
copïo, sganio, torri, gludo, llusgo a 
gollwng, canfod a newid, dadwneud 
ac ail-wneud) er mwyn sicrhau 
bod gwaith prosesu a chyflwyno 
gwybodaeth mor syml ag sy’n bosibl. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich 
bod chi wedi ystyried gwahanol 
ffyrdd a ffurfiau ar gyfer cyflwyno 
eich gwybodaeth a’ch bod chi’n gallu 
esbonio eich dewisiadau (e.e. ar ffurf 
copïau drafft anodedig, nodiadau, 
neu ddatganiadau tyst).

TGCh1.3 Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh1.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth 
gan ddefnyddio 
ffurfiau cyson sy’n 
addas i bwrpas a 
chynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, 
ac adolygu eich 
gwaith.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y gwaith 
gorffenedig, ynghyd â thystiolaeth 
i ddangos bod yr ymgeisydd wedi 
adolygu effeithiolrwydd ei waith.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled a/neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

Gallai’r dystiolaeth o waith adolygu fod 
ar ffurf nodiadau a ysgrifennwyd gan 
yr ymgeisydd, neu nodiadau ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau a 
ofynnwyd gan aseswr.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas a chynulleidfa  
• adolygu effeithiolrwydd eich gwaith.

Defnyddio ffurfiau a thechnegau 
priodol
Rhaid i chi wybod sut mae dewis 
o blith ffurfiau a roddir i chi (e.e. 
llythyr busnes, anfoneb, bwydlen ac 
ati) a rhaid i chi wybod sut mae eu 
defnyddio.

Rhaid i chi wybod sut mae fformadu 
a gosod testun gan ddefnyddio 
manylion a roddir i chi ynghylch 
unioni, bylchiadau ac arddulliau, 
e.e. manylion ynghylch ymylon, 
bylchiadau llinellau, papur (ar ffurf 
portread neu dirlun), pwyntiau bwled, 
toriadau tudalen, rhifo, alinio a rhifo 
tudalennau.

Wrth ddefnyddio delweddau, rhaid 
i chi fedru tocio, ailfeintio, amlapio 
testun, fframio ac ati.

Wrth ddefnyddio siartiau a graffiau, 
rhaid i chi eu labelu nhw’n gywir.

Adolygu effeithiolrwydd
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch proses 
gyfan eich gwaith, o gadarnhau 
eich bod yn deall y dasg i gyflwyno’r 
gwaith gorffenedig, a rhaid i chi 
werthuso’r broses honno.
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TGCh Lefel 2

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu: 

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd a llai cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Rhaid i chi wneud o leiaf ddau weithgaredd sydd, at ei gilydd 
yn:
•  cynnwys o leiaf un ffynhonnell wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh  
 ac o leiaf un ffynhonnell nad yw’n seiliedig ar TGCh
• defnyddio ffynonellau gwybodaeth gwahanol ar gyfer pob   
 gweithgaredd
• defnyddio o leiaf un enghraifft o destun, un enghraifft o   
 ddelwedd ac un enghraifft o rif
• cyflwyno tystiolaeth o ddefnyddio e-bost yn bwrpasol.

Nodiadau 

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel 2 bydd angen i chi fod 
 yn gymwys hefyd ym mhob un o’r sgiliau sy’n ofynnol ar y lefelau  
 is. 
2. Ar y lefel hon, bydd eich deunydd pwnc a’ch deunyddiau’n rhai y  
 byddwch yn dod ar eu traws yn aml yng nghyd-destun eich 
 gwaith neu’ch astudiaethau, a bydd y tasgau a’r    
 gweithgareddau’n syml. Efallai y bydd athro/athrawes, tiwtor neu  
 hyfforddwr/wraig yn rhoi eich tasgau neu’ch gweithgareddau i chi,  
 ond rhaid i chi ddangos peth annibyniaeth wrth benderfynu sut y  
 byddwch chi’n eu cyflawni, gan gynnwys gwybod pryd i 
 ofyn am gyngor a chymorth. I ddechrau, rhaid i chi ddefnyddio  
 adnoddau ‘help’ megis sgriniau ‘help’ a dewiniaid i fireinio eich  
 technegau a goresgyn unrhyw anawsterau wrth i chi weithio. 
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei 
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
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4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 2 a  
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau. 
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad. 
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst. 
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi. Rhaid 
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati. 
• Wrth ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd, rhaid i chi roi cynnig  
 ar amrywiol dechnegau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau. Wrth  
 ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion 
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n  
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, yr angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol, a’r angen  
 i ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir wrth gau rhaglenni a   
 systemau. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â diffygion o ran offer neu wallau o  
 bwys mewn perthynas â meddalwedd neu galedwedd, ond rhaid i 
 chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn bwysig a  
 rhaid i chi wybod pryd a ble i fynd i gael help.
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Tystiolaeth

Ar Lefel 2, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddefnyddio TGCh ar gyfer o leiaf dau wahanol 
weithgaredd pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau 
perthnasol. Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun 
y gweithgareddau hyn; ni fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich 
sgiliau’n unigol neu mewn ymarferion annibynnol yn medru cael 
ei defnyddio’n dystiolaeth. Ar gyfer pob cydran, rhaid i’r ddau 
weithgaredd fod yn sylweddol wahanol i’w gilydd. Rhaid i’r briffiau 
ar gyfer yr aseiniadau, neu ffurf arall ar dystiolaeth, ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas wrth ei wneud, a’r 
canlyniad a ddisgwylid. Er bod ymdrin â thair cydran y safon mewn un 
gweithgaredd yn aml yn fwy ystyrlon, nid yw hynny’n ofyniad.   

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych 
i ganfod a disgrifio gweithgaredd; dewis, mewnbynnu a datblygu 
gwybodaeth; a datblygu cyflwyniad eich gwaith. Fel rheol bydd y 
broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, ailddrafftio neu 
ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y byddwch chi’n ei 
chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un drafft cyflawn â 
nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac ati. Ni fydd eich 
allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth 
ar eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn eich 
portffolio.

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft athro/athrawes, tiwtor, hyfforddwr/wraig). 
Os defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid sicrhau tystiolaeth 
ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch cynlluniau, neu 
dystiolaeth bod eich aseswr wedi trafod manylion y broses â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGCh2.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’r dystiolaeth ynghylch 
proses a chanlyniadau yn hytrach nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.
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Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh2.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn 
mynd ati i wneud 
gweithgaredd 
sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Ar gyfer pob gweithgaredd, rhaid i’r 
dystiolaeth ddangos bod yr ymgeisydd 
wedi chwarae rôl weithredol o 
safbwynt disgrifio sut bydd yn mynd 
ati i wneud y gweithgaredd, hyd yn 
oed os yw’n cael cymorth gan berson 
priodol.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 
tystiolaeth mewn llawysgrifen, 
tystiolaeth wedi’i chynhyrchu’n 
electronig, tystiolaeth lafar neu 
dystiolaeth weledol. Er enghraifft, 
gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau’r ymgeisydd, neu nodiadau’r 
aseswr ynghylch gwaith arsylwi neu 
sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff ar 
gyfer y gweithgaredd neu ddisgrifiad 
o’r gweithgaredd.

• weithio gyda pherson priodol i’ch  
 helpu i adnabod a disgrifio eich 
 gweithgaredd a’i dasgau a/neu ei 
 is-dasgau

Disgrifio sut y byddwch yn mynd 
ati/sut y byddwch yn gweithio 
gyda pherson priodol 
Efallai y bydd athro/athrawes, tiwtor 
neu hyfforddwr/wraig yn rhoi eich 
tasg neu’ch gweithgaredd i chi, ond 
rhaid i chi ddangos peth annibyniaeth 
wrth ddisgrifio sut y byddwch yn 
mynd at y dasg neu’r gweithgaredd 
a sut y byddwch yn ei chyflawni/
ei gyflawni. Rhaid i chi wybod pryd 
i ofyn am gyngor a phryd i gymryd 
cyngor gan berson priodol er mwyn 
datblygu’r manylion ac adnabod y 
tasgau a’r is-dasgau.  

Y briff ar gyfer y gweithgaredd 
neu ddisgrifiad ohono
Efallai bydd eich athro/athrawes/tiwtor/ 
hyfforddwr/wraig yn rhoi briff i chi ar 
gyfer y gweithgaredd. Er hynny, os 
byddwch chi’n dewis cyflawni eich 
gweithgaredd eich hun sydd wedi’i 
gymeradwyo gan eich tiwtor, rhaid i 
chi ddarparu disgrifiad byr ohono gan 
gynnwys disgrifiad o’i gyd-destun a’i 
bwrpas.

TGCh2.1 Defnyddio systemau TGCh
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TGCh2.1.2
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol 
i ymgymryd â’r 
gweithgaredd yn 
effeithiol.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut 
mae’r ymgeisydd wedi cyflawni’r 
gweithgaredd yn annibynnol ac yn 
effeithiol, gan ofyn am help neu 
gyngor pan fo hynny’n briodol. 

Gallai’r dystiolaeth gynnwys:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 gwblhawyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd  
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion  
 arsylwi gan yr aseswr neu berson  
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu  
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• disgrifio a defnyddio gweithdrefnau 
 cywir i ddechrau a chau systemau 
 TGCh 
• dewis cymwysiadau meddalwedd a  
 chyfleusterau’r system i gyflawni eich 
 pwrpas 
• disgrifio a defnyddio gweithdrefnau  
 cywir i agor, defnyddio a chau   
 meddalwedd priodol 
• defnyddio dulliau mewnbynnu ac 
 allbynnu a gwasanaethau cyfathrebu 
• adnabod a defnyddio nodweddion  
 rhyngwyneb 
• cymhwyso cysodiadau personol heb  
 effeithio ar waith pobl eraill a’u   
 hailosod ar ôl eu defnyddio 
• rheoli strwythurau ffeiliau a ffolderi  
 er mwyn i chi allu storio ac adalw  
 gwybodaeth yn effeithlon 
• gwneud copi wrth gefn o’ch gwaith  
 neu wirio bod hyn wedi cael ei   
 wneud yn awtomatig 
• trafod a defnyddio cyfryngau storio  
 cludadwy yn saff a chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo  
 hynny’n briodol 
• adnabod gwallau a chanfod y   
 rhesymau posib fel y gallwch eu   
 disgrifio i berson arall 

Disgrifio a defnyddio 
gweithdrefnau cywir  
Rhaid i chi fedru disgrifio’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a 
meddalwedd, a rhaid i chi fedru eu 
dilyn yn gywir. 

Cymhwyso cysodiadau personol 
Rhaid i chi wybod, er enghraifft, sut  
mae cymhwyso agweddau ar 
ymddangosiad eich sgrin heb effeithio 
ar waith defnyddwyr eraill y peiriant 
neu’r rhwydwaith, a rhaid i chi fedru 
ailosod y cysodiadau gwreiddiol pan  
fyddwch chi wedi gorffen eich 
gwaith.

Rheoli strwythurau ffeiliau a 
ffolderi 
Rhaid i chi greu ac enwi ffeiliau a 
ffolderi gan ddefnyddio enwau a fydd 
yn ei gwneud yn hawdd i chi adalw 
data’n ddiweddarach (e.e. rhaid i’r  
enwau roi syniad o gynnwys, 
perchennog, dyddiad a dilyniant). 
Rhaid i chi wybod sut mae agor 
ffeiliau, eu cadw, eu cadw dan enw 
arall, eu hargraffu, eu cau, eu dileu, 
eu gweld, eu hailenwi, eu symud a’u 
copïo mewn ffolderi priodol. 
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Trafod a defnyddio cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir
Rhaid i chi wybod sut mae:

• trafod, mewnosod a symud 
 cyfryngau storio cludadwy fel y 
 gellir osgoi eu difrodi neu golli data 
• labelu cyfryngau’n briodol 
• chwilio am firysau cyn eu defnyddio 
• storio cyfryngau’n saff.

TGCh2.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach a 
diogel bob amser.

Rhaid cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd. 

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys  
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn 
 gywir ac yn ddilys, gan oruchwyliwr 
 neu bobl eraill y bu’r ymgeisydd yn  
 gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion   
 arsylwi gan yr aseswr neu berson  
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu  
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dangos eich bod yn deall ac yn dilyn 
 arferion gweithio saff ac iach gan 
 gynnwys lleihau peryglon i iechyd 
• disgrifio’r angen am weithdrefnau a  
 argymhellir i sicrhau diogelwch data  
 a systemau TGCh a’u dilyn 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Dangos eich bod yn deall ac yn 
dilyn arferion gweithio saff ac 
iach 
Rhaid i chi archwilio caledwedd a 
cheblau a’u had-drefnu’n ddiogel os 
oes angen. Rhaid i chi addasu’r seddi 
a’r goleuadau (neu ofyn iddyn nhw 
gael eu haddasu gan berson priodol), 
osgoi peryglon, cymryd seibiant a 
lleihau straen corfforol, a rhaid i chi  
fedru esbonio pam mae angen 
cymryd y camau hyn.

Disgrifio’r angen am weithdrefnau 
a argymhellir i sicrhau diogelwch 
data a systemau TGCh a’u dilyn
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a 
rhifau adnabod personol lle bo angen, 
a rhaid i chi wneud copïau wrth gefn 
(neu wirio bod copïau wrth gefn wedi 
cael eu gwneud yn awtomatig). 

TGCh2.1 Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Rhaid i chi wybod sut mae gwirio bod 
system atal firysau wedi’i diweddaru. 
Rhaid i chi fedru disgrifio pam mae 
angen cymryd y camau hyn.

Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff 
Rhaid i chi ofalu eich bod yn 
gwarchod eich manylion personol, yn 
enwedig yng nghyd-destun  
gwefannau rhyngweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, 
ac osgoi rhoi manylion cyfrifon banc 
ac ati ar wefannau nad ydyn nhw 
wedi’u diogelu.

Noder: Mae’n bwysig bod eich 
tystiolaeth yn dangos eich bod chi 
wedi dilyn arferion gweithio saff, 
iach a diogel wrth i chi gyflawni 
eich gweithgareddau. Nid yw gallu 
disgrifio arferion o’r fath allan o  
gyd-destun yn ddigon.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Ar gyfer 
pob un o’ch 
gweithgareddau:

TGCh2.2.1
Darganfod, dewis 
a defnyddio 
ffynonellau 
gwahanol o 
wybodaeth briodol 
sy’n seiliedig ar 
TGCh a nad yw’n 
seiliedig ar TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen neu ddogfennau 
priodol. Rhaid iddi ddangos sut  
llwyddodd yr ymgeisydd i ddarganfod, 
dewis a defnyddio ffynonellau, a rhaid 
iddi gynnwys esboniad ynghylch pam 
roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn 
briodol i’r dasg.

• ganfod, darganfod, dewis a   
 defnyddio ffynonellau sy’n seiliedig  
 ar TGCh a ffynonellau eraill o 
 wybodaeth sy’n briodol i’ch tasgau

TGCh2.2.2
Chwilio am 
wybodaeth 
berthnasol sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
nad yw’n seiliedig ar 
TGCh, ei dewis a’i 
chael.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen briodol a lenwyd gan yr 
ymgeisydd ac sy’n cynnwys cofnodion 
y cadarnhawyd eu bod yn gywir ac yn 
ddilys, e.e. gan oruchwyliwr neu bobl 
eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio 
gyda nhw. Rhaid nodi’r ffynonellau a 
ddefnyddiwyd ynghyd â chwmpas a 
natur y chwiliadau a’u canlyniadau.

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• datganiadau tyst neu gofnodion   
 arsylwi gan yr aseswr neu berson  
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu  
 dilysu gan yr aseswr

• chwilio am wybodaeth sy’n seiliedig 
 ar TGCh gan ddefnyddio technegau 
 chwilio cymhleth, a’i chael 
• llunio ymholiadau i leoli gwybodaeth  
 berthnasol 
• cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r   
 rhyngrwyd am wybodaeth 
• cymharu’r gwefannau yr ydych yn eu 
 darganfod a gwneud    
 penderfyniadau call am eu manwl  
 gywirdeb a’u dibynadwyedd 
• dehongli gwybodaeth a gwerthuso a  
 yw’n addas i’ch pwrpas 
• dewis a defnyddio gwybodaeth sydd  
 ei hangen arnoch i fod yn addas i’ch  
 pwrpas

Cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r 
rhyngrwyd am wybodaeth
Rhaid i chi fedru meddwl ymlaen llaw 
am y canlynol:

• y wybodaeth sydd ei hangen   
 arnoch ar gyfer pwrpas penodol  
 (e.e. er mwyn ymateb i ymholiad,  
 cyflawni tasg neu gael syniadau ar  
 gyfer cynllun) 
• canfod ble a sut y gallech chi gael y  
 wybodaeth honno, e.e. cysylltu â’r  
 rhyngrwyd, defnyddio peiriant 
 chwilio’n effeithlon ac yn effeithiol  
 (h.y. gan ddefnyddio nodchwilwyr,  
 defnyddio mwy nag un maen prawf,  
 defnyddio dyfynodau, chwilio o

TGCh2.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion
 o arsylwadau neu atebion
• sgrinluniau â nodiadau.

• cadarnhau statws hawlfraint yr   
 wybodaeth yr ydych yn ei darganfod  
 a nodi’ch ffynonellau

 fewn canlyniadau, defnyddio   
 gweithredwyr perthynol, defnyddio  
 gweithredwyr rhesymegol) 
• mewnbynnu cyfeiriadau 
 gwefannau’n gywir 
• pori, dilyn dolenni cyswllt, 
 defnyddio’r botymau ‘ymlaen’ ac 
 ‘yn ôl’, cadw a defnyddio nodau 
 tudalen. 

Gwneud penderfyniadau call
Rhaid i chi ystyried i ba raddau mae’r  
gwefannau rydych yn eu darganfod yn 
cynnig gwybodaeth gywir a dibynadwy. 
Er enghraifft, mae gwefannau sydd 
â’r ôl-ddodiad ‘.gov.uk’ yn cynnig 
gwybodaeth ystadegol swyddogol, 
ond efallai na fydd y ffeithiau a’r 
ffigurau sydd ar nifer o wefannau 
eraill yn cael eu gwirio’n annibynnol.

Gwerthuso a yw gwybodaeth yn 
addas i bwrpas  
Rhaid i chi wybod sut mae darllen 
a deall gwybodaeth, fel y gallwch 
chi wirio ffeithiau ac adnabod gwall 
neu duedd bosibl wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch p’un a 
yw’r wybodaeth yn addas ai peidio 
i’ch pwrpas. Gallech chi ystyried 
bwriad ac awdurdod y darparwr a 
pha mor gyfredol a pherthnasol yw’r 
wybodaeth.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Dewis a defnyddio gwybodaeth 
sydd ei hangen arnoch i fod yn 
addas i’ch pwrpas 
Rhaid i chi fedru copïo a gludo, cadw, 
cipio lluniau, lawr lwytho ffeiliau a 
chwarae ffeiliau cyfryngol a gaiff eu 
ffrydio. 

Cadarnhau statws hawlfraint 
Rhaid i chi wybod bod pob darn o 
wybodaeth yn destun hawlfraint, 
boed yn wybodaeth sydd wedi’i 
hargraffu neu’n wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh. Rhaid i chi nodi 
ffynhonnell pob darn o wybodaeth 
a ddefnyddir gennych, a rhaid i 
chi fedru cadarnhau a allwch chi 
atgynhyrchu’r wybodaeth sydd ei 
hangen arnoch heb ganiatâd ai peidio.

TGCh2.2.3 
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth, gan gynnwys 
tystiolaeth ynghylch y defnydd o 
e-bost, fod ar ffurf dogfen gofnodi 
ynghyd ag allbrintiau a/neu sgrinluniau 
â nodiadau, a ategwyd gan nodiadau a 
wnaed gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac 
a ddilyswyd gan aseswr.

• mewnbynnu gwybodaeth mewn  
 fformatau sy’n helpu datblygiad 
• cadw gwybodaeth mewn ffeiliau a 
 ffolderi sydd wedi eu henwi’n 
 briodol, ar ddisg galed ac ar 
 gyfryngau storio cludadwy, a sicrhau 
 bod copïau wrth gefn yn cael eu 
 gwneud

Ffeiliau a ffolderi sydd wedi eu 
henwi’n briodol 
Rhaid i’r enwau rydych chi’n eu 
defnyddio ar gyfer eich ffeiliau 
a’ch ffolderi roi gwybodaeth am eu 
cynnwys, eu perchennog, eu dyddiad 
a’u dilyniant.

TGCh2.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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• defnyddio TGCh i anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu gwybodaeth 
• anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i 
 e-bost gan gynnwys atodiadau 
• copïo e-bost i eraill dim ond pan y 
 bo’n briodol gan barchu 
 cyfrinachedd a, lle bo’n briodol, dilyn 
 gofynion diogelwch data 
• storio e-byst, atodiadau e-bost a  
 chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
 effeithlon.

Anfon, derbyn ac ymateb yn 
briodol i e-bost
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon, eu hateb, 
eu dileu, eu hanfon ymlaen, eu 
creu, eu hanfon, eu copïo, agor ac 
ychwanegu atodiadau, defnyddio llyfr 
cyfeiriadau, addasu eich arddull i’ch 
cynulleidfa, defnyddio iaith briodol a 
pharchu cyfrinachedd. 

Copïo e-bost i eraill dim ond pan y 
bo’n briodol
Rhaid i chi beidio â chopïo e-bost i 
eraill oni bai fod angen iddyn nhw 
gael y wybodaeth. 

Gofynion diogelwch data 
Rhaid i chi fod yn ymwybodol o 
ofynion diogelwch data a’u dilyn, 
e.e. rhaid i chi beidio â darparu 
gwybodaeth bersonol am rywun i 
drydydd partïon heb gydsyniad yr 
unigolyn dan sylw.

Storio e-byst, atodiadau e-bost a 
chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
effeithlon 
Er enghraifft, rhaid i chi ddefnyddio 
ffolderi i storio e-byst a/neu atodiadau 
pwysig, a chadw llyfr cyfeiriadau. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh2.3.1
Mewnbynnu, 
trefnu, datblygu, 
fformadu a chyfuno 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar 
TGCh i fod yn addas 
i’ch cynnwys a’ch 
pwrpas ar ffurf:

a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d) cofnodion.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses a ddefnyddiodd yr ymgeisydd 
i fewnbynnu a datblygu gwybodaeth 
i fod yn addas i’w bwrpas. Rhaid i’r 
dystiolaeth hon fod ar ffurf copïau 
drafft â nodiadau gan yr ymgeisydd 
neu nodiadau gan yr aseswr ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi datblygu’r modd y 
mae’n cyflwyno ei waith, a rhaid iddi 
allu dangos bod y dull cyflwyno’n 
addas i’r pwrpas, y gynulleidfa a’r 
mathau o wybodaeth a ddefnyddir. 

Rhaid i’r gwaith terfynol fod yn gywir, 
yn glir ac wedi’i gadw’n briodol. Rhaid 
i’r graffiau a’r siartiau fod yn addas i’w 
pwrpas a bod wedi’u labelu’n gywir.

• gadw at gyfyngiadau hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill yn eich defnydd 
 o wybodaeth a chydnabod eich 
 ffynonellau 
• mewnbynnu, casglu ynghyd a   
 threfnu gwybodaeth ar ffurf testun,  
 tablau, delweddau, rhifau a 
 chofnodion gan ddefnyddio   
 fformatau sy’n helpu datblygiad 
• casglu ynghyd a datblygu 
 gwybodaeth o wahanol fathau o  
 ffynonellau ar ffurf testun, tablau,  
 delweddau, rhifau a chofnodion 
• olrhain gwybodaeth newydd gan  
 gynnwys gwybodaeth gyfunol 
• gwerthuso gwahanol ddulliau o   
 drefnu a chyflwyno gwybodaeth gan  
 ystyried addasrwydd i bwrpas a   
 chynulleidfa 
• mewnbynnu, datblygu a threfnu  
 gwybodaeth rifiadol er mwyn iddi 
 fod yn addas i bwrpas gan   
 ddefnyddio meddalwedd taenlen 
• datblygu cyflwyniad eich gwaith  
 gan ddefnyddio ffurfiau a   
 thechnegau addas i’ch pwrpas a’ch  
 cynulleidfa a’r mathau o wybodaeth  
 a ddefnyddir

Mewnbynnu, casglu ynghyd a 
threfnu gwybodaeth
Rhaid i chi fedru mewnbynnu a/neu 
fewnforio gwybodaeth ar ffurf sy’n 
addas i’r meddalwedd a’r modd bydd 
y wybodaeth yn cael ei datblygu yn 
y dyfodol, a rhaid i chi ddefnyddio 
fformatau sy’n ddefnyddiol wrth 
drafod unrhyw wybodaeth rydych 
wedi’i mewnbynnu neu’i mewnforio. 
Rhaid i chi wybod sut mae casglu 
gwahanol fathau o wybodaeth 
ynghyd megis testun, delweddau, 
rhifau (e.e. mewnosod, dileu, dewis, 
copïo, sganio, torri, gludo, llusgo a 
gollwng, canfod a newid, dadwneud 
ac ail-wneud, cynnwys delweddau 
mewn fframiau, a rhoi data mewn 
tablau neu golofnau) er mwyn sicrhau 
bod gwaith prosesu a chyflwyno 
gwybodaeth mor syml ag sy’n bosibl.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses 
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich bod 
chi wedi ystyried gwahanol ffyrdd 
a ffurfiau ar gyfer cyflwyno eich 
gwybodaeth a’ch bod chi’n gallu

TGCh2.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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• gwirio bod eich gwaith i gyd yn fanwl 
 gywir, yn glir ac yn addas i bwrpas

esbonio eich dewisiadau (e.e. ar ffurf 
copïau drafft anodedig, nodiadau, 
neu ddatganiadau tyst).

Olrhain gwybodaeth newydd 
Wrth brosesu gwybodaeth (gan 
gynnwys data meintiol, testun a 
delweddau) bydd gwybodaeth 
newydd yn cael ei chynhyrchu, 
megis cyfansymiau, cyfeiriadau 
at dudalennau, mynegeion, neu 
ddiagramau neu graffiau diwygiedig. 
Wrth brosesu gwybodaeth, rhaid i chi 
fedru hyrwyddo eich pwrpas a dod 
i’ch casgliadau eich hun. 

Datblygu cyflwyniad gan 
ddefnyddio ffurfiau a thechnegau 
Rhaid i chi wybod sut mae:

• dewis a defnyddio ffurfiau sy’n 
 addas ar gyfer cyflwyno 
 gwybodaeth gyfunol, gan gynnwys 
 y confensiynau sy’n berthnasol i 
 ddogfennau cyffredin megis 
 llythyrau, taenlenni, tablau, 
 bwydlenni, adroddiadau, posteri,  
 tudalennau ar y we 
• fformadu a gosod testun gan 
 ddefnyddio manylion a ddarperir 
 ynghylch tablu, unioni, bylchiadau 
 ac arddulliau, e.e. manylion   
 ynghylch ymylon, tabiau, 
 mewnoliadau, ffont, bylchiadau 
 llinellau, pennyn a throedyn, 
 papur (ar ffurf portread neu dirlun),
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 colofnau, pwyntiau bwled,   
 toriadau tudalen, rhifo, alinio a   
 rhifo tudalennau 
• (wrth osod tablau) trefnu rhesi a 
 cholofnau’n briodol, alinio testun 
 yn llorweddol ac yn fertigol, cyfuno 
 a hollti celloedd, mewnosod   
 borderi, graddliwio ac ati 
• (wrth osod taenlen) addasu uchder 
 y rhes a lled y golofn, mewnosod 
 diddymu llinellau grid, cyfuno 
 celloedd, ychwanegu borderi at 
 gelloedd, gosod math a fformat y 
 data ar gyfer cell (e.e. testun, arian, 
 canran, lleoedd degol, dyddiad,   
 amser, amlapio testun) 
• (wrth fformadu delweddau) 
 ailfeintio, tocio, alinio, defnyddio 
 borderi, amlapio testun.  

Nid yw cyflwyno eich gwaith yn golygu 
defnyddio PowerPoint o reidrwydd. 

TGCh2.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth 
wedi ei chyfuno 
gan ddefnyddio 
fformatau a ffurfiau 
cyson sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y gwaith 
gorffenedig, ynghyd â thystiolaeth 
i ddangos bod yr ymgeisydd wedi 
adolygu’r broses ddatblygu a’r 
cynnyrch terfynol. 

Gallai’r dystiolaeth o waith adolygu fod 
ar ffurf nodiadau a ysgrifennwyd gan 
yr ymgeisydd, neu nodiadau ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau a 
ofynnwyd gan aseswr.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas a chynulleidfa gan 
 ddefnyddio dulliau cymeradwy a/neu 
 dempladau fel bo’n briodol 
• adolygu effeithiolrwydd datblygiad a  
 chyflwyniad eich gwaith 
• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas a chynulleidfa gan 
 ddefnyddio dulliau cymeradwy a/neu 
 dempladau fel y bo’n briodol

Dulliau a thempladau cymeradwy 
Rhaid i chi wybod a geir unrhyw 
ddulliau cymeradwy o gyflwyno gwaith 
yn y cyd-destun rydych yn gweithio 
ynddo (e.e. fformatau, arddulliau, 
logos), a rhaid i chi fedru defnyddio’r 
rhain pan fo hynny’n briodol. 

Adolygu effeithiolrwydd 
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch y broses a 
ddefnyddiwyd gennych i ddatblygu a

TGCh2.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth (parhad)
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ac adolygu eich 
gwaith.

• adolygu effeithiolrwydd datblygiad a  
 chyflwyniad eich gwaith.

chyflwyno eich gwaith, a rhaid i chi 
werthuso’r broses honno. Yn ogystal, 
rhaid i chi fyfyrio ynghylch ansawdd 
eich cynnyrch terfynol a’i addasrwydd 
i’w bwrpas, a rhaid i chi werthuso ei 
ansawdd a’i addasrwydd.
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TGCh Lefel 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

• defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd a llai cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Rhaid i chi wneud o leiaf ddau weithgaredd sydd, at ei gilydd 
yn:
•  dangos eich bod yn gallu cynllunio a gwneud nifer o   
 weithgareddau gwahanol ac un ohonyn nhw yn weithgaredd  
 cymhleth yn ateb gofynion TGCh3.1, TGCh3.2 a TGCh3.3
• cynnwys o leiaf un ffynhonnell wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh  
 ac o leiaf un ffynhonnell nad yw’n seiliedig ar TGCh
• defnyddio ffynonellau gwybodaeth gwahanol 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 wedi ei chyfuno
• cyflwyno tystiolaeth o ddefnyddio e-bost yn bwrpasol; rhaid i o 
 leiaf un e-bost anfonoch chi ac o leiaf un dderbynioch chi gael  
 atodiad sy’n berthnasol i’ch tasg.

Rhaid ateb gofynion pob cydran yn TGCh3.1, TGCh3.2 a TGCh3.3 o 
leiaf ddwy waith a rhaid i TGCh3.3 gael ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf 
ddwy gynulleidfa wahanol. Gall tasgau llai gael eu defnyddio i sicrhau 
bod gofynion pob cydran yn cael eu hateb.

Nodiadau 

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel 3 bydd angen i chi  
 fod yn gymwys hefyd ym mhob un o’r sgiliau sy’n ofynnol ar y  
 lefelau is. 
2. Ar y lefel hon, bydd eich deunydd pwnc a’ch deunyddiau’n rhai y  
 byddwch yn dod ar eu traws yng nghyd-destun eich gwaith  
 neu’ch astudiaethau. Rhaid i o leiaf un o’ch gweithgareddau fod  
 yn gymhleth (h.y. rhaid iddo gynnwys tasgau ac is-dasgau). Efallai  
 y bydd athro/athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn rhoi eich  
 tasgau neu’ch gweithgareddau i chi, ond rhaid i chi ddangos  
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 annibyniaeth wrth benderfynu sut y byddwch chi’n eu cyflawni  
 gan gynnwys gwybod pryd mae’n briodol gofyn am gyngor a  
 chymorth. I ddechrau, rhaid i chi ddefnyddio adnoddau ‘help’  
 megis sgriniau ‘help’ a dewiniaid i fireinio eich technegau a   
 goresgyn unrhyw anawsterau wrth i chi weithio. 
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn. 
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 3 a chynhyrchu  
 tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r safonau. 
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad. 
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst. 
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi.   
 Rhaid i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei  
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati.  
• Wrth ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd, rhaid i chi roi cynnig  
 ar amrywiol dechnegau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau. Wrth 
 ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion   
 diogelwch offer TGCh a rhaid i chi gymryd camau gweithredol i  
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, yr angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol, a’r angen  
 i ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir wrth gau rhaglenni a systemau.
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• Nid oes disgwyl i chi ddelio â diffygion o ran offer neu wallau o  
 bwys mewn perthynas â meddalwedd neu galedwedd, ond rhaid i  
 chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn bwysig a  
 rhaid i chi fedru eu disgrifio ac adnabod eu hachosion tebygol

Tystiolaeth

Ar Lefel 3, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith y 
byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddefnyddio TGCh ar gyfer o leiaf dau wahanol 
weithgaredd pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau 
perthnasol. Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun 
y gweithgareddau hyn; ni fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich 
sgiliau’n unigol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. Rhaid i’r 
briffiau ar gyfer yr aseiniadau, neu ffurf arall ar dystiolaeth, ddangos 
beth roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas wrth ei wneud, 
a’r canlyniad a ddisgwylid. 

Rhaid i’ch gweithgareddau fod yn sylweddol wahanol i’w gilydd. Er 
bod ymdrin â thair cydran y safon mewn un gweithgaredd yn fwy 
ystyrlon, nid yw hynny’n ofyniad yn eich ail weithgaredd neu’ch 
gweithgareddau eraill.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych 
i ganfod a disgrifio gweithgaredd; dewis, mewnbynnu a datblygu 
gwybodaeth, a datblygu cyflwyniad eich gwaith. Fel rheol bydd y 
broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, ailddrafftio neu 
ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y byddwch chi’n ei 
chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un drafft cyflawn â 
nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac ati. Ni fydd eich 
allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar 
eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid iddyn nhw gael eu cynnwys yn 
eich portffolio.

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft athro/athrawes, tiwtor, hyfforddwr/wraig). Os 
defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol 
fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch cynlluniau, neu dystiolaeth bod 
eich aseswr wedi trafod manylion y broses â chi. Dylai tystiolaeth ar 
gyfer TGCh3.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch a systemau 
diogelu) fod yn rhan integredig o’r dystiolaeth ynghylch proses a 
chanlyniadau yn hytrach nag yn elfen ar wahân.
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Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar ffurf 
copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh3.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn mynd 
ati i wneud o leiaf 
un gweithgaredd 
cymhleth sy’n gofyn 
am ddefnyddio 
TGCh.

Ar gyfer pob gweithgaredd, rhaid i’r 
dystiolaeth ddangos bod yr ymgeisydd 
wedi mynd ati’n annibynnol i 
ddadansoddi a disgrifio’r gweithgaredd 
a’r modd mae’n bwriadu ei gyflawni.

Fel rheol, rhaid i’r dystiolaeth fod ar 
ffurf nodiadau a gynhyrchwyd mewn 
llawysgrifen neu’n electronig. 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff ar 
gyfer y gweithgaredd neu ddisgrifiad 
o’r gweithgaredd.

• ganfod, dadansoddi a disgrifio’n 
 fanwl gywir eich gweithgaredd a’i 
 is-dasgau 
• cynllunio sut y byddwch yn   
 ymgymryd â’r gweithgaredd drwy ei 
 rannu i gyfres o dasgau neu  
 is-dasgau

Dadansoddi a disgrifio’n fanwl 
gywir
Efallai bydd eich tiwtor, eich  
athro/athrawes neu’ch  
hyfforddwr/wraig yn rhoi 
gweithgaredd sydd wedi’i amlinellu’n 
fras i chi, ond rhaid i chi fynd ati’n 
annibynnol i ddadansoddi, disgrifio 
a chynllunio sut rydych yn bwriadu 
ei gyflawni. Os byddwch chi’n dewis 
cyflawni eich gweithgaredd eich hun 
sydd wedi’i gymeradwyo gan eich 
athro/athrawes, tiwtor, hyfforddwr/
wraig rhaid i chi ddarparu disgrifiad 
ohono gan gynnwys disgrifiad o’i 
gyd-destun a’i bwrpas. Rhaid i chi 
wybod pryd i ofyn am gyngor a phryd 
i gymryd cyngor gan berson priodol er 
mwyn datblygu’r manylion ac adnabod 
y tasgau a’r is-dasgau.

TGCh3.1.2 
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol 
i ymgymryd â’r 
gweithgaredd 
yn effeithlon ac 
effeithiol.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut mae’r  
ymgeisydd wedi cyflawni’r 
gweithgaredd yn annibynnol, yn 
effeithlon ac yn effeithiol gan farnu 
pryd mae’n briodol gofyn am help neu 
gyngor.

Gallai’r dystiolaeth gynnwys:

•  log neu ddogfen gofnodi debyg a 
 gwblhawyd gan yr ymgeisydd ac sy’n

• egluro’r angen am weithdrefnau 
 cywir i ddechrau a chau systemau 
 TGCh a’u defnyddio 
• dewis ystod o gymwysiadau   
 meddalwedd a chyfleusterau’r   
 system i gyflawni eich pwrpas 
• egluro’r angen am weithdrefnau 
 cywir i agor, defnyddio a chau   
 meddalwedd priodol a’u defnyddio

Yn effeithlon ac effeithiol
Rhaid i chi gyflawni’r gweithgaredd 
mewn ffyrdd sy’n effeithlon o ran 
amser a defnydd o adnoddau ac sy’n 
effeithiol o ran cyflawni eich pwrpas.

Egluro’r angen am weithdrefnau 
cywir a’u defnyddio 
Rhaid i chi fedru disgrifio’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a

TGCh3.1  Defnyddio systemau TGCh
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 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys,  
 e.e. gan oruchwyliwr neu bobl eraill  
 y bu’r ymgeisydd yn gweithio gyda  
 nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• defnyddio ystod o ddulliau   
 mewnbynnu ac allbynnu a   
 gwasanaethau cyfathrebu 
• adnabod a defnyddio nodweddion  
 rhyngwyneb 
• cymhwyso cysodiadau personol 
 heb effeithio ar waith pobl eraill a’u 
 hailosod ar ôl eu defnyddio 
• rheoli strwythurau ffeiliau a ffolderi 
 er mwyn galluogi storio ac adalw 
 gwybodaeth gennych chi neu gan 
 eraill (lle bo hynny’n briodol) gan 
 ddefnyddio rheolaeth fersiynau 
• gwneud copi wrth gefn o’ch gwaith 
 a, lle bo hynny’n briodol, gwirio bod 
 hyn wedi cael ei wneud yn 
 awtomatig 
• trafod a defnyddio ystod o 
 gyfryngau storio cludadwy yn saff a 
 chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol 
• adnabod gwallau a chanfod y 
 rhesymau tebygol fel y gallwch eu 
 disgrifio’n fanwl gywir i berson arall

meddalwedd, esbonio pam mae eu 
hangen, a’u dilyn yn gywir.

Cymhwyso cysodiadau personol 
Rhaid i chi wybod, er enghraifft, 
sut mae cymhwyso agweddau ar 
ymddangosiad eich sgrin heb effeithio 
ar waith defnyddwyr eraill y peiriant 
neu’r rhwydwaith, a rhaid i chi fedru 
ailosod y cysodiadau gwreiddiol pan 
fyddwch chi wedi gorffen eich gwaith.

Rheoli strwythurau ffeiliau a 
ffolderi 
Rhaid i chi greu ac enwi ffeiliau a 
ffolderi gan ddefnyddio enwau a fydd 
yn ei gwneud yn hawdd i chi adalw 
data’n ddiweddarach (e.e. rhaid i’r  
enwau roi syniad o gynnwys, 
perchennog, dyddiad a dilyniant). 
Rhaid i chi wybod sut mae agor 
ffeiliau, eu cadw, eu cadw dan enw 
arall, eu hargraffu, eu cau, eu dileu, 
eu gweld, eu hailenwi, eu symud a’u 
copïo mewn ffolderi priodol. 

Trafod a defnyddio cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir
Rhaid i chi wybod sut mae:

• trafod, mewnosod a symud ystod o  
 gyfryngau storio cludadwy fel y 
 gellir osgoi eu difrodi neu golli data 
• labelu cyfryngau’n briodol 
• chwilio am firysau cyn eu defnyddio 
• storio cyfryngau’n saff.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh3.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach a 
diogel bob amser.

Rhaid cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd. 

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys   
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir ac yn ddilys, gan   
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• egluro a chymryd camau gweithredol 
 i sicrhau a dilyn arferion gweithio  
 saff ac iach, gan gynnwys lleihau  
 peryglon i iechyd  
• egluro’r angen am weithdrefnau 
 priodol i sicrhau diogelwch data a 
 systemau TGCh gan gynnwys 
 defnyddio cyfrineiriau 
• gweithredu gweithdrefnau gofal lle  
 bo hynny’n briodol 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Egluro a chymryd camau 
gweithredol i sicrhau a dilyn 
arferion gweithio saff ac iach 
Rhaid i chi wirio caledwedd a cheblau 
a’u had-drefnu’n ddiogel os oes 
angen. Rhaid i chi addasu’r seddi 
a’r goleuadau fel bo angen (neu 
ofyn iddyn nhw gael eu haddasu 
gan berson priodol), osgoi peryglon, 
cymryd seibiant a lleihau straen 
corfforol, a rhaid i chi fedru esbonio 
pam mae angen cymryd y camau hyn. 
Os oes angen, rhaid i chi dderbyn 
peth cyfrifoldeb am faterion iechyd a 
diogelwch a bod yn barod i gymryd y 
cam cyntaf.

Egluro’r angen am weithdrefnau 
priodol i sicrhau diogelwch data a 
systemau TGCh a’u dilyn
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a 
rhifau adnabod personol lle bo angen, 
a rhaid i chi wneud copïau wrth gefn 
(neu wirio bod copïau wrth gefn 
wedi cael eu gwneud yn awtomatig). 
Rhaid i chi wybod sut mae gwirio bod 
system atal firysau wedi’i diweddaru. 
Rhaid i chi fedru esbonio pam mae 
angen cymryd y camau hyn.

TGCh3.1  Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff 
Rhaid i chi ofalu eich bod 
yn gwarchod eich manylion 
personol, yn enwedig yng nghyd-
destun gwefannau rhyngweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, 
ac osgoi rhoi manylion cyfrifon banc 
ac ati ar wefannau nad ydyn nhw 
wedi’u diogelu.

Noder: Mae’n bwysig bod eich 
tystiolaeth yn dangos eich bod chi 
wedi dilyn arferion gweithio saff, 
iach a diogel wrth i chi gyflawni 
eich gweithgareddau. Nid yw gallu 
disgrifio arferion o’r fath allan o  
gyd-destun yn ddigon.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Ar gyfer 
pob un o’ch 
gweithgareddau:

TGCh3.2.1 
Cynllunio sut i 
ddarganfod yr 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a’r 
wybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh  
sydd ei hangen 
arnoch.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen neu ddogfennau 
priodol. Rhaid iddi ddangos sut y 
llwyddodd yr ymgeisydd i gynllunio ei 
waith a darganfod, gwerthuso, dewis 
a defnyddio ffynonellau, a rhaid iddi 
gynnwys esboniad ynghylch pam 
roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn 
briodol i’r dasg.

• gynllunio a threfnu’ch gwaith 
• darganfod, gwerthuso, dewis a 
 defnyddio ffynonellau gwybodaeth 
 sy’n seiliedig ar TGCh a ffynonellau 
 eraill o wybodaeth sy’n briodol i’ch 
 tasgau

Cynllunio a threfnu’ch gwaith
Rhaid i chi wybod sut mae meddwl 
ymlaen llaw am y wybodaeth sydd 
ei hangen arnoch ar gyfer pwrpas 
penodol (e.e. er mwyn ymateb i 
ymholiad, cyflawni tasg neu gael 
syniadau ar gyfer cynllun) a chynllunio 
ble a sut y byddwch chi’n cael y 
wybodaeth honno. Rhaid i chi 
gynllunio cyn gwneud y gwaith; nid 
yw cynllunio wrth edrych yn ôl yn 
dderbyniol.

TGCh3.2.2
Chwilio, gwerthuso, 
dewis a chael 
gwybodaeth 
berthnasol sy’n 
seiliedig ar TGCh ac 
nad yw’n seiliedig 
ar TGCh o ystod o 
ffynonellau.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen briodol a gwblhawyd 
gan yr ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn 
gywir ac yn ddilys, gan oruchwyliwr 
neu bobl eraill y bu’r ymgeisydd yn 
gweithio gyda nhw. Rhaid cofnodi 
manylion llawn y ffynonellau a 
ddefnyddiwyd ynghyd â chwmpas a 
natur y chwiliadau a’u canlyniadau. 
Rhaid cyfiawnhau’r dewis o 
ffynonellau’n glir.

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• dylunio a defnyddio technegau 
 chwilio effeithlon i ddarganfod 
 gwybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh 
• llunio ymholiadau i leoli gwybodaeth 
 berthnasol gan ddefnyddio 
 ffynonellau gwahanol a meini prawf 
 chwilio amryfal   
• cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r   
 rhyngrwyd yn effeithlon am   
 wybodaeth 
• gwneud penderfyniadau call am 
 ddibynadwyedd y gwefannau yr 
 ydych yn eu darganfod gan 
 ddefnyddio meini prawf penodol a  
 chyfiawnhau eich dewisiadau

Cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r 
rhyngrwyd yn effeithlon am 
wybodaeth
Rhaid i chi fedru:

• cysylltu â’r rhyngrwyd 
• defnyddio peiriant chwilio’n   
 effeithlon ac yn effeithiol (e.e. gan  
 ddefnyddio nodchwilwyr, defnyddio  
 mwy nag un maen prawf, defnyddio  
 dyfynodau, chwilio o fewn   
 canlyniadau, defnyddio    
 gweithredwyr perthynol, defnyddio 
 gweithredwyr rhesymegol) 
• mewnbynnu cyfeiriadau    
 gwefannau’n gywir 

TGCh3.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau.

• dehongli gwybodaeth a gwerthuso a 
 yw’n addas i’ch pwrpas 
• dewis a defnyddio gwybodaeth 
 sydd ei hangen arnoch i fod yn  
 addas i’ch pwrpas ar sail ei 
 pherthnasedd a’i hansawdd 
• cadarnhau statws hawlfraint yr 
 wybodaeth a ddarganfyddwch a 
 chofnodi manylion llawn am eich  
 ffynonellau

• pori, dilyn dolenni cyswllt,   
 defnyddio’r botymau ‘ymlaen’ ac  
 ‘yn ôl’, cadw a defnyddio nodau  
 tudalen.

Gwneud penderfyniadau call 
Rhaid i chi ystyried i ba raddau mae’r  
gwefannau rydych yn eu darganfod 
yn cynnig gwybodaeth gywir a 
dibynadwy. Er enghraifft, mae 
gwefannau sydd â’r ôl-ddodiad  
‘.gov.uk’ yn cynnig gwybodaeth 
ystadegol swyddogol, ond efallai 
na fydd y ffeithiau a’r ffigurau sydd 
ar nifer o wefannau eraill yn cael 
eu gwirio’n annibynnol. Rhaid i chi 
fedru esbonio pam gwnaethoch 
chi dderbyn gwybodaeth o rai 
gwefannau ond nid rhai eraill.

Gwerthuso a yw gwybodaeth yn 
addas i bwrpas 
Rhaid i chi wybod sut mae darllen 
a deall gwybodaeth, fel y gallwch 
chi wirio ffeithiau ac adnabod gwall 
neu duedd bosibl wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch p’un a 
yw’r wybodaeth yn addas ai peidio 
i’ch pwrpas. Gallech chi ystyried 
bwriad ac awdurdod y darparwr a 
pha mor gyfredol a pherthnasol yw’r 
wybodaeth.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Cadarnhau statws hawlfraint
Rhaid i chi wybod bod pob darn o 
wybodaeth yn destun hawlfraint, boed 
yn wybodaeth sydd wedi’i hargraffu 
neu’n wybodaeth sy’n seiliedig ar 
TGCh. Rhaid i chi nodi manylion llawn 
ffynonellau pob darn o wybodaeth a 
ddefnyddir gennych, a rhaid i chi fedru 
cadarnhau a allwch chi atgynhyrchu’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
heb ganiatâd ai peidio.

TGCh3.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth, gan gynnwys 
tystiolaeth ynghylch y defnydd o 
e-bost, fod ar ffurf dogfen gofnodi 
ynghyd ag allbrintiau a/neu sgrinluniau 
â nodiadau, a ategwyd gan nodiadau a 
wnaed gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac 
a ddilyswyd gan aseswr.

• mewnbynnu gwybodaeth mewn 
 fformatau cyson 
• trawsnewid gwybodaeth rhwng 
 fformatau fel bo’n briodol 
• mewnbynnu a chadw eich 
 gwybodaeth mewn ffeiliau a ffolderi 
 sydd wedi eu henwi’n briodol, ar 
 ddisg galed ac ar gyfryngau storio 
 cludadwy 
• egluro’r angen am gopïau wrth gefn 
 a sicrhau eu bod yn cael eu gwneud, 
 gan gynnwys gennych chi os bydd 
 rhaid 
• defnyddio TGCh i anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu gwybodaeth 
• anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i 
 e-bost gan gynnwys atodiadau

Ffeiliau a ffolderi sydd wedi eu 
henwi’n briodol
Rhaid i’r enwau rydych chi’n eu 
defnyddio ar gyfer eich ffeiliau a’ch 
ffolderi roi gwybodaeth glir am eu 
cynnwys, eu perchennog, eu dyddiad 
a’u dilyniant.

Anfon, derbyn ac ymateb yn 
briodol i e-bost
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon, eu hateb, 
eu dileu, eu hanfon ymlaen, eu 
creu, eu hanfon, eu copïo, agor ac 
ychwanegu atodiadau, defnyddio llyfr 
cyfeiriadau, addasu eich arddull i’ch 
cynulleidfa, defnyddio iaith briodol a 
pharchu cyfrinachedd.

TGCh3.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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• copïo e-bost i eraill dim ond i 
 ateb gofynion eich tasg gan barchu 
 cyfrinachedd a gofynion perthnasol y 
 Ddeddf Diogelu Data
• storio e-byst, atodiadau e-bost a  
 chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
 effeithlon.

Copïo e-bost i eraill dim ond i ateb 
gofynion eich tasg
Rhaid i chi beidio â chopïo e-bost i 
eraill oni bai fod angen iddyn nhw 
gael y wybodaeth. 

Diogelu data
Rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r 
gyfraith diogelu data ac ufuddhau 
iddi, e.e. rhaid i chi beidio â darparu 
gwybodaeth bersonol am rywun i 
drydydd partïon heb gydsyniad yr 
unigolyn dan sylw.

Storio e-byst, atodiadau e-bost a 
chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
effeithlon 
Er enghraifft, rhaid i chi ddefnyddio 
ffolderi i storio e-byst a/neu atodiadau 
pwysig, a chadw llyfr cyfeiriadau. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh3.3.1
Trefnu, datblygu, 
fformadu a chyfuno 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar 
TGCh o wahanol 
ffynonellau i fod yn 
addas i’ch cynnwys 
a’ch pwrpas ar ffurf:

a) testun 
b)  tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d) cofnodion.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses a ddefnyddiodd yr ymgeisydd 
i fewnbynnu, trefnu a datblygu 
gwybodaeth i fod yn addas i’w 
bwrpas. Rhaid i’r dystiolaeth hon fod 
ar ffurf copïau drafft â nodiadau gan 
yr ymgeisydd neu nodiadau gan yr 
aseswr ynghylch atebion yr ymgeisydd 
i gwestiynau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi ystyried barn pobl 
eraill wrth iddo ddatblygu cyflwyniad ei 
waith, er mwyn sicrhau ei fod yn addas 
i’w bwrpas a’i gynulleidfa.

Rhaid i’r gwaith terfynol fod yn gywir, 
yn glir ac wedi’i gadw’n briodol. Rhaid 
i’r graffiau a’r siartiau fod yn addas i’w 
pwrpas a bod wedi’u labelu’n gywir.

• gadw at gyfyngiadau hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill yn eich defnydd 
 o wybodaeth a chydnabod eich 
 ffynonellau yn llawn 
• mewnbynnu, datblygu a threfnu 
 gwybodaeth gan ddefnyddio 
 nodweddion cymwysiadau 
 meddalwedd i wella manwl   
 gywirdeb ac effeithlonrwydd eich  
 gwaith  
• creu a defnyddio strwythurau a  
 gweithdrefnau i ddatblygu 
 gwybodaeth a chasglu ynghyd 
 testun, tablau, delweddau, rhifau a 
 chofnodion 
• olrhain gwybodaeth newydd gan 
 gynnwys gwybodaeth gyfunol 
• gwerthuso gwahanol ddulliau o 
 drefnu a chyflwyno gwybodaeth 
 gan ystyried addasrwydd i bwrpas a 
 chynulleidfa 
• datblygu a mireinio cyflwyniad eich 
 gwaith fel ei fod yn fanwl gywir, yn  
 glir ac wedi ei gyflwyno’n gyson er 
 mwyn bod yn addas i’ch pwrpas a’ch 
 cynulleidfa, gan ystyried safbwyntiau 
 eraill

Mewnbynnu, datblygu a threfnu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu a/neu 
fewnforio gwybodaeth i gymwysiadau 
meddalwedd a defnyddio 
nodweddion y meddalwedd yn 
effeithlon er mwyn casglu ynghyd a 
datblygu’r wybodaeth mewn ffyrdd 
sy’n addas ar gyfer cyflwyno eich 
gwaith. Rhaid, er enghraifft, i chi 
wybod sut mae mewnosod, dileu, 
dewis, copïo, sganio, torri, gludo, 
llusgo a gollwng, canfod a newid, 
dadwneud ac ail-wneud, cynnwys 
delweddau mewn fframiau, a rhoi 
data mewn tablau neu golofnau, er 
mwyn sicrhau bod gwaith prosesu a 
chyflwyno gwybodaeth mor syml ag 
sy’n bosibl.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses  
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich 
bod chi wedi ystyried gwahanol 
ffyrdd a ffurfiau ar gyfer cyflwyno 
eich gwybodaeth a’ch bod chi’n gallu 
esbonio eich dewisiadau (e.e. ar ffurf 
copïau drafft anodedig, nodiadau, 
neu ddatganiadau tyst).

TGCh3.3 Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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• gwirio bod eich gwaith i gyd yn   
 fanwl gywir, clir ac yn addas i  
 bwrpas

Olrhain gwybodaeth newydd 
Wrth brosesu gwybodaeth (gan 
gynnwys data meintiol, testun a 
delweddau) bydd gwybodaeth 
newydd yn cael ei chynhyrchu, 
megis cyfansymiau, cyfeiriadau 
at dudalennau, mynegeion, neu 
ddiagramau neu graffiau diwygiedig. 
Wrth brosesu gwybodaeth, rhaid i chi 
fedru hyrwyddo eich pwrpas a dod 
i’ch casgliadau eich hun.

Datblygu a mireinio cyflwyniad 
Rhaid i chi wybod sut mae:

• dewis a defnyddio ffurfiau sy’n 
 addas ar gyfer cyflwyno 
 gwybodaeth gyfunol, gan gynnwys 
 y confensiynau sy’n berthnasol i 
 ddogfennau cyffredin (e.e.   
 llythyrau, taenlenni, tablau,   
 bwydlenni, adroddiadau, posteri,  
 tudalennau ar y we) 
• fformadu a gosod testun gan 
 ddefnyddio manylion a ddarperir 
 ynghylch tablu, unioni, bylchiadau 
 ac arddulliau, e.e. manylion   
 ynghylch ymylon, tabiau,    
 mewnoliadau, ffont, bylchiadau 
 llinellau, pennyn a throedyn, papur  
 (ar ffurf portread neu dirlun),   
 colofnau, pwyntiau bwled, toriadau  
 tudalen, rhifo, alinio a rhifo  
 tudalennau
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

• (wrth osod tablau) trefnu rhesi a   
 cholofnau’n briodol, alinio testun  
 yn llorweddol ac yn fertigol, cyfuno 
 a hollti celloedd, mewnosod   
 borderi, graddliwio ac ati 
• (wrth osod taenlen) addasu uchder 
 y rhes a lled y golofn,  
 mewnosod/diddymu llinellau grid, 
 cyfuno celloedd, ychwanegu 
 borderi at gelloedd, gosod math  
 a fformat y data ar gyfer cell  
 (e.e. testun, arian, canran, lleoedd  
 degol, dyddiad, amser, amlapio   
 testun) 
• (wrth fformadu delweddau) 
 ailfeintio, tocio, alinio, defnyddio 
 borderi, amlapio testun.  

Nid yw cyflwyno eich gwaith yn 
golygu defnyddio Powerpoint o 
reidrwydd.

Ystyried safbwyntiau eraill 
Wrth i chi weithio ar gyflwyno eich 
gwaith, rhaid i chi ofyn am farn pobl  
eraill a gweithredu ar sail y farn 
honno os ydych chi’n meddwl ei bod 
yn ddefnyddiol.

TGCh3.3 Datblygu a chyflwyno gwybodaeth (parhad)
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TGCh3.3.2
Cyflwyno’ch allbwn 
terfynol yn effeithiol 
gan ddefnyddio dull 
cyson a fformatau a 
ffurfiau sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, 
ac adolygu eich 
gwaith.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y gwaith 
gorffenedig, ynghyd â thystiolaeth 
i ddangos bod yr ymgeisydd wedi 
adolygu’r broses ddatblygu a’r 
cynnyrch terfynol yng ngoleuni adborth 
gan bobl eraill. Rhaid i’r dystiolaeth o 
waith adolygu fod ar ffurf nodiadau a 
gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd mewn 
llawysgrifen neu’n electronig.

• cyflwyno gwybodaeth fel ei bod yn 
 addas i’ch pwrpas ac i anghenion 
 eich cynulleidfa 
• gofyn am adborth oddi wrth eraill ac  
 adolygu effeithiolrwydd datblygiad a  
 chyflwyniad eich gwaith.

Gofyn am adborth oddi wrth eraill 
ac adolygu effeithiolrwydd 
Rhaid i chi ofyn i’ch cynulleidfa 
roi sylwadau ar effeithiolrwydd y 
modd y cyflwynoch chi eich gwaith, 
a rhaid i chi ystyried barn eich 
cynulleidfa wrth i chi fyfyrio ynghylch 
y broses a ddefnyddiwyd gennych i 
ddatblygu a chyflwyno eich gwaith a 
gwerthuso’r broses honno, ac wrth 
i chi fyfyrio ynghylch ansawdd eich 
cynnyrch terfynol a’i addasrwydd i’w 
bwrpas a gwerthuso ei ansawdd a’i 
addasrwydd.
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TGCh Lefel 4

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  ddatblygu strategaeth ar gyfer defnyddio sgiliau TGCh
• monitro eich cynnydd ac addasu eich strategaeth fel bo angen
• cyflwyno canlyniadau eich gwaith
• gwerthuso eich strategaeth gyffredinol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
 adeiladu arnyn nhw. Rhaid i chi sicrhau felly eich bod yn 
 gyfarwydd â holl ofynion Lefel 3 TGCh, sydd yn ei thro’n   
 ymgorffori gofynion y lefelau is. 
2. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei 
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn. 
3. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 4 a  
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau. 
4. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.   
5. Gellir defnyddio datganiadau tyst i ategu tystiolaeth ysgrifenedig  
 (er enghraifft o drafodaeth), ond rhaid sicrhau nad datganiadau  
 tyst yw’r unig dystiolaeth a gyflwynir gennych.  

Tystiolaeth

Ar Lefel 4, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol. Rhaid i’ch 
tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych i ganfod 
a disgrifio’r dasg rydych wedi ymgymryd â hi; dewis, mewnbynnu 
a datblygu gwybodaeth; a datblygu cyflwyniad eich gwaith. Fel 
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rheol bydd y broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, 
ailddrafftio neu ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y 
byddwch chi’n ei chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un 
drafft cyflawn â nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac 
ati. Ni fydd eich allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon 
o dystiolaeth ar eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid wrth gwrs iddyn 
nhw gael eu cynnwys yn eich portffolio.

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft rheolwr, athro/athrawes, tiwtor,  
hyfforddwr/wraig). Os defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid 
sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch 
cynlluniau, neu dystiolaeth bod eich aseswr wedi trafod manylion y 
broses â chi.

Rhaid i chi gynhyrchu tystiolaeth sy’n dangos eich bod chi wedi 
bodloni gofynion TGCh4.1, TGCh4.2 a TGCh4.3 yng nghyd-destun 
un gweithgaredd.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Rhaid cael tystiolaeth i ddangos bod eich gwaith i gyd wedi’i asesu a’i 
ddilysu – rhaid cael cofnodion/nodiadau a ysgrifennwyd gan aseswr 
cymwys, sy’n cadarnhau mai eich gwaith chi ydyw a’i fod wedi 
bodloni’r safon ofynnol. 

Pan fo’r safonau’n cyfeirio at ‘wybodaeth’, gall y wybodaeth honno 
fod ar ffurf testun a/neu ddelweddau a/neu rifau. 

Datganiad mynediad  

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh4.1.1
Datblygu strategaeth 
ar gyfer defnyddio 
sgiliau TGCh dros 
gyfnod estynedig.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn 
ysgrifenedig a gall fod mewn 
amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys 
cofnodion allan o gynllun datblygu 
personol neu ffeil cynnydd, neu gynnig 
mewn perthynas â phrosiect. 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• y rhesymau dros ddewis y dulliau  
 dan sylw 
• cyfeiriadau â nodiadau at y 
 ffynonellau a ddefnyddiwyd er   
 mwyn ymchwilio i wybodaeth.

• sefydlu cyfleoedd ar gyfer defnyddio 
 sgiliau TGCh  
• nodi’n eglur y canlyniadau rydych yn  
 gobeithio eu sicrhau 
• cynllunio’ch defnydd o sgiliau 
 TGCh dros gyfnod estynedig gan roi 
 ystyriaeth i’r ffactorau a allai effeithio 
 ar eich cynlluniau 
• dewis, ar sail ymresymu, y dulliau 
 sy’n sicrhau canlyniadau o’r ansawdd  
 sydd ei angen 
• canfod ffynonellau perthnasol o   
 wybodaeth, gan gynnwys pobl a 
 deunydd cyfeiriol, ac ymchwilio i’r 
 wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Sefydlu cyfleoedd ar gyfer 
ddefnyddio sgiliau TGCh 
Rhaid i chi dreulio ychydig o amser 
yn ymchwilio i weithgareddau ac 
yn archwilio gweithgareddau’n 
ymwneud â’ch gwaith, er mwyn 
canfod ble a sut y gallwch chi 
ddefnyddio TGCh i gynorthwyo 
â chwilio am wybodaeth sy’n 
cynnwys testun, delweddau a 
rhifau, ei datblygu, ei chyfnewid a’i 
chyflwyno’n effeithlon. 

Nodi’r canlyniadau
Datganiad o’r hyn rydych chi am ei 
gyflawni neu’r hyn sydd angen i chi 
ei gyflawni yw canlyniad arfaethedig, 
e.e. system gynadledda’n seiliedig ar 
gyfrifiaduron i gynorthwyo gwaith 
tîm. Efallai bydd angen i chi drafod 
y canlyniadau hyn â phobl eraill 
sy’n ymwneud â’ch gwaith. Rhaid i 
chi ganfod a nodi canlyniadau sy’n 
benodol, fel y gallwch chi weld a 
ydynt wedi’u cyflawni ai peidio. Bydd 
hynny’n eich helpu yn nes ymlaen 
wrth i chi fonitro a gwerthuso eich 
gwaith. 

TGCh4.1  Datblygu strategaeth
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Cynllunio’ch defnydd o sgiliau 
TGCh
Rhaid i chi ystyried y sgiliau bydd 
arnoch eu hangen i gyflawni eich 
canlyniadau arfaethedig, a chynllunio  
eich defnydd o sgiliau TGCh fel 
y gallwch chi wneud y gorau o’r 
gweithgareddau sy’n ymwneud â’ch 
gwaith. Rhaid i chi fedru canfod 
cyfleoedd a chyfyngiadau (e.e. eich 
arbenigedd personol, adnoddau, 
patrymau gwaith, materion yn 
ymwneud ag iechyd a diogelwch, a 
phryderon cymdeithasol a moesegol). 
Bydd yn rhaid i chi osod targedau a  
therfynau amser realistig dros y 
misoedd nesaf.

Dewis, ar sail ymresymu 
Rhaid i chi fod yn gyfarwydd â 
chryfderau a gwendidau dulliau TGCh 
ar gyfer trafod, prosesu a chyflwyno 
gwahanol fathau o wybodaeth,  
e.e. cyfleusterau meddalwedd penodol. 

Canfod ffynonellau perthnasol o 
wybodaeth 
Rhaid i chi wirio ystod o wahanol 
ffynonellau, gan gynnwys pobl a allai 
eich cynorthwyo i ddatblygu eich 
sgiliau a chwblhau’r gwaith. Rhaid i chi 
wybod sut i gael help a chael mynediad 
i lyfrgell, cyhoeddiadau arbenigol, y
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

rhyngrwyd, neu gronfeydd data ar  
CD-ROM neu ar-lein. Wrth ddefnyddio 
porwr gwe, rhaid i chi wybod sut 
mae rhoi nod tudalen ar dudalennau 
perthnasol ar y we, a sut mae 
lawrlwytho a chadw gwybodaeth. 
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
systemau cyfeirio a ffeilio priodol a sut 
mae cadw cofnodion o’r ffynonellau y 
byddwch yn eu defnyddio. 

TGCh4.1  Datblygu strategaeth (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh4.2.1
Monitro eich 
cynnydd ac addasu 
eich strategaeth, fel 
bo angen, er mwyn 
sicrhau canlyniadau 
o’r ansawdd sydd 
ei angen mewn 
gwaith sy’n cynnwys 
defnyddio TGCh ar 
gyfer dau bwrpas 
cymhleth, gwahanol.

Gallai’r dystiolaeth o fonitro cynnydd 
ac addasu strategaeth fod ar ffurf:

• cofnodion ysgrifenedig o  
 fyfyrdodau’r ymgeisydd ynghylch 
 cynnydd y gwaith ac unrhyw   
 adborth a gafwyd 
a/neu 
• nodiadau ysgrifenedig ynghylch 
 trafodaethau â phobl briodol, a   
 ategir gan ddatganiadau tyst.

Rhaid i’r dystiolaeth ddisgrifio’r 
dewisiadau a wnaed, y rhesymau 
drostyn nhw, a barn am eu 
heffeithiolrwydd.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• nodiadau ynghylch gwaith cynllunio 
• o leiaf un drafft, â thystiolaeth o 
 waith gwirio 
• cyfeiriadau llawn at yr holl   
 ffynonellau a ddefnyddiwyd. 

• baratoi a defnyddio TGCh er mwyn 
 cynorthwyo â:  
 – chwilio am, gwerthuso a dewis  
  gwybodaeth yn effeithlon  
 – archwilio gwahanol lwybrau   
  ymholi  
• datblygu a chyfnewid gwybodaeth  
 berthnasol at eich pwrpas  
• olrhain gwybodaeth newydd, gan 
 gynnwys integreiddio testun, 
 delwedd a rhif  
• monitro eich defnydd o sgiliau TGCh  
 ac adfyfyrio’n feirniadol arnyn nhw,  
 gan gynnwys:  
 – cael adborth gan eraill 
 – nodi’r dewisiadau a wnaed a   
  barnu pa mor effeithiol oedden  
  nhw  
• addasu eich strategaeth fel bo angen 
 er mwyn goresgyn anawsterau a  
 chynhyrchu canlyniadau o’r ansawdd  
 sydd ei angen. 

Paratoi a defnyddio TGCh 
Rhaid i chi fedru gosod a defnyddio:

• dalennau arddull, templedi a 
 macros i ymdrin â gweithrediadau a  
 ailadroddir 
• strwythurau cronfeydd data 
• ymholiadau gan ddefnyddio   
 peiriannau chwilio, a rhaid i chi   
 fedru mireinio eich chwiliad. 

Rhaid i chi fedru:

• gosod meini prawf (e.e. yn ôl   
 dyddiad, awdur, pwnc, sefydliad,  
 math a fformat) i helpu i ddewis y  
 wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
• llunio gwahanol strategaethau a  
 meini prawf ar gyfer chwilio, er 
 mwyn archwilio trywyddau ymholi  
 eraill, e.e. defnyddio model ariannol 
 ar daenlen i archwilio a darogan 
 effeithiau posibl newidiadau o ran  
 cost a phrisiau ar werthiant ac elw. 

Gwerthuso a dewis gwybodaeth
Rhaid i chi ddatblygu ‘llygad 
beirniadol’ er mwyn asesu ansawdd 
a dibynadwyedd gwybodaeth o 
wahanol ffynonellau, gan ystyried 
buddiannau masnachol, gwleidyddol, 

TGCh4.2  Monitro cynnydd
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 academaidd neu bersonol a allai 
ddylanwadu ar gynnwys a chyflwyniad. 
Rhaid i chi wirio ffeithiau, ymchwilio i 
ffynonellau eraill a gofyn cwestiynau 
ychwanegol. 

Datblygu a chyfnewid gwybodaeth 
berthnasol  
Rhaid i chi fedru canfod dulliau o 
gyfnewid gwybodaeth (e.e. e-bost, 
cynadledda cyfrifiadurol, fideo 
gynadledda, tudalennau ar y we, 
rhannu dogfennau) a deall sut maen 
nhw’n effeithio ar ddatblygiad 
gwybodaeth a dulliau o weithio. 
Rhaid i chi fedru ystyried ffactorau 
trefniadaethol megis gwaith rheoli 
fersiynau, adalw dogfennau, monitro 
trafodion, sicrhau diogelwch, archifo a 
chreu copïau wrth gefn.

Olrhain gwybodaeth newydd 
Rhaid i chi ganfod gwybodaeth a  
gynhyrchir wrth i’ch gwaith ddatblygu  
(e.e. gwahanol syniadau, 
dehongliadau, addasiadau byrfyfyr 
a chynlluniau) a rhaid i chi fedru 
defnyddio’r wybodaeth honno lle bo 
hynny’n briodol. 

TGCh4.2  Monitro cynnydd (parhad)
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 Monitro ac adfyfyrio’n feirniadol
Rhaid i chi wybod sut mae olrhain eich  
cynnydd, ei gofnodi, myfyrio yn ei 
gylch a’i werthuso, gan gynnwys 
olrhain unrhyw broblemau TGCh a’r 
hyn wnaethoch chi yn eu cylch. Rhaid 
i chi ganfod ffynonellau adborth 
dibynadwy a defnyddio adborth yn 
adeiladol i’ch helpu i fonitro eich 
perfformiad a gwneud penderfyniadau, 
e.e. penderfyniadau ynghylch p’un 
a ddylid addasu eich strategaeth 
gyffredinol ai peidio. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh4.3.1
Cyflwyno 
canlyniadau eich 
gwaith.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth yn 
electronig, ar ffurf copi caled, ar ffurf 
cyflwyniad llafar, neu drwy gyfuniad 
o’r rhain.

Os caiff unrhyw ran o’r dystiolaeth ei 
chyflwyno ar lafar:

• rhaid i’r dystiolaeth gynnwys   
 nodiadau’r ymgeisydd wrth iddo  
 baratoi ar gyfer y cyflwyniad 
• rhaid cael tystiolaeth ychwanegol a  
 allai fod ar ffurf: 
 – clipiau sain/clipiau gweledol o’r  
  cyflwyniad 
a/neu 
 – ddatganiadau tyst 
• gall yr ymgeisydd ddefnyddio   
 nodiadau bras i’w gynorthwyo, ond  
 rhaid iddo beidio â’u darllen yn   
 uchel.

Rhaid i’r aseswyr chwilio am: 
• fynegiant clir 
• defnydd priodol o eirfa 
• defnydd o amrywiaeth o dechnegau  
 llafar a gweledol a thechnegau eraill 
• tystiolaeth bod y cyflwyniad wedi’i 
 strwythuro’n dda a’i fod yn cynnwys  
 enghreifftiau a oedd yn berthnasol  
 i’r gynulleidfa  

• ddatblygu strwythur ar gyfer 
 cyflwyno’ch gwaith, gan integreiddio  
 gwahanol fathau o wybodaeth er  
 mwyn sicrhau cysondeb yn y modd  
 mae testun, rhifau a delweddau yn  
 ymddangos  
• defnyddio barn pobl eraill wrth   
 fireinio’r cynnwys a’r diwyg  
• cyflwyno gwybodaeth mewn dull  
 effeithiol, gan ddefnyddio fformat ac 
 arddull sy’n addas i’ch pwrpas, pwnc  
 a chynulleidfa, a sicrhau:  
 – ei bod yn gywir o ran cynnwys a  
  chonfensiynau  
 – ei bod yn gwneud synnwyr.  

Cyflwyno gwybodaeth mewn dull 
effeithiol  
Rhaid i chi wybod sut mae datblygu 
strwythurau priodol ar gyfer 
integreiddio gwahanol fathau o 
wybodaeth, e.e. sicrhau bod ffontiau, 
ffurfiau, fformatau rhifau, meintiau 
a siapiau graffiau, delweddau a 
thablau’n gyson. Rhaid i chi sicrhau 
bod confensiynau ynghylch fformat, 
iaith ac arddull yn cael eu defnyddio 
fel y cytunwyd, a rhaid i chi gael 
adborth gan bobl eraill. Rhaid i chi 
wirio sillafu, atalnodi a gramadeg, 
a gwirio bod graffiau, diagramau a 
siartiau wedi’u labelu’n gywir a bod 
unrhyw ofynion penodol (e.e. o ran 
hyd geiriau, dulliau rhwymo, maint 
papur) wedi’u bodloni.

TGCh4.3  Cyflwyno canlyniadau a gwerthuso strategaeth
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• tystiolaeth bod y gynulleidfa wedi  
 ymateb yn briodol.

TGCh4.3.2
Gwerthuso 
effeithiolrwydd eich 
strategaeth, a nodi 
ffyrdd o ddatblygu 
eich sgiliau rhif 
ymhellach.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn 
ysgrifenedig, ond gellir ei hategu gan 
drafodaeth a recordiwyd â pherson 
priodol.

• gwerthuso effeithiolrwydd eich 
 strategaeth, gan nodi’r ffactorau 
 oedd wedi dylanwadu ar y 
 canlyniadau  
• nodi ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau  
 TGCh ymhellach. 

Gwerthuso effeithiolrwydd eich 
strategaeth 
Rhaid i chi fedru canfod sut mae eich 
penderfyniadau, a’r adnoddau a’r 
bobl sy’n ymwneud â’ch gwaith, wedi 
dylanwadu ar y modd rydych wedi 
mynd i’r afael â’r gweithgaredd ac 
wedi dylanwadu ar ei ganlyniadau. Yn 
ogystal, rhaid i chi ystyried effaith eich 
cryfderau a’ch gwendidau eich hun o 
safbwynt TGCh.

Nodi ffyrdd o ddatblygu eich 
sgiliau TGCh ymhellach 
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch lefel 
gyffredinol eich sgiliau TGCh ac 
awgrymu meysydd mae angen eu 
gwella, ar sail y profiad rydych wedi’i 
gael yn y gweithgaredd hwn. Rhaid i 
chi fedru canfod cyfleoedd sydd ar gael 
i chi (e.e. i gael hyfforddiant, newid 
arferion gwaith, neu fynd i’r afael â 
mathau newydd o dasgau). Rhaid i 
chi drafod â’ch rheolwr llinell, un o’ch 
cydweithwyr neu’ch mentor sut y 
gallech chi wella eich dulliau gweithio, 
manteisio ar gyfleoedd newydd a 
datblygu eich sgiliau ymhellach.
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Noder: Mae’r adran Diffiniadau gorfodol hon yn canolbwyntio ar y 
termau a’r cysyniadau sy’n arbennig o berthnasol i’r safonau TGCh. 
Mae’n cynnwys rhai ond nid pob un o’r termau TGCh arbenigol sy’n 
ymddangos yn y safonau.

a argymhellir
Gallai’r argymhellion gael eu gwneud gan berson, neu gallan nhw fod 
mewn print neu ar y sgrin.

a roddwyd
Mae’n cyfeirio at dasg, gweithgaredd neu wybodaeth mae’r  
athro/athrawes, tiwtor neu’r hyfforddwr/wraig yn eu rhoi i’r 
ymgeisydd, yn hytrach na bod yr ymgeisydd yn gorfod dod o hyd 
iddyn nhw neu’u canfod neu’u dewis drosto’i hun.

adnabod
Deall ystyr neu bwrpas ar unwaith.

adolygu (effeithiolrwydd)
Edrych yn ôl dros waith a gwblhawyd, ystyried unrhyw wersi a 
ddysgwyd, ac ystyried a oes ffyrdd y gellid gwella gwaith tebyg yn 
y dyfodol. Gall ymgeiswyr adolygu effeithiolrwydd eu gwaith yn 
ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

addas i’r pwrpas/addasrwydd i’r pwrpas
• Rhaid gwerthuso a dewis gwybodaeth, gan gymryd i ystyriaeth  
 awdurdod y ffynonellau a chyfredolrwydd, perthnasedd, tuedd  
 ac ati yr wybodaeth. 
• Rhaid cyflwyno’r testun a/neu ddelweddau a/neu rifau mewn  
 ffyrdd a fydd yn helpu’r gynulleidfa i ddeall yr wybodaeth sy’n cael  
 ei chyflwyno. 
• Rhaid gosod allan a chyflwyno’r wybodaeth mewn ffyrdd sy’n ateb
 pwrpas y dasg neu’r weithgaredd ac sy’n briodol i natur y   
 gynulleidfa. Gweler hefyd ‘pwrpasol’.

alinio
Gosod lluniau, testun neu gynnwys cell ar y chwith neu’r dde i fan 
penodol neu yn ei ganol, neu’u gosod wrth yr ymyl chwith, yr ymyl 
dde neu’r ddwy ymyl.

allbwn
Canlyniad proses gyfrifiadurol, er enghraifft gwybodaeth ar y sgrin 
neu ar bapur.

Diffiniadau gorfodol TGCh
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annibyniaeth/annibynnol
Gwneud dewisiadau neu benderfyniadau heb ymgynghori â  
athro/athrawes, y tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn y lle cyntaf, er yn 
gofyn am gyngor neu chwilio am gadarnhad yn ddiweddarach efallai. 
Yn cynnwys medru sylweddoli pan ei bod yn briodol i ofyn am gyngor 
neu chwilio am gadarnhad.

arddull
Fe’i defnyddir wrth fformadu testun, er enghraifft y defnydd o ffont, 
print trwm, print italig, print wedi’i danlinellu.

aseswr
Y sawl sy’n gymwys/wedi’i hyfforddi ac sy’n gyfrifol am farnu 
perfformiad ymgeisydd yn erbyn safonau’r lefel briodol.

cadarnhau
Caiff y dasg neu’r broblem ei rhoi gan yr athro/athrawes, y tiwtor 
neu’r hyfforddwr/wraig. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw dangos ei fod yn 
deall y broblem neu’r dasg yn llawn.

cadarnhau (hawlfraint)
Darganfod a oes angen caniatâd ai peidio i atgynhyrchu’r deunydd 
dan sylw.

cam
Gweithred bwrpasol a gyflawnir yng nghyd-destun gwneud tasg.

camgymeriad
Mae ystyr y term yr un fath â’i ystyr arferol; mae’n wahanol i ‘wall’, 
sydd ag ystyr arbenigol yng nghyswllt TGCh. Gweler ‘gwall’ hefyd.

canfod
Deall ystyr neu bwrpas, ar ôl ystyried (ond gweler ‘adnabod’ hefyd).

casglu ynghyd (gwybodaeth) 
Cyfuno testun a/neu rifau a/neu ddelweddau mewn un darn o waith.

cydnabod (ffynonellau)
Dylid cynnwys o leiaf teitl neu gyfeiriad gwefan y ffynhonnell/
ffynonellau gwybodaeth. 
• yn llawn: dylid defnyddio system gyfeirnodi gydnabyddedig, megis
 system Harvard ar gyfer deunyddiau print.

cyfathrebu
Mae’n cynnwys anfon, derbyn, cyfnewid a/neu rannu (gwybodaeth).
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cyfiawnhau
Esbonio pam mae’r dulliau a ddefnyddir neu’r dewisiadau a wneir yn 
briodol i’r dasg neu’r gweithgaredd.

cyflwyno/cyflwyniad 
Os na nodir yn wahanol yn y safonau (er enghraifft ‘gan ddefnyddio 
TGCh’), gall ymgeiswyr gyflwyno canlyniadau eu gwaith yn 
ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r rhain. Nid yw 
cyflwyno gwaith yn golygu defnyddio PowerPoint o reidrwydd. 

cyfnewid (gwybodaeth)
Anfon gwybodaeth at rywun a chael gwybodaeth yn ôl ganddo. 
Gweler ‘rhannu’ hefyd.

cyfryngau storio cludadwy
Er enghraifft disg hyblyg, cryno-ddisg, DVD, cof-bin, gyriant fflach, 
disg caled allanol.

cyfunol/wedi’i chyfuno (gwybodaeth)
Gwybodaeth sy’n dod â thestun a/neu rifau a/neu ddelweddau 
ynghyd.

cyffredin
Defnyddir y term hwn i ddisgrifio unedau, offer, mesurau, fformatau 
dyddiad ac ati a ddefnyddir yn helaeth mewn bywyd pob dydd mewn 
cyd-destunau nad ydyn nhw’n rhai arbenigol.

cymhleth
• Ar Lefel 3, mae gweithgaredd cymhleth yn cynnwys tair neu fwy o
 dasgau. 
• Ar Lefel 2, mae technegau chwilio cymhleth yn cynnwys dau neu  
 fwy o feini prawf ar gyfer chwilio, a ddefnyddir gyda’i gilydd.

cymorth electronig
Offeryn cyfrifo, er enghraifft cyfrifiannell, taenlen.

cynulleidfa
Dyma’r bobl sy’n cael eu cyfarch gan destun, dogfen neu siaradwr. 
Mae’r term yn cynnwys darllenwyr, gwrandawyr, gwylwyr ffilm/teledu, 
a’r rhai sy’n defnyddio technoleg gwybodaeth.

cysodiadau personol
Er enghraifft cyflymder y llygoden, maint yr eiconau, maint ffont, 
cydraniad y sgrin, cyferbynnedd y bwrdd gwaith, uchder y sain.
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cywir (gweithdrefn)
• Mae gweithdrefnau cywir yn sicrhau bod systemau TGCh yn  
 cael eu hagor a’u cau’n unol â chanllawiau’r gwneuthurwyr a/neu  
 ganllawiau lleol. 
• (yng nghyswllt cyfryngau storio cludadwy) Mewnosod, symud a  
 thrin y cyfryngau’n unol â gofynion y meddalwedd a’r caledwedd.

cywir/cywirdeb 
Mae ystyr y ddau derm yr un fath â’u hystyr arferol, sef ‘heb 
gamgymeriadau’.

chwilio am (wybodaeth)
Mae’n berthnasol pan nad oes gwybodaeth bwrpasol ar gael ar 
unwaith neu’n fuan.

dadansoddi
Rhannu rhywbeth yn gydrannau neu’n nodweddion hanfodol; 
archwilio’n fanwl.

darllen
Yng nghyd-destun TGCh, mae’r term ‘darllen’ yn cyfeirio at gael 
ystyr o symbolau, rhifau, diagramau, graffiau ac ati. Efallai na fydd yn 
gofyn am y gallu i ddarllen testun di-dor, er bod hynny’n fwy tebygol 
o fod yn angenrheidiol ar Lefel 2 a Lefel 3.

data (unigol: datwm)
Gwybodaeth feintiol sy’n cynnwys cyfrifon neu fesuriadau.

datblygu (gwybodaeth)
Gweithio gyda data a gwybodaeth i wella eu haddasrwydd i bwrpas, 
eu cyflwyniad, rhwyddineb eu defnyddio, eu heffeithlonrwydd ac ati.

datganiad tyst
Datganiad (a elwir weithiau yn ‘tystiolaeth tyst’) sy’n cadarnhau bod 
yr ymgeisydd wedi arddangos rhyw sgil/sgiliau (er enghraifft ei fod 
wedi dilyn arferion gweithio saff, iach a diogel) ar y safon ofynnol. 
Rhaid i’r datganiad gael ei arwyddo gan berson cymwys, sef y person 
oedd yn bresennol pan ddangoswyd ei hyfedredd gan yr ymgeisydd 
sydd, ym marn yr aseswr, yn medru mynegi barn ddibynadwy, teg a 
diduedd mewn perthynas â’r safon ofynnol.

Ble bynnag y caiff ei ddefnyddio, dylai’r datganiad tyst gynnwys y 
dyddiad, yr enw, llofnod a manylion cyswllt y tyst a manylion am  
gyd-destun yr arsylwi. Hefyd, mae’n rhaid cael nodyn byr yn egluro 
rôl y tyst, er enghraifft arolygwr yn y gweithle, athro/athrawes 
daearyddiaeth, arweinydd/athrawes grŵp ieuenctid.
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Mae’n rhaid i’r aseswr gadarnhau dilysrwydd y datganiad tyst; efallai 
bydd eisiau cadarnhau gyda’r tyst bod y datganiad yn ddilys a sicrhau 
bod y tyst yn deall gofynion y safon.

Rhaid sicrhau nad datganiadau tyst yw’r unig ffurf ar dystiolaeth sy’n 
dangos bod ymgeisydd wedi bodloni’r safon.

Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi (er 
enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi). Rhaid i’r 
dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei gyflawni. 
Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd tasg neu 
weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

dehongli
Egluro ystyr symbolau, gwybodaeth a chanlyniadau, er enghraifft.

delwedd
Mae’n cynnwys ffotograffau, gwrthrychau, arteffactau, delweddau 
wedi’u sganio, clipluniau, cynlluniau, brasluniau, diagramau, lluniau, 
graffiau a siartiau. Beth bynnag fo ffurf y ddelwedd, rhaid iddi fod 
yn addas i bwrpas a rhaid iddi hybu dealltwriaeth o’r deunydd a 
gyflwynir.

Gall ‘delwedd syml’ fod yn ddarlun, braslun neu ddiagram sy’n 
dangos gwybodaeth syml ac sy’n gofyn am ychydig iawn o dehongli.

O fewn TGCh, nid yw tabl sy’n cynnwys testun neu ffigurau yn cyfrif 
fel delwedd.

dewis
Dethol gan ddefnyddio meini prawf priodol i’r dasg.

dibynadwy/dibynadwyedd
Yng nghyswllt gwefan: y graddau y gellir tybio bod y wybodaeth 
ar y wefan yn gywir, ei bod yn wybodaeth y gellir ei chredu, ac ati. 
Er enghraifft, gellir tybio bod gwybodaeth ystadegol o wefannau 
llywodraeth yn ddibynadwy.

dilys (tystiolaeth)
(a) Tystiolaeth ddilys yw tystiolaeth sy’n rhoi llun gwir o waith yr  
 ymgeisydd ac sy’n uniongyrchol berthnasol i’r safon ofynnol. 
(b) Tystiolaeth a gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd heb fwy o help,  
 cefnogaeth neu arweiniad nag a ganiateir ar y lefel berthnasol

dilysu
Cadarnhau bod tystiolaeth ymgeisydd yn ddilys.
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diogel/diogelwch (data/gwybodaeth)
Mae’n cyfeirio at warchod data a gwybodaeth trwy ddefnyddio 
cyfrineiriau, rhifau adnabod personol, symbol y clo clwt, yr arfer o 
wneud copïau wrth gefn, ac ati.

disgrifio
Oni nodir yn wahanol yn y safonau neu’r dogfennau ymhelaethu, gall 
yr ymgeiswyr ddisgrifio’u tasg/gweithgaredd, eu dulliau, eu data, eu 
canlyniadau ac ati’n ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r 
rhain.

dogfennau cofnodi
Gallai’r rhain gynnwys logiau, dyddiaduron, ffurflenni wedi’u llenwi 
neu unrhyw ddulliau eraill o gofnodi gwaith wrth iddo gael ei 
gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd tasg 
neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

dull (mewnbynnu/allbynnu)
Darn o galedwedd electronig, er enghraifft llygoden, bysellfwrdd, 
sgrin, argraffydd.

effeithiol
Cyflawni tasg mewn modd sy’n cynhyrchu’r canlyniad a ddymunir. 
Mae’n bosibl bod yn effeithiol ond yn aneffeithlon.

effeithlon
• Cyflawni tasg gan ddefnyddio nifer briodol o gamau neu   
 weithrediadau mewn dilyniant sy’n addas i bwrpas. Er enghraifft, 
 wrth ddefnyddio cymhorthion electronig, mae’n effeithlon 
 defnyddio’r gweithrediadau a’r ffwythiannau sydd ar gael er  
 enghraifft defnyddio cof a ffwythiannau sefydlog ar gyfrifiannell, 
 neu ddefnyddio’r fformiwla ‘cyfrif’ ar gyfer ystod o gelloedd mewn  
 taenlen yn hytrach nag adio celloedd unigol. 
• Peidio â gwastraffu amser ac adnoddau trwy, er enghraifft,   
 lawrlwytho a/neu argraffu llawer iawn o wybodaeth heb ddewis y  
 rhannau perthnasol.

esbonio/egluro
Rhoi disgrifiad neu adroddiad clir a manwl, gan gynnwys rhai’n 
ymwneud ag achos ac effaith os yw hynny’n briodol. Maen nhw’n 
tueddu i gynnwys geiriau megis ‘felly’ ac ‘o ganlyniad’. Oni nodir yn 
wahanol yn y safonau neu’r dogfennau ymhelaethu, gall yr ymgeiswyr 
esbonio’u tasg/gweithgaredd, eu dulliau, eu data, eu canlyniadau ac 
ati’n ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r rhain.
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estynedig (amser)
Mae cyfnod estynedig yn debygol o fod yn dri mis o leiaf.

fformat 
• Testun: er enghraifft ymylon, papur ar ffurf portread/tirlun, print 
 trwm/italig/wedi’i danlinellu, borderi, cysgod, lliw. 
• Tablau/taenlenni: er enghraifft lled y colofnau, uchder y rhesi,  
 cyfuno celloedd. 
• Delweddau: er enghraifft tocio, meintio/ailfeintio.

ffurf
Trefn y testun, delweddau ac ati ar y dudalen neu’r sgrin. Gweler 
‘fformat’ hefyd.

ffynhonnell wybodaeth
• sy’n seiliedig ar TGCh: Gwybodaeth o ffynhonnell electronig,  
 er enghraifft CD, DVD, mewnrwyd, y rhyngrwyd, cronfa ddata. 
• nad yw’n seiliedig ar TGCh: Gwybodaeth o ffynhonnell nad
 yw’n electronig, er enghraifft deunydd print, darllediad,   
 trafodaeth.

ffynonellau
Gallan nhw fod yn bobl eraill, deunydd printiedig, deunydd electronig, 
(er enghraifft y we) darllediadau ac ati. Bydd ystod a chymhlethdod y 
ffynonellau yn cynyddu fel bydd disgwyliadau problem neu dasg yn 
cynyddu ar hyd y lefelau.

golygu
Mae’n cynnwys ychwanegu, dileu a diwygio gwybodaeth.

graffeg
Term cynhwysol ar gyfer unrhyw fath o ddelwedd.

gwall
• Problem sy’n codi oherwydd diffyg ar ran y caledwedd, y   
 meddalwedd neu’r trydan. 
• Neges sy’n ymddangos ar ôl mewnbynnu data neu wybodaeth  
 amhriodol, neu fewnbynnu data neu wybodaeth yn anghywir.

gwasanaethau cyfathrebu
Maen nhw’n cynnwys, er enghraifft, Cyflenwr Gwasanaeth 
Rhyngrwyd, band eang, gwasanaeth deialu, rhwydwaith, neu ffôn 
symudol.

gweithdrefnau gofal (housekeeping)
Trefniadau lleol ar gyfer sicrhau bod systemau TGCh yn drefnus a’u 
bod yn cael eu cynnal a’u cadw’n briodol.
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gweithgaredd
Mae gweithgaredd yn cynnwys nifer o dasgau sy’n gysylltiedig â’i 
gilydd, lle mae canlyniadau un dasg yn effeithio ar gyflawni tasg arall. 
Gweler ‘tasg’ hefyd.

gweithredol (camau)
Ar Lefel 3, dangos rhywfaint o fenter neu annibyniaeth o safbwynt 
sicrhau arferion gweithio saff ac iach.

gwirio
Mynd drwy’r gwaith am yr eilwaith (neu fwy o weithiau na hynny) i 
ganfod a chywiro camgymeriadau.

gwybodaeth
Gall gwybodaeth fod ar ffurf testun a/neu ddelweddau a/neu rifau.

iach
Yng nghyd-destun TGCh, mae’n cyfeirio at faterion megis y 
trefniadau eistedd, uchder/llacharedd y sgrin, cymryd seibiant, 
defnyddio dyfeisiau cynnal arddyrnau, ac ati.

meddalwedd (cymhwysiad)
Mae’n cynnwys adnodd prosesu geiriau, taenlen, cronfa ddata, 
graffeg, porwr, e-bost.

nodiadau
Nid oes angen i nodiadau a gyflwynir yn dystiolaeth fod ar ffurf 
rhyddiaith ddi-dor ac nid oes yn rhaid i’r gramadeg, y sillafu a’r 
atalnodi fod yn berffaith, ond rhaid iddyn nhw fod yn ddealladwy a 
rhaid i’r ystyr fod yn glir. Mae nodiadau’n cynnwys llenwi ffurflen os 
yw hynny’n briodol. Os yw’n briodol, gellir ychwanegu datganiadau 
tyst at y nodiadau.

nodweddion rhyngwyneb
Maen nhw’n cynnwys eiconau, botymau dewis, llithryddion/offer 
sgrolio, dewislenni, is-ddewislenni ac ati.

portffolio
Ffeil, ffolder neu ddull arall o storio a chyflwyno’r dystiolaeth a 
gyflwynir gan yr ymgeisydd ar gyfer yr asesiad terfynol/cyfansymiol 
yw portffolio. Gall gynnwys amrywiaeth o fathau o dystiolaeth (er 
enghraifft ysgrifenedig, fideo, tâp sain, arteffact) a gall fod yn gopi 
caled, neu’n electronaidd (y cyfeirir ato’n aml fel e-bortffolio) neu’n 
gyfuniad o’r rhain.
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priodol
Addas ar gyfer y gweithgaredd, y dasg, y cyd-destun, y gynulleidfa 
arfaethedig ac ati. Mae defnyddio’r gair ‘priodol’ yn y safonau yn 
derbyn bod cyd-destunau gwahanol yn gofyn am driniaeth wahanol. 

pwrpasol
Rhaid cynhyrchu tystiolaeth yng nghyd-destun tasg neu weithgaredd 
sy’n ateb rhyw bwrpas yng ngwaith neu hamdden yr ymgeisydd. Nid 
yw tystiolaeth sydd wedi ei chasglu yn unig ar gyfer ateb gofynion 
portffolio’r ymgeisydd yn bwrpasol ac nid yw’n ateb gofyniad yr 
asesiad. Gweler ‘addasrwydd i’r pwrpas’ hefyd.

rhannu
Mae’n awgrymu cyfnewid data â dau neu fwy o bobl eraill. Gweler 
‘cyfnewid’ hefyd.

rheoli fersiynau
Cadw trefn ar ddiwygiadau ac adolygiadau i ffeiliau trwy ddefnyddio 
enwau priodol ar gyfer ffeiliau, sy’n rhoi syniad o gynnwys a 
pherchennog ac sy’n nodi rhif y fersiwn, y dyddiad ac ati.

saff
• Saff yn gorfforol, er enghraifft offer trydan, ceblau.
• Saff yn gymdeithasol, er enghraifft peidio â datgelu data personol
 amhriodol wrth ddefnyddio gwefannau rhwydweithio   
 cymdeithasol.

syml
Mae’r term hwn yn disgrifio gwybodaeth mae lefel yr her sy’n 
gysylltiedig â hi o safbwynt yr ymgeisydd yn gyfyngedig, er enghraifft 
testun syml, rhifau cyfan, rhifau mae’n hawdd gweithio gyda nhw 
(er enghraifft lluosrifau 2, 5, 10, 100), dulliau anghymhleth o gyfleu 
symiau cyfyngedig o ddata neu wybodaeth.

Mae hefyd yn disgrifio gwybodaeth, pynciau a deunyddiau mae’r 
ymgeiswyr yn dod ar eu traws yn aml yn eu gwaith, eu hastudiaethau 
neu’u gweithgareddau eraill.

system
Cyfuniad o galedwedd, meddalwedd, data a phobl, a allai gynnwys 
mynediad i’r rhyngrwyd. Gall fod yn system annibynnol neu’n rhan o 
rwydwaith.
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tabl
Trefniant trefnus o wybodaeth, rhifau neu lythrennau, mewn rhesi a 
cholofnau fel rheol.

tasg
Mae tasg yn bwrpasol ac yn gyflawn yn ei rhinwedd ei hun. Gall 
gynnwys mwy nag un cam. Gweler ‘gweithgaredd’ hefyd.

tystiolaeth
Ar Lefelau 1 i 4 yn unig, rhaid i ymgeiswyr gynhyrchu portffolio 
o dystiolaeth i ddangos bod ganddyn nhw y sgiliau sy’n ofynnol i 
fodloni gofynion y safonau. Gall tystiolaeth gynnwys allbrintiau oddi 
ar gyfrifiadur, deunydd ysgrifenedig, recordiadau sain a/neu fideo a 
datganiadau/tystiolaeth gan dystion. Gweler ‘portffolio’ a ‘datganiad 
gan dyst’ hefyd.

Ar lefel Mynediad, rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddyn nhw 
y sgiliau i fodloni gofynion y cymhwyster trwy gwblhau asesiadau 
a gynlluniwyd gan y corff dyfarnu. Caiff rhain eu hystyried yn 
dystiolaeth, a gallan nhw hefyd gynnwys deunydd ysgrifenedig, 
allbrintiau oddi ar gyfrifiadur, arteffactau, recordiadau sain a/neu fideo 
a datganiadau/tystiolaeth tyst. Gweler ‘portffolio’ a ‘datganiad tyst’ 
hefyd.

unioni
Alinio testun i’r ymyl chwith, yr ymyl dde neu’r ddwy ymyl.

ystod
Mae’n cyfeirio at dri neu fwy o ddulliau, ffynonellau, opsiynau ac ati. 




