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UNED 1: YR AMGYLCHEDD BUSNES

Uned 1:

Yr amgylchedd
Busnes

Cod yr uned:

Y/502/5408

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw rhoi i ddysgwyr wybodaeth sylfaenol ystod o sefydliadau
busnes, a'r ffactorau niferus sy'n siapio natur sefydliadau sy'n gweithredu mewn
byd mwyfwy cymhleth.

Cyflwyniad i'r uned
Bydd dysgwyr sy'n newydd i astudio busnes eisoes yn gyfarwydd â sefydliadau trwy
ddelio â nhw fel cwsmeriaid neu weithwyr. Un o nodau'r uned hon yw helpu
dysgwyr i adeiladu ar y profiadau hyn a dysgu 'cerdded yn esgidiau' perchenogion,
rhanddeiliaid a rheolwyr sefydliadau.
Mae'r uned yn cyflwyno dysgwyr i ystod o weithgareddau busnes. Byddant yn
ystyried pwrpasau gwahanol sefydliadau a dylanwad rhanddeiliaid a sut mae
busnesau'n eu trefnu eu hunain trwy gynllunio strategol a strwythurau trefniadol.
Bydd dysgwyr wedyn yn archwilio natur ddynamig sefydliadau trwy astudio effaith
dylanwadau allanol (gwleidyddol, cyfreithiol a chymdeithasol) ar weithrediadau
busnes.
Yna, byddant yn astudio'r egwyddorion economaidd sylfaenol sy'n effeithio ar
fusnesau.
Trwy astudio dau amgylchedd busnes gwahanol bydd dysgwyr yn cael golwg ar sut
mae busnesau'n gweithredu mewn rhannau gwahanol o'r byd a sut mae datblygiad
y farchnad fyd-eang yn effeithio ar bob busnes.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod ystod o wahanol fusnesau a'u perchenogaeth

2

Deall sut caiff busnesau eu trefnu i gyflawni eu pwrpas

3

Gwybod effaith yr amgylchedd economaidd ar fusnesau

4

Gwybod sut mae ffactorau gwleidyddol, cyfreithiol a chymdeithasol yn effeithio
ar fusnes.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod ystod o wahanol fusnesau a'u perchenogaeth
Ystod o wahanol fusnesau: lleol; cenedlaethol; rhyngwladol; byd-eang;
cyhoeddus; preifat; nid am elw;/gwirfoddol; sectorau gweithgaredd busnes
(cynradd, eilaidd a thrydyddol)
Pwrpasau busnes: cyflenwi cynnyrch neu wasanaeth; gwahaniaeth rhwng
sefydliadau elw ac nid am elw
Perchenogaeth: sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol; mathau o
berchenogaeth (masnachwr unigol, cwmnïau preifat a chyhoeddus cyfyngedig,
adrannau'r llywodraeth, asiantaethau'r llywodraeth, cwmnïau cydweithredol
gweithwyr, ymddiriedolaethau elusennol); prif oblygiadau gwahanol fathau o
berchenogaeth ar fusnesau (hyd a lled rhwymedigaeth, cyfyngiadau ar
weithrediad sefydliadau cyhoeddus ac elusennol)
Prif randdeiliaid: cwsmeriaid; gweithwyr; cyflenwyr; perchenogion; undebau
llafur; cymdeithasau cyflogwr; cymunedau lleol a cenedlaethol; llywodraethau;
dylanwad rhanddeiliaid ar sefydliadau

2

Deall sut caiff busnesau eu trefnu i gyflawni eu pwrpas
Strwythurau trefniadaethau pwrpas (rhannu gwaith, llinellau rheoli a
chyfathrebu); mathau o strwythur (swyddogaethol, daearyddol, cynnyrch, math
o gwsmer); cynrychioliad diagramatig o'r strwythur (siartiau trefniadaethol);
cwmpas rheoli
Maes swyddogaeth: cyllid; marchnata; cynhyrchu; gwasanaeth i gwsmeriaid;
gwerthu; adnoddau dynol.
Cynllunio strategol: cenhadaeth a gwerthoedd; datblygiad nodau ac amcanion
strategol; rhaeadru amcanion trwy'r sefydliad; proses cynllunio strategol;
defnyddio amcanion CAMPUS (cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol,
uchelgeisiol a synhwyrol)
Ffactorau dylanwadol: rhanddeiliaid; amgylchedd busnes; math o fusnes a
pherchenogaeth.
Nodau gwahanol: nodau'r sector preifat (adennill costau, goroesi, uchafu elw,
twf); nodau'r sector cyhoeddus (darparu gwasanaeth, cyfyngu ar gostau,
gwerth am arian, bodloni safonau'r llywodraeth, twf ystod o ddarpariaeth)

3

Gwybod effaith yr amgylchedd economaidd ar fusnesau
Economaidd: pwysigrwydd sefydlogrwydd; effaith newidiadau yn yr amgylchedd
economaidd ar fusnes (twf, dirwasgiad, effaith grychdonnog); lefelau
chwyddiant; argaeledd a chost credyd; llafur; newidiadau mewn polisi
llywodraeth (cyfreithiol, cyllidol, ariannol)
Galw: dylanwad fforddiadwyedd; cystadleuaeth; argaeledd amnewidynnau; lefel
Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (CMC/GDP); anghenion a dyheadau
defnyddwyr

2
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Cyflenwi: Dylanwad argaeledd deunyddiau crai a llafur; logisteg; gallu i
gynhyrchu proffidioldeb; cystadleuaeth am ddeunyddiau crai; cefnogaeth
llywodraeth
Newidiadau mewn cyflenwad a galw: cromliniau cyflenwi a galw; hyblygrwydd
galw; sensitifedd pris; dylanwad brandio ar sensitifedd pris
Rhyngweithio byd-eang: lefelau a mathau rhyngddibyniaeth (cadwynau
cyflenwi, perchenogaeth busnesau, symudiad cyfalaf a gweithrediadau busnes,
lleihau gallu llywodraethau cenedlaethol i reoleiddio busnesau byd-eang)
4

Gwybod sut mae ffactorau gwleidyddol, cyfreithiol a chymdeithasol yn
effeithio ar fusnesau
Gwleidyddol: sefydlogrwydd gwleidyddol; cefnogaeth llywodraeth i wahanol
fathau o sefydliadau e.e. preifat, gwirfoddol, cyhoeddus; cyllidol e.e. lefelau a
mathau o drethiant; cefnogaeth uniongyrchol e.e. grantiau, benthyciadau;
darparu isadeiledd e.e. cludiant; rhyngrwyd; gwella sgiliau'r boblogaeth weithiol
e.e. addysg, hyfforddiant, ymchwil; sefydliadau i gefnogi busnesau e.e. Cyswllt
Busnes; aelodaeth o gymunedau masnachol rhyngwladol e.e. Undeb Ewropeaidd
Cyfreithiol: darparu fframwaith i fusnes e.e. cyfraith cwmni; gwarchod
defnyddwyr a gweithwyr e.e. cyfraith contract, cyfraith cyflogaeth, gwarchod
defnyddwyr; sicrhau masnachu teg a gonest e.e. cyfraith cystadleuaeth.
Cymdeithasol: materion demograffig e.e. twf neu leihad poblogaeth; newidiadau
mewn strwythur e.e. heneiddio; cartrefi a theuluoedd; addysg; agwedd at
waith; crefyddau; agweddau at rolau gwrywaidd a benywaidd; moeseg
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio math o
fusnes, pwrpas a
pherchenogaeth dau
fusnes
gwrthgyferbyniol
[DM]

Ll2

disgrifio gwahanol
randdeiliaid sy'n
dylanwadu ar
bwrpas dau fusnes
gwrthgyferbyniol
[MC]

Ll3

disgrifio sut caiff dau
fusnes eu trefnu
[YA]

Ll4

trefniadaeth yn eu
helpu nhw i gyflawni
eu pwrpasau

Ll5

disgrifio dylanwad
dau amgylchedd
economaidd
gwrthgyferbyniol ar
weithgareddau
busnes mewn
sefydliad a
ddewiswyd

4

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:
Rh1 gwerthuso’r
dylanwad y mae
gwahanol
randdeiliaid yn ei
gael mewn un
sefydliad.
[YA]

T1

esbonio safbwyntiau
gwahanol
randdeiliaid sy'n
ceisio dylanwadu ar
nodau ac amcanion
dau sefydliad
gwrthgyferbyniol

T2

cymharu'r heriau i
weithgareddau
busnes a ddewiswyd
o fewn sefydliad a
ddewiswyd, mewn
dau amgylchedd
economaidd
gwahanol
[YA]
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll6

T3

disgrifio sut mae
ffactorau
gwleidyddol,
cyfreithiol a
chymdeithasol yn
effeithio ar
weithgareddau
busnes y sefydliadau
a ddewiswyd a'u
rhanddeiliaid.

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dadansoddi sut mae
ffactorau
gwleidyddol,
cyfreithiol a
chymdeithasol wedi
effeithio ar ddau
sefydliad
gwrthgyferbyniol.

SDMP(Sgiliau Dysgu a Meddwl Personol): Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y
bo’n berthnasol, yn y bachau petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl
sy’n berthnasol yn y meini prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos
defnydd effeithiol o elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011

5

6

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011
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Uned 2:

Adnoddau Busnes

Cod yr uned:

D/502/5409

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw datblygu gwybodaeth y dysgwyr o'r adnoddau dynol, ffisegol,
technolegol a chyllidol y mae eu hangen mewn sefydliad, a sut gall rheoli'r
adnoddau hyn effeithio ar berfformiad busnes.

Cyflwyniad i'r uned
Wrth wraidd pob sefydliad mae'r adnoddau dynol, ffisegol, technolegol ac ariannol
sy'n ei alluogi i weithredu. Bydd yr uned hon yn rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth
eang o'r pwysigrwydd y mae sefydliadau yn ei roi ar reoli eu hadnoddau'n
effeithlon er mwyn cyrraedd eu hamcanion. Mae hi'n bwysig bod dysgwyr yn gallu
cysylltu eu dealltwriaeth o reoli adnoddau i sefydliad real. Bydd hyn yn rhoi cyswllt
hanfodol rhwng damcaniaeth ac ymarfer.
Mae deall sut caiff yr adnoddau hyn eu rheoli yn un o'r allweddi i asesu pa mor dda
mae'r sefydliad yn perfformio. Mae rhan gyntaf yr uned hon yn archwilio'r ystod o
adnoddau dynol, ffisegol a thechnolegol ar gyfer sefydliad a ddewiswyd. Bydd
dysgwyr yn ymchwilio i bwysigrwydd rheoli'r adnoddau hyn yn effeithlon. Caiff y
cyfraniad y gall recriwtio a chadw staff addas ei wneud i berfformiad sefydliad ei
archwilio. Caiff pwysigrwydd rheoli adnoddau ffisegol a thechnolegol y sefydliad yn
effeithlon hefyd ei archwilio.
Er mwyn i sefydliad oroesi mae'n rhaid i'w gyllid fod yn gadarn ac yn ddiogel. Mae
ail ran yr uned yn archwilio ffynonellau'r adnoddau ariannol sydd ar gael i
sefydliadau. Gellir gweld perfformiad sefydliad yn ei ddatganiadau ariannol. Nod yr
uned yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r datganiadau ariannol ac mae'n sail
i unedau ariannol eraill yn y fanyleb. Mae'r rhan hon o'r uned yn ffocysu ar
ddehongli a dadansoddi dogfennau ariannol er mwyn amlygu'r angen i fonitro a
rheoli costau a chyllidebau. Mae hi'n bwysig bod dysgwyr yn sylweddoli y gall
rheolaeth wan o adnoddau gael effaith negyddol ar berfformiad sefydliad.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod sut caiff adnoddau dynol eu rheoli

2

Gwybod pwrpas rheoli adnoddau ffisegol a thechnolegol

3

Gwybod sut i gael gafael ar ffynonellau cyllid

4

Gallu dehongli datganiadau ariannol.

8
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod sut caiff adnoddau dynol eu rheoli
Adnoddau dynol: staffio i fodloni galwadau busnes newidiol; cydlynu adnoddau
tîm i gyrraedd targedau; monitro perfformiad tîm; cydgysylltu ag adrannau
eraill; sefydlu diwylliant proffesiynol e.e. lefelau o ffurfioldeb, gwahanu
gweithgareddau proffesiynol oddi wrth rai preifat; darparu cymhelliad priodol;
annog creadigrwydd a blaengaredd; allgaffael neu benderfyniadau o fewn y
cwmni
Cynnal gweithrediad: adnoddau digonol i wneud tasgau e.e. staffio, cyfarpar,
cyfalaf gweithio, cyfleusterau, gweinyddu; monitro; cywiro diffygion a datrys
problemau
Adnoddau dynol: recriwtio a chadw; staff â sgiliau addas; contractau cyflogaeth;
disgrifiadau swydd
Sgiliau cyflogadwyedd: cymwysterau addas; profiad mewn rôl debyg;
gwybodaeth o gynhyrchion/gwasanaethau; profiad o ddiwydiant penodol;
effeithiolrwydd mewn cyrraedd targedau personol a thîm/adrannol; gallu i
arsylwi a chodi safonau proffesiynol cynhyrchu/cyflwyno gwasanaeth
Sgiliau personol: amyneddgar; diwyd; gallu gweithio'n rhan o dîm; sgiliau
rhyngbersonol da; cydweithio ag eraill e.e. rheolwyr llinell, cydweithwyr; trafod
e.e. wrth geisio cytundebau, datrys gwrthdaro, cytuno ar dargedau, cytuno ar
gyllidebau; sgiliau cyfweld

2

Gwybod pwrpas rheoli adnoddau ffisegol a thechnolegol
Adnoddau ffisegol: adeiladau a chyfleusterau; deunyddiau a gwastraff; offer a
pheiriannau; cyfarpar gan gynnwys TGCh; cynnal a chadw ac adnewyddu wedi'i
gynllunio; darpariaeth frys; yswiriant; diogelwch
Adnoddau technolegol: eiddo deallusol e.e. dyluniadau, lluniadau, testun,
cerddoriaeth, fideo; profiad a sgiliau a feithriniwyd; trwyddedau meddalwedd;
gwarchod trwy batentau a hawlfreintiau

3

Gwybod sut i gael gafael ar ffynonellau cyllid
Ffynonellau mewnol: cynilion y perchennog; cyfalaf o elw
Ffynonellau allanol: banciau e.e. gorddrafft, benthyciad busnes, morgais
masnachol, cyfalaf mentro, hurbwrcas, prydlesu, ffactora, dyrannu
cyfranddaliadau
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4

Gallu dehongli datganiadau ariannol
Costau a chyllidebau: costau i'w rheoli yn ôl cyllideb; (costau sefydlog/costau
newidiol, monitro cyllidebau ac amrywiannau); adennill costau; bidio i gynyddu
adnoddau yn y dyfodol e.e. grantiau cyfalaf, buddsoddiad; darparu hylifedd
priodol e.e. grantiau cyfalaf, buddsoddi; darparu arian priodol wrth gefn ar gyfer
argyfyngau/achosion brys
Datganiadau ariannol: elw a cholled (pwrpas a defnydd, mesur perfformiad
masnachu, sefydlu ffigurau elw) a mantolen (pwrpas a defnydd, sefydlu gwerth
net, prisio busnes)
Cymarebau sylfaenol: pennu hyfywedd e.e. cymhareb gyfredol; cymhareb prawf
asid; pennu proffidioldeb e.e. canran elw crynswth; canran elw net; dychweliad
cyfalaf a ddefnyddiwyd; pennu perfformiad e.e. trosiant stoc, cyfnod casglu
dyledwyr, trosiant asedau

10
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio'r
ddogfennaeth
recriwtio a
ddefnyddiwyd mewn
sefydliad a
ddewiswyd

T1

esbonio sut mae
rheoli adnoddau
dynol, ffisegol a
thechnolegol yn
gallu gwella
perfformiad
sefydliad a
ddewiswyd

Rh1 gwerthuso sut mae
rheoli adnoddau a
rheoli costau cyllideb
yn gallu gwella
perfformiad busnes

Ll2

disgrifio'r prif sgiliau
cyflogadwyedd,
personol a
chyfathrebu sydd eu
hangen wrth wneud
cais am rôl swydd
benodol
[DM]

T2

asesu pwysigrwydd
cyflogadwyedd, a'r
sgiliau personol wrth
recriwtio a chadw
staff mewn sefydliad
a ddewiswyd

Ll3

disgrifio'r prif
adnoddau ffisegol a
thechnolegol
angenrheidiol yng
ngweithrediad
sefydliad a
ddewiswyd

Ll4

disgrifio ffynonellau
o gyllid mewnol ac
allanol ar gyfer
busnes a ddewiswyd
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UNED 2: ADNODDAU BUSNES

Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll5

dehongli cynnwys
cyfrif masnachu ac
elw a cholled a
mantolen cwmni a
ddewiswyd
[YA]

T3

dehongli cynnwys
cyfrif masnachu ac
elw a cholled a
mantolen cwmni a
ddewiswyd gan
esbonio sut gall
cymarebau
cyfrifydda gael eu
defnyddio i fonitro
perfformiad ariannol
sefydliad

Rh2 gwerthuso
digonolrwydd
cymarebau
cyfrifydda fel dull o
fonitro cyflwr busnes
mewn sefydliad a
ddewiswyd, gan
ddefnyddio
enghreifftiau

Ll6

darlunio'r defnydd o
gyllidebau fel dull o
weithredu rheolaeth
ariannol cwmni a
ddewiswyd

T4

dadansoddi'r
rhesymau pam mae
angen rheoli costau
yn ôl cyllideb.

Rh3 gwerthuso'r
problemau y maen
nhw wedi'u nodi o
gostau a chyllidebau
heb eu monitro.

Ll7

darlunio cyflwr
ariannol busnes
penodol.

SDMP: Mae'r crynodeb hwn yn cyfeirio, lle y bo'n berthnasol, yn y bachau petryal,
elfennau'r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy'n berthnasol yn y meini prawf
llwyddo. Mae'n nodi cyfleoedd i ddysgwyr ddangos defnydd effeithiol o elfennau
cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 3: CYFLWYNIAD I FARCHNATA

Uned 3:

Cyflwyniad i
Farchnata

Cod yr uned:

Y/502/5411

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod a phwrpas yr uned hon yw rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth o sut mae
marchnata, ymchwil a chynllunio a'r cymysgedd marchnata'n cael eu defnyddio gan
bob sefydliad.

Cyflwyniad i'r uned
Mae marchnata wrth galon gweithgaredd pob sefydliad. Mae ei bwysigrwydd hefyd
yn tyfu yn y sectorau anfasnachol, cyhoeddus a gwirfoddol. Hefyd, wrth galon
marchnata, mae'r cwsmer. Bydd yr uned hon yn cyflwyno dysgwyr i rai o'r offer a'r
technegau y mae pob math o sefydliad yn eu defnyddio i gyrraedd ei nod.
Yn gyntaf, bydd dysgwyr yn ymchwilio i sut mae gwahanol fathau o sefydliadau'n
defnyddio egwyddorion marchnata i fodloni anghenion eu cwsmeriaid ac i gyrraedd
eu hamcanion. Mae'r cyfyngiadau y mae'r sefydliadau'n gweithio oddi mewn iddynt
yn bwysig a bydd dysgwyr yn astudio'r gofynion cyfreithiol a'r codau gwirfoddol sy'n
effeithio ar farchnata.
Bydd dysgwyr wedyn yn mynd ymlaen i ymchwilio sut mae sefydliadau'n casglu
data trwy ymchwil i'r farchnad ac yna'n rhoi'r wybodaeth ddefnyddiol y gellir ei
dadansoddi a'i defnyddio i gynllunio eu gweithgareddau marchnata.
Mae segmentu a thargedu grwpiau o gwsmeriaid yn dechneg farchnata allweddol a
chaiff hyn ei astudio'n fanwl. Mae hyn yn cynnwys y gwahanol seiliau ar gyfer
segmentu marchnadoedd defnyddwyr a busnesau.
Yna bydd dysgwyr yn archwilio sut caiff cymysgedd marchnata ei ddatblygu i
fodloni anghenion a dyheadau grŵp o ddarpar gwsmeriaid sydd wedi'u targedu, cyn
mynd ymlaen i ddatblygu cymysgedd marchnata ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth
newydd.
Mae'r uned yn rhoi trosolwg byr o egwyddorion marchnata neu gellir ei defnyddio'n
sail ar gyfer astudiaeth bellach o unedau marchnata arbenigol.
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UNED 3: CYFLWYNIAD I FARCHNATA

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod am rôl marchnata mewn sefydliadau

2

Gallu defnyddio ymchwil i'r farchnad a chynllunio marchnata

3

Deall sut a pham caiff grwpiau cwsmeriaid eu targedu

4

Gallu datblygu cymysgedd marchnata cydlynus.

14
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UNED 3: CYFLWYNIAD I FARCHNATA

Cynnwys yr uned
1

Gwybod am rôl marchnata mewn sefydliadau
Rôl: cysyniad cyffredinol; diffiniadau marchnata
Amcanion: nodau ac amcanion y sector preifat (goroesi, twf); nodau ac
amcanion y sector cyhoeddus a gwirfoddol (darpariaeth gwasanaeth, twf
amrywiaeth darpariaeth, cyfyngu ar gost, bodloni safonau ansawdd); amcanion
marchnata, e.e. arweinyddiaeth farchnad, ymwybyddiaeth o frand,
canfyddiadau o gwsmeriaid neu ddefnyddwyr; cyswllt rhwng amcanion
trefniadol ac amcanion marchnata
Technegau: strategaethau twf (amrywiaeth, datblygu cynnyrch, treiddiad i'r
farchnad neu ddatblygiad marchnad, Matrics Ansoff); strategaethau goroesi;
brandio; (pwysigrwydd wrth ddylanwadu ar ymddygiad prynwyr, adeiladu
brand, lleoli, estyn brand); marchnata perthynas (diffiniad, gwahaniaeth rhwng
marchnata trafod a marchnata perthynas, gwerth cwsmer gydol oes)
Cyfyngiadau a rhwystrau: cyfreithiol (Deddf Gwerthu Nwyddau 1979; Rheoliadau
Gwarchod Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, Deddfau Credyd
Defnyddwyr 1974 a 2006, Rheoliadau Gwarchod Defnyddwyr (Gwerthu o
Bellter), Deddf Gwarchod Data 1998); gwirfoddol, e.e. Cod Ymarfer Hysbysebu
a'r Awdurdod Safonau Hysbysebu; grwpiau pwyso a phrynwriaeth; iaith
dderbyniol

2

Gallu defnyddio ymchwil i'r farchnad a chynllunio marchnata
Ymchwil i'r farchnad: ansoddol; meintiol; ymchwil gynradd fewnol/allanol;
ymchwil eilaidd fewnol/allanol; defnyddiau (lleihau risg wrth wneud
penderfyniad, mesur cynnydd dros amser); cyfyngiadau (cost-effeithiolrwydd,
dilysrwydd data a gasglwyd)
Cynllunio marchnata: model proses cynllunio marchnata (awdit gyda PESTLE
(ffactorau allanol gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol,
cyfreithiol ac amgylcheddol); SWOT (cryfderau a gwendidau mewnol, cyfleoedd
a bygythiadau allanol); gosod amcanion CAMPUS (cyraeddadwy, amserol,
mesuradwy, penodol, uchelgeisiol a synhwyrol; pennu strategaeth a thactegau,
gweithredu newidiadau; gwerthuso)

3

Deall sut a pham caiff grwpiau cwsmeriaid eu targedu
Adnabod cwsmeriaid mewn marchnadoedd defnyddwyr: gwahaniaeth rhwng
cwsmeriaid, defnyddwyr a phrynwyr; pwysigrwydd adnabod gan bwy mae
dylanwad dros benderfyniadau prynu
Segmentu'r farchnad: pwysigrwydd; seiliau ar gyfer segmentu marchnadoedd
defnyddwyr (daearyddol, demograffig, seicograffig, dull o fyw); y defnydd o
systemau geo-ddemograffig i adnabod ac i gyrraedd grwpiau targed e.e. ACORN,
MOSAIC; rhesymau dros ddewis grŵp targed (hygyrchedd, rhagolygon
presennol a dyfodol y grŵp fel cwsmeriaid, proffidioldeb; gallu i wasanaethu
grŵp cwsmeriaid, ffitio i genhadaeth y sefydliad)
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UNED 3: CYFLWYNIAD I FARCHNATA

Adnabod cwsmeriaid mewn marchnadoedd busnes i fusnes: uned llunio
penderfyniadau (ULlP)
Segmentu'r farchnad: seiliau am segmentu marchnadoedd busnes (maint,
ardal, gwerth, cyhoeddus/preifat/sector gwirfoddol, cynnyrch, diwydiant);
manteision DLlP i wahanol aelodau, e.e. manteision cost, perthnasoedd cyfredol,
diogelwch cyflenwad
4

Gallu datblygu cymysgedd marchnata cydlynus
Cymysgedd marchnata: Y 4 'P' (yn Saesneg) - cynnyrch pris; lle; hyrwyddo;
amcanion datblygu cymysgedd (cefnogi adeiladu brand, bodloni anghenion a
dyheadau grwpiau o gwsmeriaid a dargedwyd); pwysigrwydd yr angen am
gydlynu gwahanol elfennau'r cymysgedd marchnata
Cynnyrch: amrediad cynnyrch; manteision yn erbyn nodweddion cynnyrch neu
wasanaeth ar gyfer cwsmeriaid a dargedir; cysyniad o gylched bywyd cynnyrch
Pris: strategaethau prisio; (prisio premiwm, prisio treiddio, prisio economaidd,
sgimio pris, prisio seicolegol, prisio cynnyrch caeth, prisio llinell gynnyrch)
Lle: dosbarthiad; presenoldeb ar-lein a/neu gorfforol
Hyrwyddo: cymysgedd hyrwyddo (hysbysebu; technegau ar-lein). gwerthu
personol, cysylltiadau cyhoeddus, hybu gwerthiant)

16
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UNED 3: CYFLWYNIAD I FARCHNATA

Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio sut caiff
technegau
marchnata eu
defnyddio i
farchnata
cynhyrchion mewn
dau sefydliad
[YA]

T1

cymharu technegau
marchnata a
ddefnyddir wrth
farchnata cynnyrch
mewn dau sefydliad

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd
defnyddio technegau
wrth farchnata
cynnyrch mewn un
sefydliad

Ll2

disgrifio cyfyngiadau
marchnata
[DM]

Ll3

disgrifio sut mae
sefydliad a ddewisir
yn defnyddio
ymchwil i'r farchnad
i gyfrannu at
ddatblygiad ei
gynlluniau
marchnata

T2

esbonio cyfyngiadau
ymchwil i'r farchnad
a ddefnyddir i
gyfrannu at
ddatblygiad
cynlluniau
marchnata sefydliad

Rh2 gwneud
argymhellion wedi'u
cyfiawnhau ar gyfer
gwella dilysrwydd
ymchwil i'r farchnad
sy'n cyfrannu at
ddatblygiad
cynlluniau
marchnata sefydliad
a ddewisir.

Ll4

defnyddio ymchwil
i'r farchnad ar gyfer
cynllunio marchnata

Ll5

esbonio sut a pham
caiff grwpiau o
gwsmeriaid eu
targedu ar gyfer
cynhyrchion a
ddewisir
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UNED 3: CYFLWYNIAD I FARCHNATA

Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll6

T3

datblygu cymysgedd
marchnata cydlynus
ar gyfer cynnyrch
neu wasanaeth
newydd.
[MC]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

datblygu cymysgedd
marchnata cydlynus
sy'n targedu grŵp
sydd wedi'i ddiffinio
o ddarpar
gwsmeriaid.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 4: CYFATHREBU BUSNES

Uned 4:

Cyfathrebu Busnes

Cod yr uned:

H/502/5413

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw dangos i ddysgwyr bod casglu a rheoli gwybodaeth busnes, a
chyfathrebu'r wybodaeth hon yn llwyddiannus trwy'r busnes, yn hanfodol i lewyrch
y sefydliad yn y dyfodol.

Cyflwyniad i'r uned
Mae ar fusnes angen gwybodaeth gywir a pherthnasol o ffynonellau mewnol ac
allanol er mwyn gweithredu’n broffidiol. Mae casglu data'n iawn yn creu
amgylchedd lle gellir gwneud penderfyniadau gwybodus er lles y busnes. Er mwyn
rheoli gwybodaeth yn effeithiol, mae'n rhaid cael systemau cyfathrebu da o fewn
sefydliad. Mae'n rhaid bod gan staff sgiliau llafar ac ysgrifenedig da er mwyn
cyfathrebu a rhannu gwybodaeth
Gellir defnyddio gwybodaeth fusnes i gael mantais gystadleuol a hyrwyddo
effeithiolrwydd. Mae sefydliadau'n cynhyrchu gwybodaeth yn fewnol, yn cofnodi
manylion y cynnyrch a gaiff eu cynhyrchu, eu prynu a'u gwerthu, a'u costau
cysylltiedig. Mae busnesau'n defnyddio gwybodaeth i reoli'r hyn sy'n digwydd ar hyn
o bryd yn y sefydliad ond hefyd i reoli ar gyfer y dyfodol ac i sicrhau eu parhad. Caiff
gwybodaeth ei chasglu, ei storio, ei thrin, ei dadansoddi a'i hadrodd i'r rhai y mae
angen iddynt ei defnyddio. Mae angen i bobl ddod yn llawdrinwyr ac yn
ddefnyddwyr medrus o wybodaeth i sicrhau bod sefydliadau'n dod yn fwy effeithlon
ac yn llwyddo i gyflawni'r pwrpasau a nodwyd ganddynt. Ers datblygiad y cyfrifiadur
personol ac yn fwy diweddar y rhyngrwyd, mae dulliau cyfathrebu wedi newid yn
arwyddocaol. Mae cywain gwybodaeth berthnasol o ystod o ffynonellau'n sgìl y mae
angen ei ddatblygu gan ddefnyddio ffynonellau electronig ac anelectronig.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall y gwahanol fathau o wybodaeth fusnes

2

Gallu cyflwyno gwybodaeth fusnes yn effeithiol

3

Deall y materion a'r cyfyngiadau mewn perthynas â defnyddio gwybodaeth
fusnes mewn sefydliadau

4

Gwybod sut i gyfathrebu gwybodaeth fusnes gan ddefnyddio dulliau priodol.

20
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Cynnwys yr uned
1

Deall y gwahanol fathau o wybodaeth fusnes
Mathau o wybodaeth: llafar; ysgrifenedig; ar-sgrin; amlgyfrwng; ar y we
Pwrpas gwybodaeth: diweddaru gwybodaeth; hysbysu datblygiadau'r dyfodol;
cyfeiriad strategol; dadansoddiad SWOT; cynnig golwg gystadleuol; cyfathrebu
hyrwyddiadau gwerthiant; gwahodd cefnogaeth i weithgareddau
Ffynonellau gwybodaeth: mewnol, e.e. ariannol, adnoddau dynol, marchnata,
prynu, gwerthiant, gweithgynhyrchu, gweinyddu; allanol, e.e. llywodraeth,
grwpiau masnach, wedi'i darparu'n fasnachol, cronfeydd data, ymchwil;
dibynadwyedd ffynonellau data

2

Gallu cyflwyno gwybodaeth fusnes yn effeithiol
Dulliau cyflwyno i fodloni anghenion y dysgwr: e.e. dogfen, defnydd o arddull,
cyflwyniadau llafar, cyflwyniad amlgyfrwng ar-sgrin, defnydd o ddelweddau,
cyflwyniad gwe, cefnogaeth amlieithog
Gofyniad allbwn: e.e. cydraniad delweddau, diwyg tudalen, fformatio testun,
defnyddio tablau, cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o gymwysiadau, defnyddio
meddalwedd a chaledwedd arbenigol
Cyflwyno cyfathrebu corfforaethol: dulliau; datganiadau cenhadaeth,
hysbysebu, pecynnu, logos, lifrau, llinellau strap, cefnogaeth, nawdd

3

Deall y materion a'r cyfyngiadau mewn perthynas â defnyddio
gwybodaeth fusnes mewn sefydliadau
Materion cyfreithiol: data perthnasol, deddfwriaeth e.e. Deddf Gwarchod Data
1998; Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000; deddfwriaeth berthnasol arall, e.e.
Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990
Materion moesegol: codau ymarfer, e.e. ar ddefnyddio e-bost, rhyngrwyd,
'chwythu’r chwiban'; polisïau trefniadol; perchenogaeth gwybodaeth
Materion gweithredol: diogelwch gwybodaeth; copïau wrth gefn; iechyd a
diogelwch; polisïau trefniadol; cynlluniau parhad busnes; costau, e.e. adnoddau
ychwanegol angenrheidiol, cost datblygiad; effaith soffistigeiddrwydd cynyddol
systemau, e.e. personél â mwy o hyfforddiant, meddalwedd mwy cymhleth

4

Gwybod sut i gyfathrebu gwybodaeth fusnes gan ddefnyddio dulliau
priodol
Gofynion cynulleidfa: e.e. oed, rhyw, ethnigrwydd, anghenion arbennig,
darllenadwyedd, darllenadwyaeth, hyd sylw, hygyrchedd, diddordeb, osgoi
ymyrraeth, profiad a gwybodaeth fusnes, profiad a gwybodaeth gysylltiedig â
busnes
Dulliau o gyfathrebu ysgrifenedig: e.e. llythyr, memorandwm, ffacs, anfoneb,
siartiau llif, deunydd cyhoeddusrwydd, e-bost ar sgrin, SMS (gwasanaeth neges
fer), www (gwe fyd-eang)

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011

21

UNED 4: CYFATHREBU BUSNES

Dulliau o gyfathrebu anysgrifenedig: e.e. galwad ffôn, cynadledda fideo
Technolegau: cyfrifiaduron: sgriniau cyffwrdd; darlledu digidol; DVD (disg
fideo/amrywiol digidol) ffonau symudol; y rhyngrwyd a WAP (protocol
cymhwysiad diwifr)
Sgiliau cyfathrebu: ffurfiol/anffurfiol; llafar/dieiriau; gwrando; deall; ceisio
eglurhad; ymatebolrwydd; cyswllt llygad; mynegolrwydd wyneb; iaith y corff;
defnyddio iaith broffesiynol briodol; gallu i addasu technegau cyfathrebu i
ofynion cynulleidfa; sgiliau cyflwyno; gallu i wahodd ymrwymiad i golau a rennir
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio gwahanol
fathau o wybodaeth
fusnes, eu
ffynonellau a'u
pwrpasau
[YA, MC]

T1

Rh1 gwerthuso
priodoldeb
gwybodaeth fusnes
a ddefnyddir i wneud
penderfyniadau
strategol

Ll2

cyflwyno
gwybodaeth fusnes
fewnol, gymhleth
gan ddefnyddio tri
dull gwahanol sy'n
briodol i anghenion y
defnyddiwr
[YA, MC]

Ll3

cynhyrchu
cyfathrebiadau
corfforaethol
[HR]

Ll4

gwerthuso
cyfathrebiadau
corfforaethol allanol
cynnyrch neu
wasanaeth sy'n
bodoli
[MC, DM]

dadansoddi
gwahanol fathau o
wybodaeth fusnes
a'u ffynonellau

Rh2 gwerthuso
effeithiolrwydd
gwybodaeth fusnes
a'i chyfathrebu fel
cyfranwyr allweddol i
lwyddiant sefydliad,
gan ddefnyddio
enghreifftiau i
ddarlunio eich
pwyntiau.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll5

esbonio'r materion
cyfreithiol a
moesegol mewn
perthynas â
defnyddio
gwybodaeth fusnes
[YA, MC]

T2

Ll6

esbonio'r materion
gweithredol mewn
cysylltiad â
defnyddio
gwybodaeth fusnes
[YA, MC]

Ll7

amlinellu dulliau
electronig ac
anelectronig ar gyfer
cyfathrebu
gwybodaeth fusnes,
gan ddefnyddio
enghreifftiau ar gyfer
gwahanol fathau o
gynulleidfa.
[YA]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dadansoddi'r
materion cyfreithiol,
moesegol a
gweithredol mewn
cysylltiad â
defnyddio
gwybodaeth fusnes,
defnyddio
enghreifftiau priodol.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, mewn cromfachau
sgwâr, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 5:

Cyfrifydda Busnes

Cod yr uned:

M/502/5415

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall pwrpas cyfrifydda, a'r prosesau
cysylltiedig â'i rôl wrth reoli busnes. Bydd dysgwyr yn datblygu'r sgiliau a'r
wybodaeth sydd eu hangen i ddeall gwybodaeth ariannol.

Cyflwyniad i'r uned
Mae deall sut mae busnes yn gweithredu a beth sy'n ei wneud yn llwyddiannus yn
gofyn am wybodaeth o'r broses gyfrifydda. Mae cyfrifydda'n cynnwys cofnodi
trafodion busnes, ac mae hyn, yn ei dro, yn arwain at gynhyrchu gwybodaeth
ariannol sy’n gallu cael ei defnyddio'n sail ar gyfer rheoli a chynllunio ariannol da.
Mae cadw cofnodion annigonol a diffyg cynllunio effeithiol yn arwain yn y pen draw
at ganlyniadau ariannol gwael. Mae hi'n hanfodol bod perchenogion a rheolwyr
busnesau yn cydnabod arwyddion anawsterau posibl. Yna gellir cymryd camau
adfer.
Mae'r uned wedi'i rhannu'n ddwy ran. Mae'r rhan gyntaf yn datblygu dealltwriaeth
o'r prosesau cyfrifydda sydd eu hangen i ddarparu gwybodaeth ariannol berthnasol
a chywir. Mae'r ail ran yn delio ag agwedd ymarferol rhoi'r gweithgareddau
cyfrifydda hyn ar waith.
Caiff dysgwyr eu cyflwyno i derminoleg cyfrifydda wrth iddyn nhw astudio pwrpas a
swyddogaeth cyfrifydda ac ystyried gwahanol gategorïau incwm a gwariant busnes.
Mae hi'n bwysig gwybod ffynonellau incwm sefydliad a natur ei wariant, gan fod
hyn yn egluro sail ei broffidioldeb ac yn galluogi rheolaeth fwy effeithiol o'r busnes.
Mae rheoli'n digwydd gyda'r broses gynllunio a bydd dysgwyr yn astudio'r defnydd
o ragolwg llif arian sy'n ei gwneud yn ofynnol i reolwyr osod targedau llif arian y
gellir eu monitro a'u haddasu'n gyson. Bydd dysgwyr yn ystyried rheolaeth
effeithiol llif arian a goblygiadau problemau llif arian. Caiff y cysylltiad rhwng
methiant busnes a phroblemau llif arian sylw.
Mae mesur perfformiad a sefyllfa ariannol sefydliad yn gofyn am ddealltwriaeth o
gyfrif elw a cholled a mantolen sylfaenol. Gyda'r ddealltwriaeth hon gall dysgwyr
ddadansoddi proffidioldeb, hylifedd ac effeithiolrwydd y sefydliad trwy ddefnyddio
dadansoddiad cymarebau. Bydd dadansoddiad bob amser yn gofyn am gymharu
ffigurau cyfredol â rhai cyfnod cyfrifydda blaenorol, neu rai sefydliad busnes tebyg.
Bydd dysgwyr yn canfod sut i wneud dadansoddiad cymarebau yn ogystal ag ystyr
a goblygiadau'r ffigurau.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall pwrpas cyfrifydda a chategoreiddio incwm a gwariant busnes

2

Gallu paratoi rhagolwg llif arian

3

Gallu paratoi cyfrifon elw a cholled a mantolenni

4

Gallu adolygu perfformiad busnes gan ddefnyddio dadansoddiad cymarebau.
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Cynnwys yr uned
1

Deall pwrpas cyfrifydda a chategoreiddio incwm a gwariant busnes
Pwrpas: cofnodi trafodion; monitro gweithgaredd; rheoli; rheolaeth o'r busnes
(cynllunio, monitro, rheoli); mesur perfformiad ariannol (elw crynswth, elw
net, gwerth dyledion i'r busnes a gan y busnes)
Incwm cyfalaf: unig fasnachwyr; partneriaid; cyfranddaliadau; benthyciadau;
morgeisi
Incwm refeniw: gwerthiant (trafodion arian a chredyd); rhent a dderbynnir;
comisiwn a dderbynnir
Gwariant cyfalaf: asedau sefydlog (tir ac adeiladau; cyfarpar swyddfa;
peiriannau; celfi a ffitiadau; cerbydau modur); pethau anghyffyrddadwy: e.e.
ewyllys da, patentau, nodau masnach
Gwariant refeniw: costau safle e.e. rhent, trethi lleol, gwres a golau, yswiriant;
costau gweinyddol e.e. costau ffôn, post, argraffu, nwyddau papur; costau staff
e.e. cyflogau, tâl, hyfforddiant, yswiriant, pensiynau; costau gwerthu a
dosbarthu, e.e. cyflogau staff gwerthiant, cludiant ar werthiant, marchnata;
costau cyllid e.e. costau banc, llog benthyciad a morgais; prynu stoc (trafodion
arian a chredyd)

2

Gallu paratoi rhagolwg llif arian
Rhagolwg llif arian: strwythur: graddfa amser; cyfnodau credyd; derbynebau
(gwerthiant arian, dyledwyr, cyfalaf, benthyciadau ac incwm arall); taliadau
(pryniadau arian, credydwyr masnach, gwariant refeniw, gwariant cyfalaf, Treth
Ar Werth (TAW)); balansau banc /arian agor a chau
Rheoli llif arian: problemau o fewn y rhagolwg llif arian e.e. dim digon o arian i
gwrdd â thaliadau dyledus; datrysiadau e.e. trefniadau gorddrafft, trafod
telerau gyda chredydwyr, adolygu ac ailamserlennu gwariant cyfalaf

3

Gallu paratoi cyfrifon elw a cholled a mantolenni
Cyfrif elw a cholled: pwrpas a defnydd; cyfrif masnachu a chyfrifo elw crynswth
(gwerthiant, pryniadau, stociau agor a chau); cyfrifo elw net (gorbenion, incwm
refeniw arall e.e. disgowntiau a dderbyniwyd); comisiwn a dderbynnir;
trosglwyddo elw net i'r fantolen;
Mantolen: pwrpas a defnydd; cyflwyniad fertigol; trefn parhauster; asedau
sefydlog; asedau cyfredol; asedau anghyffyrddadwy; rhwymedigaethau tymor
hir; rhwymedigaethau cyfredol; cyfalaf gweithio; asedau net; trosglwyddo elw
net o'r cyfrif elw a cholled; cyfalaf a ddefnyddiwyd
Cyfatebiadau Rhyngwladol: newidiadau i ofynion adrodd o dan Safonau
Cyfrifydda Rhyngwladol (IAS), e.e. datganiad incwm cyflawn, datganiad o
sefyllfa ariannol.
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4

Gallu adolygu perfformiad busnes gan ddefnyddio dadansoddiad
cymarebau
Proffidioldeb: elw crynswth canran gwerthiant; elw net canran gwerthiant;
dychweliad ar gyfalaf a ddefnyddiwyd (ROCE)
Hylifedd: cymhareb gyfredol; cymhareb prawf asid/hylifedd
Effeithiolrwydd: cyfnod talu dyledwyr; cyfnod talu credydwyr; cyfradd trosiant
stoc
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio pwrpas
cyfrifydda i sefydliad
[YA]

Ll2

esbonio'r gwahaniaeth
rhwng eitemau cyfalaf a
refeniw gwariant ac
incwm
[GT]

Ll3

T1
paratoi rhagolwg llif
arian i alluogi sefydliad i
reoli ei arian
[MC, DM, HR]

Ll4

paratoi cyfrif elw a
cholled a mantolen i
sefydliad penodol
[HR]

Ll5

cynnal dadansoddiad
cymhareb i fesur
proffidioldeb, hylifedd
ac effeithiolrwydd
sefydliad penodol.
[MC]

T2

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dadansoddi
problemau llif arian
y gallai busnes eu
profi

Rh1 cyfiawnhau camau
gweithredu y gallai
busnes eu cymryd
wrth brofi problemau
llif arian

dadansoddi
perfformiad busnes
gan ddefnyddio
cymarebau addas.

Rh2 gwerthuso
perfformiad ariannol
a sefyllfa'r busnes
gan ddefnyddio
dadansoddiad
cymhareb.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, mewn cromfachau
sgwâr, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 6:

Cyfrifydda Ariannol

Cod yr uned:

T/502/5416

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall pwysigrwydd a rhesymau dros
gofnodi trafodion a datganiadau'n gywir o flwyddyn i flwyddyn, a chydymffurfio â'r
holl ddeddfwriaeth, rheoliadau a fframweithiau cyfrifydda perthnasol.

Cyflwyniad i'r uned
Rôl cyfrifydda ariannol yw cofnodi trafodion ariannol sefydliad yn gywir a pharatoi
datganiadau ariannol priodol o'r cofnodion hyn. Caiff elw neu golled net ei gyfrifo a
chaiff sefyllfa ariannol y sefydliad ei ganfod. Er mwyn i'r datganiadau ariannol roi
cymhariaeth gywir ac ystyrlon â chyfnodau cyfrifydda blaenorol, rhaid i'r un rheolau
a chonfensiynau gael eu dilyn bob blwyddyn. Nid yw hi bob amser yn briodol i
sefydliadau gwahanol iawn gael eu trin yr un ffordd felly mae peth hyblygrwydd i
ganiatáu ar gyfer hyn.
Mae canlyniadau a ddangosir mewn datganiadau ariannol yn agored i'w trethu, a
gall cyfrifydda anghyson fod â goblygiadau treth enfawr. Mae'n rhaid i gyfrifwyr
gadw at y gyfraith a defnyddio rheoliadau cyfrifydda. Mae fframwaith o gysyniadau
cyfrifydda, confensiynau a safonau wedi'u datblygu a'u mireinio ac mae'r broses
ddatblygu'n parhau gyda safonau cyfrifydda rhyngwladol. Mae deddfwriaeth yn rhan
arall o'r fframwaith rheoliadol cyfrifyddol ac mae angen i gyfrifwyr yn y DU ddeall
goblygiadau'r Ddeddf Partneriaeth a'r Ddeddf Cwmnïau.
Nod yr uned hon yw rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth gadarn o pam caiff datganiadau
ariannol eu paratoi fel y gwneir. Mae'n ymwneud â chyfrifon terfynol unig
fasnachwyr, partneriaethau, clybiau, elusennau a chwmnïau cyfyngedig, yn rhai
cyhoeddus a phreifat. Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth uwch o ddatganiadau llif
arian, sy'n galluogi defnyddwyr datganiadau ariannol i ddeall pam nad yw elw mawr
o reidrwydd yn golygu digonedd o arian. Beth bynnag yw rôl gweithiwr, mae
dealltwriaeth o ddatganiadau ariannol y sefydliad busnes yn rhoi golwg ar ei gryfder
a'i werth.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod am effaith deddfwriaeth a chysyniadau cyfrifydda ar bolisïau a
gweithdrefnau cyfrifydda sefydliad

2

Deall effaith y fframwaith rheoliadol ar bolisïau cyfrifydda a gweithdrefnau
cwmni cyfyngedig

3

Gallu gwneud addasiadau priodol i wybodaeth cyfrifydda

4

Deall datganiad llif arian ar gyfer cwmni cyfyngedig.

32
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod am effaith deddfwriaeth a chysyniadau cyfrifydda ar bolisïau a
gweithdrefnau cyfrifydda sefydliad
Deddfwriaeth: Deddf Cwmnïau (1985, 1989, 2006), Deddf Partneriaeth (1890);
rhannu elw a cholled
Cysyniadau cyfrifydda: endid busnes; perthnasedd; busnes hyfyw; croniadau
(cyfatebol); pwyll; cysondeb; mesur arian; cost hanesyddol; deuoliaeth (cofnod
dwbl); egwyddorion perthnasedd, dibynadwyedd, cymaroldeb a dealladwyedd;
Fframwaith ar gyfer Paratoi a Chyflwyno Datganiadau Ariannol
Polisïau a gweithdrefnau cyfrifydda: egwyddorion; confensiynau; rheolau ac
arferion a ddefnyddir mewn datganiadau ariannol (prisio asedau, cyfateb incwm
a gwariant); dibrisiant; drwgddyledion; darpariaeth ar gyfer dyledion amheus;
croniadau; blaendaliadau; prisiad stoc
Effaith ar sefydliadau: unig fasnachwyr; partneriaethau; cwmnïau cyfyngedig
(preifat, cyhoeddus); clybiau; elusennau

2

Deall effaith y fframwaith rheoliadol ar bolisïau a gweithdrefnau
cyfrifydda cwmni cyfyngedig
Fframwaith rheoliadol: Datganiadau Arfer Cyfrifydda Safonol (SSAPau); Safonau
Adrodd Ariannol (FRS); Safonau Cyfrifydda Rhyngwladol (IAS); Safonau Adrodd
Ariannol Rhyngwladol (IFRS)
Datganiadau ariannol: cyfrif elw a cholled (datganiad incwm); mantolen;
datganiad llif arian; a chyfatebiaethau rhyngwladol
Defnyddwyr: cyfranddalwyr; gweithwyr; buddsoddwyr potensial; cyfarwyddwyr;
rheolwyr; cyflenwyr; cwsmeriaid; benthycwyr; llywodraeth

3

Gallu gwneud addasiadau priodol i wybodaeth cyfrifydda
Addasiadau: prisiad stoc; dibrisiant ar asedau sefydlog (anghyfredol);
drwgddyledion; darpariaeth ar gyfer dyledion amheus; croniadau a
blaendaliadau
Gwybodaeth cyfrifydda: asedau; rhwymedigaethau; incwm a gwariant;
balansau mewn balans prawf

4

Deall datganiad llif arian ar gyfer cwmni cyfyngedig
Pwrpas: sefyllfa ariannol; hylifedd; defnyddio cronfeydd; perthynas rhwng elw
ac arian; ffynonellau cyllid; costau cyllid; dadansoddiad o gyfalaf gweithio;
cymhariaeth â chyfnodau blaenorol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio sut mae
deddfwriaeth a
chysyniadau
cyfrifydda'n effeithio
ar bolisïau cyfrifydda
sefydliad
[YA]

T1

Rh1 cyfiawnhau
defnyddio
confensiynau a
rheoliadau i sicrhau
bod y datganiadau
ariannol yn bodloni
anghenion
defnyddwyr

Ll2

esbonio sut caiff
datganiadau ariannol
cwmni cyfyngedig eu
dylanwadu gan y
fframwaith
cyfreithiol a
rheoliadol
[DM, GT]

Ll3

gwneud addasiadau i T2
ddatganiadau
ariannol cwmni
cyfyngedig
[HR]

asesu effaith
addasiadau i'r cyfrif
elw a cholled ac
eitemau mantolen i
gwmni cyfyngedig

Ll4

esbonio pwrpas
datganiad llif arian
cwmni cyfyngedig.
[MC]

asesu pwysigrwydd
gwahanol elfennau
datganiad llif arian.
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T3

cymharu cyfrifon
terfynol dau
sefydliad gan
esbonio'r
tebygrwydd a'r
gwahaniaethau

Rh2 gwerthuso
newidiadau yn
sefyllfa ariannol
cwmni cyfyngedig
gan ddefnyddio
datganiad llif arian.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, mewn cromfachau
sgwâr, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 7:

Cyfrifydda Rheoli

Cod yr uned:

J/502/5419

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall pa mor bwysig yw cyfrifydda rheoli i
bob busnes. Mae'n edrych ar gostau a chyllido, a sut i ddefnyddio data cyfredol neu
ddata ariannol hanesyddol i gynllunio ar gyfer cyllid a chostau effeithio ar gyfer y
busnes at y dyfodol.

Cyflwyniad i'r uned
Os yw sefydliad yn llwyddiannus ac wedi'i sefydlu ers amser neu'n fusnes newydd,
un o agweddau pwysicaf ei reolaeth yw cynllunio a rheoli ariannol effeithiol. Gelwir
hyn yn gyfrifydda rheoli ac mae'n adeiladu ar wybodaeth cyfrifydda hanesyddol a
ddarperir gan gyfrifon ariannol. Mae dealltwriaeth gadarn o gostau a chyfrifydda
costau'n rhan hanfodol o reoli cyllid.
Mae angen i ddysgwyr ddeall natur costau ac effaith ehangu'r sefydliad neu gynyddu
gweithgaredd busnes ar y costau hyn. Bydd prisio cynnyrch neu wasanaeth sefydliad
yn briodol yn chwarae rhan fawr yn ei broffidioldeb yn y dyfodol. Nod yr uned yw
helpu dysgwyr i ddeall sut mae cyfrifydda rheoli'n dechrau gyda chynllunio'r lefelau
gweithgaredd a sefydlu'r costau, yr incymau a'r elw ar gyfer cyfnodau'r dyfodol. Mae
dadansoddiad adennill costau'n caniatáu i reolwyr asesu lefelau gweithgaredd
optimwm tra gellid defnyddio data hanesyddol i edrych am dueddiadau sy'n gallu
rhagweld yn fwy cywir y ffigurau sy'n cael eu defnyddio mewn cyllidebau.
Nid yw paratoi rhagolygon ariannol syml yn ddigonol i gadw rheolaeth o sefydliad.
Bydd sefydliad wedyn am gymharu lefelau gweithgaredd gwirioneddol, costau ac
incymau â'r rhai a gafodd eu cynllunio. Bydd y cyfrifydd rheoli'n cyfrifo ac yn
ystyried y gwahaniaethau rhwng ffigurau gwirionedd a rhai wedi'u cyllidebu. Bydd y
rhain yn ffurfio sail penderfyniadau rheoli a ddefnyddir i lywio'r busnes yn ôl tuag at
y targedau a gynlluniwyd ganddo.
Ar ôl cwblhau'r uned hon, bydd gan ddysgwyr werthfawrogiad da o'r sgiliau a'r
ddealltwriaeth angenrheidiol i reoli cyllid sefydliad. Byddant yn gallu asesu'r
problemau y mae dadansoddiad amrywiant yn tynnu sylw atynt a gwneud
penderfyniadau realistig ar y camau gweithredu tebygol.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall sut caiff costau cynhyrchu eu pennu a'u defnyddio i gyfrifo prisiau

2

Gallu defnyddio dadansoddiad pwynt adennill arian.

3

Gallu defnyddio gwybodaeth ystadegol briodol i adolygu a rhagweld
perfformiad busnes

4

Gallu defnyddio technegau cyllidebol.
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Cynnwys yr uned
1

Deall sut caiff costau cynhyrchu eu pennu a'u defnyddio i gyfrifo prisiau
Costau: costau uniongyrchol (deunyddiau crai, nwyddau heb eu gorffen, costau
llafur uniongyrchol, treuliau uniongyrchol); costau newidiol; dibrisiant; costau
lled-newidiol; gris-gostau; costau anuniongyrchol; costau sefydlog; canolfannau
cost; canolfannau elw; gorbenion adran digynnyrch (gwasanaeth); dyraniad
gorbenion; dosraniad; cyfradd amsugno gorbenion; costio amsugno; costio ar
sail gweithgaredd; costio ymylol; costau safonol
Prisiau: cost plws; disgowntio; effaith polisïau prisiau ar gynnyrch a chostau;
incwm

2

Gallu defnyddio dadansoddiad pwynt adennill costau.
Dadansoddiad pwynt adennill costau: cyfraniad: fformiwla pwynt adennill
costau: graff adennill costau; pwynt adennill costau; maes elw; maes colled;
lled diogelwch; gweithgaredd wedi'i gyllidebu a lefelau gwerthiant; cyfrifiad
rhifiadol; gorbenion newidiol; costau uniongyrchol; prisiau gwerthu a lefelau
gweithgaredd wedi'u cyllidebu; elw targed lefelau gweithgaredd; defnyddio
taenlen gyfrifiadurol (tablu, siartiau, ceisio nod); cyfyngiadau a thybiaethau
(lefelau gwerthiant yr un fath â lefelau cynhyrchu, cysondeb pris gwerthu,
cyfraniad ac ymddygiad gorbenion); ffactorau allanol (chwyddiant, cyfraddau
llog)

3

Gallu defnyddio gwybodaeth ystadegol briodol i adolygu a rhagweld
perfformiad busnes
Data cyfrifydda: cyfnod blaenorol (gwerthiant, costau cynhyrchu, elw);
gwybodaeth o adroddiadau ariannol a gyhoeddwyd
Gwybodaeth ystadegol: newidiadau dros amser; cyfraddau symudol;
amrywiadau tymhorol; mynegeion pris e.e. Mynegai Pris Adwerthu (RPI);
tueddiadau i asesu a rhagweld perfformiad busnes
Perfformiad: dadansoddiad cymhareb; cymarebau hylifedd (cymhareb gyfredol,
cymhareb cyfalaf hylifol); cymarebau proffidioldeb (ychwanegiad elw crynswth,
maint elw crynswth, maint elw net, maint gorbenion i werthiant, dychweliad ar
gyfalaf a ddefnyddiwyd); effeithiolrwydd (dyddiau trosiant stoc, dyddiau casglu
dyledwyr, dyddiau talu credydwyr, cymhareb trosiant asedau sefydlog,
cymhareb trosiant asedau cyfredol not); gerio cyfalaf; cyfnodau blaenorol
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4

Gallu defnyddio technegau cyllidebol
Cyllidebau: prif; gwerthiant; cynhyrchu; pryniadau; dyledwyr; credydwyr; arian
parod; adrannol (cyfnerthu) costau safonol; dadansoddiad o amrywiannau e.e.
newid lefelau gweithgaredd, costau a phrisiau; defnyddio gwybodaeth ystadegol
a chyfrifyddol
Technegau cyllidebol: paratoi ac adolygu cyllidebau (newidiadau i gostau a
phrisiau gwerthu); defnyddio cyllidebau ar gyfer gosod targedau tymor byr;
monitro (cymharu costau safonol neu wedi'u cyllidebu â chostau gwirioneddol,
cyfrifo ac esbonio amrywiannau); mesurau rheoli (gwneud penderfyniadau,
cymryd camau); dibynadwyedd (pwysigrwydd cywirdeb, canlyniadau gwall,
tybiaethau anghywir); perthynas rhwng costau ac incymau ar wahanol lefelau
gweithgarwch; cryfderau a gwendidau technegau cyllidebol

40

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011

UNED 7: CYFRIFYDDA RHEOLI

Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio sut gall
sefydliad gostio
cynnyrch a phennu
ei bris ar unrhyw
lefel gweithgarwch
[YA]

Ll2

cynnal dadansoddiad T1
pwynt adennill
costau ar gyfer
sefydliad a
ddewiswyd

asesu goblygiadau
gwahanol lefelau
gweithgaredd gan
ddefnyddio
canlyniadau
dadansoddiad pwynt
adennill costau ar
gyfer sefydliad a
ddewiswyd

Ll3

defnyddio data
cyfrifydda a
gwybodaeth
ystadegol i fesur
perfformiad busnes
[MC]

dadansoddi
pwysigrwydd data
cyfrifydda a
gwybodaeth
ystadegol i asesu a
rhagweld
perfformiad busnes

Ll4

defnyddio technegau T3
cyllidebol i baratoi
cyllidebau ar gyfer
sefydliad a
ddewiswyd

T2

dadansoddi effaith a
gaiff newidiadau
mewn costau a
phrisiau gwerthu ar
gyllideb ar gyfer
sefydliad a
ddewiswyd.
[DM]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Rh1 gwerthuso
dibynadwyedd
dadansoddiad pwynt
adennill costau wrth
amcangyfrif lefelau
gweithgaredd a
gyllidebwyd ar gyfer
sefydliad a
ddewiswyd

Rh2 gwerthuso
goblygiadau
amrywiannau
cyllideb ar gyfer
sefydliad a
ddewiswyd.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

disgrifio sut gellid
defnyddio cyllidebau
i osod targedau, i
fonitro a rheoli
sefydliad.
[DM]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, mewn cromfachau
sgwâr, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 8:

Systemau
Cyfrifydda

Cod yr uned:

F/502/5421

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall bod cofnodi gwybodaeth ariannol ar
ddiwedd y flwyddyn yn gywir yn hanfodol i unrhyw fusnes. Gellir cofnodi'r
wybodaeth hon gan ddefnyddio pecynnau ysgrifenedig neu gyfrifiadurol, pa un
bynnag sydd fwyaf addas ar gyfer adnoddau ac anghenion y busnes.

Cyflwyniad i'r uned
Un gofyniad hanfodol wrth redeg a rheoli sefydliad yw'r angen am wybodaeth glir,
berthnasol a chywir. Yn enwedig, mae ar sefydliad angen gwybodaeth gyfrifydda
sy'n rhoi darlun cyflawn o'r holl drafodion ariannol a ddigwyddodd a sefyllfa ariannol
gyfredol y sefydliad. Mae gwybodaeth gyfrifydda'n hanfodol i berchenogion a
rheolwyr sefydliadau busnes, ac mae yn aml randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ym
mherfformiad ariannol a sefyllfa'r busnes.
Ar ddiwedd blwyddyn ariannol sefydliad, bydd y cyfrifydd yn paratoi datganiadau
ariannol gan gynnwys cyfrif masnachu elw a cholled a mantolen. Gelwir y system
sy'n darparu'r holl wybodaeth am y cyfrifon ariannol terfynol hyn yn system
gyfrifydda.
Mae ansawdd a chywirdeb yr wybodaeth a gyflwynir yn y cyfrifon terfynol yn
dibynnu'n llwyr ar ddefnyddio system gyfrifydda effeithiol yn gywir. Gan ddechrau
gyda dogfennau gwreiddiol sy'n dangos trafodion ariannol, bydd angen i staff
cyfrifydda ddosbarthu ac amgodio'r wybodaeth cyn bwydo'r manylion i'r system.
Mae gweithdrefnau cyfrifydda ysgrifenedig, gan ddefnyddio cadw llyfrau cofnod
dwbl, wedi bod ar waith am fwy na 500 o flynyddoedd. Mae'r system o hyd yn
effeithiol wrth roi i reolwyr ddadansoddiad o incwm, elw, treuliau, colledion, asedau
a rhwymedigaethau. Fodd bynnag, mae angen gwybodaeth ar sefydliadau'n gyflym
a gall systemau ysgrifenedig fod yn araf. Mae pecynnau cyfrifydda cyfrifiadurol
wedi'u seilio ar egwyddorion cofnodion dwbl a byddant yn rhoi adroddiadau â
gwybodaeth mewn eiliadau.
Bydd sefydliadau'n mabwysiadu'r system gyfrifydda fwyaf addas ar gyfer eu
hadnoddau a'u hanghenion. Bydd ar ddefnyddwyr y system angen hyfforddiant, ac
os dewisir yr opsiwn cyfrifiadurol, mae caledwedd a meddalwedd yn ofynion
hanfodol.
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Pa system bynnag a ddewisir, bydd tasg paratoi'r cyfrifon blynyddol ar ddiwedd y
flwyddyn yn aros yr un fath. Mae sefydliadau'n dibynnu ar reolaeth effeithiol o
adnoddau gan gynnwys arian parod. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau'n dibynnu ar
wneud elw. Mae'r system gyfrifydda yn rhan annatod o reoli arian felly mae parhad
sefydliad yn dibynnu ar y system honno.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod am y defnydd o ddogfennau wrth gofnodi trafodion busnes

2

Gallu cofnodi a monitro gwybodaeth ariannol mewn systemau cyfrifydda

3

Gallu tynnu balans prawf o gofnodion cyfrifydda

4

Gallu paratoi cyfrif masnachu ac elw a cholled a mantolen.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod am y defnydd o ddogfennau wrth gofnodi trafodion busnes
Dogfennau: derbynebau arian parod; sieciau; cardiau debyd a chredyd;
archebion prynu; nodiadau trosglwyddo; nodiadau nwyddau wedi'u derbyn;
anfonebau gwerthiant a phrynu (disgownt masnach, disgownt arian a threth ar
werth); nodiadau credyd; datganiadau cyfrif; nodyn talu
Trafodion: arian parod; banc; credyd

2

Gallu cofnodi a monitro gwybodaeth ariannol mewn systemau
cyfrifydda
Systemau cyfrifydda ysgrifenedig: llyfrau dydd; llyfr arian parod; llyfr arian
mân; cyfriflyfrau cyffredinol (gwerthiant, pryniadau, cyfrifon dychweliadau i
mewn, dychweliadau allan); cyfriflyfr gwerthiant; cyfriflyfr prynu; cadw llyfrau
cofnod dwbl; cyfrifon cyfriflyfrau balans
Systemau cyfrifydda cyfrifiadurol: pecynnau cyfrifydda arbenigol; taenlenni;
nodweddion meddalwedd; manteision (cost, cyflymder, rhwyddineb defnydd,
priodoldeb)

3

Gallu tynnu balans prawf o gofnodion cyfrifydda
Balans prawf: diffiniad; cymhwysiad (cywirdeb cadw llyfrau cofnod dwbl, canfod
gwallau cadw llyfrau, paratoi ar gyfer cyfrif masnachu ac elw a cholled a
mantolen); gwallau'n peri diffyg balans; diwyg; cyfanswm balansau debyd yn
gyfartal â chyfanswm balansau credyd; diwedd cyfnod; diwedd blwyddyn;
balans prawf estynedig (paratoi, colofnau ychwanegol, addasiadau, cyfrif elw
neu golled net, effeithiau addasiadau ar elw neu golled, asedau a
rhwymedigaethau)
Cofnodion cyfrifydda: cyfrifon cyfriflyfr cyffredinol; cyfrifon arian parod a banc
Effaith Safonau Cyfrifydda Rhyngwladol: newidiadau i ofynion adrodd o dan
Safonau Cyfrifydda Rhyngwladol (IAS), e.e. datganiad incwm cyflawn, datganiad
o sefyllfa ariannol

4

Gallu paratoi cyfrif masnachu ac elw a cholled a mantolen
Ffynonellau: balans prawf; rhestr o falansau cyfriflyfr
Cyfrif masnachu ac elw a cholled: gwerthiant; cost nwyddau a werthwyd; elw
crynswth; incwm ac elw arall; gorbenion; elw net
Mantolen: asedau sefydlog; asedau cyfredol (stoc, dyledwyr, banc, arian
parod); rhwymedigaethau tymor hir; rhwymedigaethau cyfredol (credydwyr
masnach, gorddrafft banc, credydwyr eraill, dyledion i'w talu o fewn blwyddyn);
cyfalaf gweithio; asedau net; cyfalaf; elw; tyniadau
Cyfatebiadau Rhyngwladol: newidiadau i ofynion adrodd o dan Safonau
Cyfrifydda Rhyngwladol (IAS), e.e. datganiad incwm cyflawn, datganiad o
sefyllfa ariannol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio

I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

adnabod y
dogfennau a
ddefnyddir i gofnodi
trafodion busnes
[YA]

T1

Ll2

defnyddio systemau
cyfrifydda
cyfrifiadurol neu
ysgrifenedig i
gofnodi trafodion
busnes: [HR]

Ll3

esbonio manteision
defnyddio system
gyfrifydda
gyfrifiadurol
[YA]

Ll4

tynnu balans prawf o T2
set o gofnodion
cyfrifydda
[MC]

esbonio pwrpas
balans prawf

Ll5

paratoi cyfrif
masnachu ac elw a
cholled a mantolen o
falans prawf neu
restr o falansau
cyfriflyfr.
[HR]

esbonio pam caiff
balans prawf
estynedig ei
ddefnyddio i wneud
addasiadau i'r
cyfrifon.
[DM]

46

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

cymharu manteision
defnyddio systemau
cyfrifydda
ysgrifenedig a
chyfrifiadurol i
gofnodi trafodion
busnes
[GT]

Rh1 dadansoddi'r
amgylchiadau addas
i fusnes fabwysiadu
system gyfrifydda
gyfrifiadurol yn lle
un ysgrifenedig

T3

Rh 2 gwerthuso gwerth
set o gyfrifon
terfynol i fusnes.
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UNED 8: SYSTEMAU CYFRIFYDDA

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, mewn cromfachau
sgwâr, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 9: HYRWYDDO CYNNYRCH YN GREADIGOL

Uned 9:

Hyrwyddo
Cynnyrch yn
Greadigol

Cod yr uned:

Y/502/5425

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw rhoi cyfle i ddysgwyr i ddysgu am y cymysgedd hyrwyddo, a
phynciau cysylltiedig ymddygiad prynwr a brandio, cyn mynd ymlaen i ddylunio eu
hymgyrch hyrwyddo raddfa fach eu hunain.

Cyflwyniad i'r uned
Ochr hyrwyddo marchnata yw'r un y mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd â hi yn
ôl pob tebyg. Rydyn ni'n agored i gyfathrebu marchnata sawl gwaith bob dydd ac
mae hyn wedi dod yn rhan o'n hamgylchedd. O fewn y cymysgedd marchnata,
mae'r agweddau hyrwyddo'n ymwneud â'r cyfathrebu hwn rhwng y cwsmer a'r
cynhyrchydd. Mae'r uned hon yn cyflwyno dysgwyr i'r syniadau sylfaenol a gaiff eu
defnyddio yn y diwydiant hyrwyddo.
Mae marchnata a hyrwyddo effeithiol yn dibynnu ar ddeall ymddygiad cwsmeriaid,
yn ogystal â gallu dylunio ymgyrchoedd hyrwyddo i gyrraedd amcanion busnes
penodol tymor hir a thymor byr.
Mae technolegau cyfathrebu a gwybodaeth modern wedi cael, ac yn dal i gael,
effaith enfawr ar yr agwedd hon ar farchnata a bydd dysgwyr yn archwilio
ymgyrchoedd hyrwyddo cyfredol, gan ddefnyddio rhai o'r cysyniadau sydd yn yr
uned hon.
Caiff dysgwyr y cyfle i ystyried gwahanol ffyrdd o hyrwyddo cynnyrch, gan
gyflwyno'r cymysgedd hyrwyddo ar lefel syml.
Caiff rôl asiantaethau hysbysebu a'r cyfryngau hefyd ei harchwilio, ynghyd â rôl y
rhyngrwyd. Caiff y dewis o gyfryngau, neges a dulliau, mewn perthynas ag
amcanion a chyfyngiadau, hefyd ei archwilio.
Bydd dysgwyr yn cymhwyso'r ddamcaniaeth trwy ddylunio ymgyrch hyrwyddo ar
gyfer cynnyrch a ddewiswyd i fodloni anghenion ymgyrch neu friff creadigol. Mae'r
uned yn rhoi i ddysgwyr y cyfle i weld delweddau a phrofiadau cyfarwydd trwy
lygaid gwybodus a dadansoddol.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod cynhwysion y cymysgedd hyrwyddo

2

Deall rôl hyrwyddo yn y cymysgedd marchnata

3

Deall rôl asiantaethau hysbysebu a'r cyfryngau

4

Gallu creu ymgyrch hyrwyddo syml.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod cynhwysion y cymysgedd hyrwyddo
Cymysgedd hyrwyddo: elfennau'r cymysgedd marchnata; hysbysebu; gwerthu
personol; hybu gwerthiant; cysylltiadau cyhoeddus; marchnata uniongyrchol;
nawdd; pwrpas ac amcanion y cymysgedd hyrwyddo; angen i gefnogi delwedd
gorfforaethol a ddymunir
Penderfyniadau am gymysgedd priodol: cost yn erbyn manteision - tymor byr a
thymor hir; targedu'r farchnad ac agor i'r cyfryngau; math o farchnad e.e.
busnes i fusnes neu fusnes i ddefnyddiwr; marchnad sy'n newid yn gyflym neu'n
gymharol sefydlog; strategaethau sianel; amcanion; lleoli; brandio;
cystadleuwyr; gofynion cyllideb; gofynion amseru
Model cyfathrebu: anfonwr/derbynnydd; amgodio/dadgodio; sŵn; adborth;
neges; dewis cyfryngau
Hierarchaeth ymateb defnyddwyr: SDDG (AIDA) (sylw, diddordeb, dymuniad,
gweithredu); sut mae gwahanol ddulliau hyrwyddo'n gweithio ar wahanol
gamau

2

Deall rôl hyrwyddo yn y cymysgedd marchnata
Cynnyrch a gwasanaethau: amrediad cynnyrch; datblygu cynnyrch newydd;
treialu cynnyrch a marchnad; ansawdd; swm; amseru; nodweddion cynnyrch ac
amrywiadau (pwyntiau gwerthu unigryw); gwasanaethau a manteision
cysylltiedig; arddull
Pris: pwysigrwydd; ffactorau'n effeithio ar bris; strategaethau prisio
Lle: presenoldeb ar-lein a/neu gorfforol; adwerthu; cyfanwerthu; gwerthu
uniongyrchol; rôl canolwyr (gwthio a thynnu)
Pecynnu: e.e. ymddangosiad, neges, gwahanolrwydd, priodoldeb, natur
swyddogaeth; integreiddio mewn cymysgedd
Pobl: pwysigrwydd yn enwedig mewn gwasanaethau; hyfforddiant a datblygiad;
cysondeb delwedd
Prosesau: pwysigrwydd wrth greu/cynnal delwedd gadarnhaol
Tystiolaeth gorfforol e.e. lliw, sain, tôn llais, iaith, delwedd, golau
Amcanion hyrwyddo: sut mae nodau ac amcanion busnes yn trosi'n amcanion
hyrwyddo a marchnata e.e. codi ymwybyddiaeth o gynnyrch/gwasanaeth, creu
presenoldeb marchnad gwahanol, cynyddu cyfran o'r farchnad; targedu
cynulleidfa berthnasol; agweddau, diddordebau, barnau, dyheadau,
demograffeg e.e. oed, rhyw; busnes i fusnes (bif) (b2b) busnes i ddefnyddiwr
(bidd) (b2c) hyrwyddiadau; segmentu e.e. prynwyr tro cyntaf,
Brandio: gwerthoedd brand; 'personoliaeth' brand; manteision y brand i'r
perchennog (caniatáu prisio premiwm; cynorthwyo gwahaniaethu; hyrwyddo
traws-gynnyrch); estyniad brand; ôl bys brand (pob agwedd o gyswllt â
chwsmeriaid yn cefnogi gwerthoedd a lleoliad y brand)
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3

Deall rôl asiantaethau hysbysebu a'r cyfryngau
Rolau asiantaethau hysbysebu: gwasanaethau a gynigir fel cynllunio cyfryngau
e.e. dylunio hysbyseb, ysgrifennu copi, dylunio graffeg, teipograffeg,
cynhyrchu; dewisiadau cost e.e. yn y cwmni neu allgaffael
Mathau o gyfryngau: lleol; rhanbarthol; cenedlaethol; rhyngwladol; daearol;
lloeren; digidol; rhyngrwyd; cyfryngau arbenigol e.e. cylchgronau masnach
Meini prawf ar gyfer dewis cyfryngau: cost yn erbyn nifer; amcanion hyrwyddo;
cynulleidfa darged; ffocws apêl e.e. emosiynol, empathetig, deallusol; amseru;
dosbarthu; nifer darllen
Rôl y rhyngrwyd: gwaredu’r dyn canol; marchnata uniongyrchol; cyfathrebu un i
un, e.e. ffonau symudol

4

Gallu creu ymgyrch hyrwyddo syml
Briff ymgyrch: amcanion e.e. cynulleidfa darged, cyllideb
Briff creadigol: amcanion e.e. cyrraedd cynulleidfa benodol
Detholiad o'r cynnwys: cyfathrebu neges hyrwyddo e.e. nodweddion,
perfformiad, manteision, ansawdd, dibynadwyedd
Tactegau ymgyrch: cyrraedd grŵp targed penodol; dewis cyfryngau priodol;
dewis neu ddylunio deunyddiau/delweddau hyrwyddo addas; testun a sgript yn
ôl y math o gyfryngau; cynulleidfa darged; amcanion; cyllideb; dewis delweddau
e.e. lliw, effaith, gwelededd, arddull, cyflymder; dimensiynau synhwyraidd eraill;
cyflwyniad; grwpiau ffocws; camau - defnyddio byrddau stori ee brasfodel,
proflen derfynol, adolygu, cynllunio'r cam nesaf
Datblygu cynllun hyrwyddo: dewis cymysgedd hyrwyddo; amcanion;
integreiddio i gymysgedd marchnata ehangach; amseru; amlder; cost;
defnyddio cynllun hyrwyddo; cymysgedd cyfryngau; defnyddio'r rhyngrwyd
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio'r
cymysgedd
hyrwyddo a
ddefnyddir gan ddau
sefydliad a
ddewiswyd ar gyfer
cynnyrch/gwasanaet
h a ddewiswyd
[YA]

T1

esbonio sut caiff
Rh1 gwerthuso a
hyrwyddo ei
chyfiawnhau'r
integreiddio â
defnydd o
gweddill y
gymysgedd
cymysgedd
hyrwyddo priodol
marchnata mewn
mewn perthynas ag
sefydliad a
amcanion marchnata
ddewiswyd i
ar gyfer y sefydliad
a ddewiswyd
gyrraedd ei nodau ac
amcanion marchnata

Ll2

esbonio rôl
hyrwyddo yn y
cymysgedd
marchnata ar gyfer
cynnyrch/gwasanaet
h a ddewiswyd

Ll3

esbonio rôl
asiantaethau
hysbysebu yn
natblygiad ymgyrch
hyrwyddo
lwyddiannus

T2

esbonio manteision
ac anfanteision
defnyddio
asiantaethau
proffesiynol wrth
sicrhau llwyddiant
hyrwyddo

Ll4

esbonio'r rhesymau
am y dewis o
gyfryngau mewn
ymgyrch hyrwyddo
lwyddiannus
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll5

T3

dylunio ymgyrch
hyrwyddo ar gyfer
cynnyrch
/gwasanaeth
penodol i fodloni
anghenion briff
ymgyrch/creadigol
penodol.
[MC]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

darparu rhesymeg ar Rh2 gwerthuso ymgyrch
gyfer ymgyrch
farchnata
hyrwyddo.
genedlaethol
gyfredol.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

54

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 10:

Ymchwil Marchnata
mewn Busnes

Cod yr uned:

H/502/5427

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r cysyniadau
sylfaenol sy'n sail i pam mae busnesau'n casglu data am eu marchnad, sut maen
nhw'n eu casglu a'u dehongli a sut y gellir eu defnyddio i gefnogi penderfyniadau
marchnata.

Cyflwyniad i'r uned
Derbynnir yn gyffredinol bod cael yr wybodaeth briodol yn sail i bob penderfyniad
busnes da, a bod gwybodaeth farchnata, felly, yn sail i benderfyniadau marchnata
da. Cafodd y gallu i gasglu gwybodaeth a data am yr amgylchedd busnes,
marchnadoedd a chwsmeriaid ei drawsnewid gan ddatblygiadau technolegol. Y brif
her ymchwil heddiw yw dod o hyd i'r wybodaeth orau ymysg swm mawr o ddata, yn
hytrach na chanfod data prin, fel y bu'r achos yn y gorffennol.
Caiff ymchwil marchnata ei gynnal ym mhob maes o weithrediadau marchnata ac
mae'r wybodaeth a gesglir yn ymwneud â chwsmeriaid, marchnadoedd, ymatebion i
ymgyrchoedd marchnata sydd ar waith neu rai a gynllunnir, a'r amgylchedd busnes
cyffredinol. Ystyr hyn yw bod angen i'r broses fod yn barhaus, fel bod tueddiadau,
cyfleoedd a bygythiadau'n cael eu nodi.
Yn yr uned hon datblygir gwybodaeth y dysgwr o brif fathau a ffynonellau o
ymchwil marchnata. Byddant yn dysgu am y prif ddulliau ymchwil a ddefnyddir i
gasglu data ac yn penderfynu ar y dull mwyaf priodol ar gyfer y sefyllfa benodol.
Bydd hyn yn rhoi ystyriaeth i amcanion trefniadol a'r cyfyngiadau y mae
busnesau'n gweithio oddi mewn iddynt. Bydd dysgwyr hefyd yn dysgu sut caiff data
eu dadansoddi, eu dehongli a'u cyflwyno fel bod amcanion yr ymchwil yn cael eu
cyflawni. Caiff dysgwyr y cyfle i gynllunio ac i gynnal rhai gweithgareddau ymchwil
marchnata syml ac i ddehongli eu canfyddiadau.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall y prif fathau o ymchwil marchnata a ddefnyddir i wneud penderfyniadau
marchnata

2

Gallu cynllunio ymchwil

3

Gallu cynnal ymchwil

4

Gallu dehongli canfyddiadau ymchwil.
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Cynnwys yr uned
1

Deall y prif fathau o ymchwil marchnata a ddefnyddir i wneud
penderfyniadau marchnata
Ymchwil gynradd: arsylwi: arbrofi: arolygon, e.e. wyneb yn wyneb, post, e-bost,
ffôn; ymchwil e-farchnata; grwpiau ffocws; paneli treialon maes; peilota;
priodoldeb pob dull e.e. addasrwydd i bwrpas, cost, cywirdeb, amser,
dilysrwydd, cyfradd ymateb
Ymchwil eilaidd: ffynonellau mewnol e.e. cofnodion, cynlluniau teyrngarwch,
EPOS (pwynt gwerthu electronig), monitro gwefan, e-drafodion, cofnodion
cyfrifydda, gwybodaeth cynnyrch, ffigurau gwerthiant, personél gwerthiant,
techneg Delphi; ffynonellau allanol e.e. rhyngrwyd, ystadegau'r llywodraeth,
prifysgolion, adroddiadau cwmnïau, asiantaethau arbenigol e.e. Mintel,
Datastream, Dun & Bradstreet; cyfnodolion masnach; meini prawf ar gyfer
dethol e.e. gwirio dilysrwydd; defnyddio cymwysiadau TGCh e.e. storio, trefnu,
adalw ac adrodd data
Ymchwil ansoddol a meintiol: pwysigrwydd a'r defnydd o bob un; triongli
Strategaethau a gweithgareddau marchnata: e.e. strategol, technegol, banc
data

2

Gallu cynllunio ymchwil
Camau: briff; ddiffinio'r mater; gosod amcanion; cynllunio data i'w casglu, e.e.
dulliau casglu, pwy sydd i'w casglu, amseru; mathau o ddata, e.e. mewnol,
allanol, eilaidd, cynradd; poblogaeth darged
Camau ymchwil: cynnig/briff; diffinio amcanion; cynllunio; rhagweld; casglu
data; dadansoddi a gwerthuso data; cyflwyno canfyddiadau; gwneud
argymhellion; ailwerthuso gweithgareddau marchnata
Pwrpas amcanion ymchwil: deall ymddygiad cwsmeriaid, patrymau prynu,
dewisiadau, boddhad, tueddiadau gwerthu; ymwybyddiaeth brand;
ymwybyddiaeth hysbysebu; llwyddiant datblygu cynnyrch; cyfleoedd cynnyrch
newydd; newidiadau yn y farchnad; ymddangosiad marchnadoedd newydd;
PESTLE (gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol,
amgylcheddol); gweithgareddau cystadleuwyr

3

Gallu cynnal ymchwil
Cyfrifiad neu sampl: maint sampl, dewis y sampl; samplu tebygolrwydd, e.e.
hap, hap systematig, hap haenedig, aml-gam, clwstwr; dim tebygolrwydd, e.e.
cwota, hwylustod, arsylwi, grŵp ffocws, barn, goblygiadau gwahanol samplau;
cost a chywirdeb gwybodaeth
Holiadur: dylunio, cwestiynau i'w gofyn; mathau o gwestiynau e.e. dilyniannu,
deubarthol, amlddewis, graddedig, penagored; hyd holiadur; tuedd;
perthnasedd; ymateb; cam peilot
Arolwg; dylunio; amcanion, e.e. beth, ble, pryd, sut; gwahaniaeth rhwng arolwg
a holiadur
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4

Gallu dehongli canfyddiadau ymchwil
Gweithdrefnau ystadegol: cymedr rhifyddol; canolrif; modd; amrediad;
amrediad rhyngchwartel; diagramau gwasgar; cyfres amser; tueddiadau;
defnyddio taenlenni i ddadansoddi
Cyflwyno canfyddiadau: adroddiadau llafar; adroddiadau ysgrifenedig e.e.
ffurfiol, anffurfiol; cymhorthion gweledol e.e. graffeg cyfrifiadur, graffiau,
siartiau; cyflwyno casgliadau ac argymhellion; cynulleidfa; effeithiolrwydd;
ansawdd gwybodaeth; cyfleusterau
Dadansoddiad a chyflwyniad diagramatig: pictogramau; siartiau cylch; siartiau
bar; cromliniau amlder; histogramau; graffiau llinell; gwasgargramau; defnydd
priodol o dechnegau; dehongli canlyniadau
Cyfyngiadau ymchwil; gwybodaeth ormodol trwy gronfeydd data cwsmeriaid;
problemau gorlwytho adborth e-fusnes; dibynadwyedd sampl; cywirdeb, tuedd;
goddrychedd
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio

I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio mathau o
ymchwil marchnata

Ll2

esbonio sut cafodd
gwahanol ddulliau o
ymchwil marchnata
eu defnyddio i
wneud penderfyniad
marchnata o fewn
sefyllfa neu fusnes a
ddewiswyd
[MC]

Ll3

cynllunio ymchwil
T1
marchnata ar gyfer
cynnyrch/gwasanaet
h a ddewiswyd gan
ddefnyddio dulliau
priodol o gasglu data
[MC, HR]

esbonio, gydag
enghreifftiau, sut
mae gwahanol
ddulliau ymchwil
marchnata'n briodol
i gynorthwyo
gwahanol
sefyllfaoedd
marchnata

Rh1 gwerthuso'r dull
ymchwil marchnata
a ddefnyddir gan
sefydliad a
ddewiswyd

Ll4

cynnal ymchwil
T2
gynradd ac eilaidd ar
gyfer
cynnyrch/gwasanaet
h a ddewiswyd gan
ddefnyddio
technegau samplu y
gellir eu hadnabod
[YA, GT, CE]

esbonio'r rhesymau
dros ddewis y dull
arbennig o gasglu
data ar gyfer
cynnyrch/gwasanaet
h a ddewiswyd

Rh2 gwerthuso'r
canfyddiadau o'r
ymchwil a wnaed.
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Meini prawf asesu a graddio

I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

dehongli
T5
canfyddiadau o'r
ymchwil gan eu
cyflwyno'n glir mewn
fformat priodol.
[DM, GT]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dadansoddi'r
canfyddiadau
ymchwil a gwneud
argymhellion ar sut
gellid addas neu
weithredu
strategaethau
marchnata.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

60

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 11:

Marchnata
Perthynas

Cod yr uned:

K/502/5431

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth o beth yw marchnata perthynas
a pham mae'n cael ei ddefnyddio gan sefydliadau. Mae'r uned hefyd yn cysylltu
marchnata perthynas â gwasanaeth i gwsmeriaid a rheoli o ansawdd.

Cyflwyniad i'r uned
Tyfodd y cysyniad o farchnata perthynas o ethos gwasanaeth cwsmeriaid sydd wedi
bod yn llwyddiannus i'r sefydliadau sydd ag enw da am ddarparu gwasanaeth da.
Wrth i gystadleuaeth gynyddu, ac wrth i sefydliadau sylweddoli nad yw cwsmeriaid
bob amser yn rhoi gwerth ar brisiau is, ond yn hytrach ar agweddau fel cyflwyno,
delwedd a chysylltiadau brand, daw'r cyswllt â chwsmeriaid yn fwyfwy pwysig. Gall
gwybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy gyfathrebu â chwsmeriaid alluogi sefydliadau i
ddatblygu cymysgedd marchnata sy'n fwy tebygol o greu boddhad cwsmeriaid. Nod
dull marchnata perthynas yn y pen draw yw bod y cwsmer yn dod yn 'bartner' i'r
sefydliad, trwy gyfrannu i benderfyniadau marchnata trwy berthynas un-i-un.
Mae'r uned yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth dysgwyr o reoli cysylltiadau
cwsmeriaid, nid yn unig fel presenoldeb 'blaen tŷ', ond fel rhan annatod o'r systemau
ansawdd a rheoli marchnata o fewn sefydliad.
Mae marchnata perthynas wedi bodoli ers peth amser mewn marchnata busnes-ifusnes (BiF) ond mae datblygiadau technolegol yn awr wedi golygu bod cwmnïau'n
gallu adeiladu cysylltiadau agosach, yn haws ac yn gost-effeithiol, â chwsmeriaid
unigol. Mae'r uned yn adlewyrchu'r ymwybyddiaeth gynyddol o ffactorau sy'n
cynhyrchu teyrngarwch brand ymysg defnyddwyr a chwsmeriaid.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall datblygiad marchnata perthynas a'r defnydd ohono

2

Gwybod y gwahanol ddulliau o ddenu a chadw cwsmeriaid

3

Gallu ymchwilio i faterion ansawdd

4

Deall rôl systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM).

62
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Cynnwys yr uned
1

Deall datblygiad marchnata perthynas a'r defnydd ohono
Marchnata perthynas: diffiniad fel adeiladu perthnasoedd tymor hir o gydfantais
â chwsmeriaid; pwysigrwydd swyddogaethau gwasanaeth i gwsmeriaid ac
ansawdd mewn marchnata perthynas; gwahaniaeth rhwng marchnata trafodol a
marchnata perthynas
Rhesymau dros ddatblygu marchnata perthynas: anhawster denu cwsmeriaid
newydd; cost cwsmeriaid a gollwyd; gwerth cwsmeriaid dros oes; cyswllt â
chenhadaeth drefniadol ac amcanion; cyswllt â nodau ac amcanion strategol;
anghenion a disgwyliadau rhanddeiliaid; twf y sector gwasanaethau;
soffistigeiddrwydd cynyddol marchnata uniongyrchol ac e-fusnes mewn
marchnadoedd busnes-i-fusnes (BiF) a busnes-i-gwsmer (BiG); rôl technolegau
gwybodaeth a thechnoleg
Cysyniadau marchnata perthynas: ehangu'r cymysgedd marchnata i'r 7 P
(cynnyrch, pris, lle, hyrwyddo, pobl, prosesau a gwasanaeth i gwsmeriaid); ysgol
teyrngarwch cwsmeriaid (darpar, cwsmer, cleient, cefnogwr, eiriolwr); y
cynnyrch atgyfnerthedig a'r cysyniad cynnyrch cyfan; pwysigrwydd marchnata
cysylltiad ac adeiladu brand

2

Gwybod y gwahanol ddulliau o ddenu a chadw cwsmeriaid
Swyddogaethau gwasanaeth i gwsmeriaid: cenhadaeth gwasanaeth i
gwsmeriaid yn cysylltu â chenhadaeth y sefydliad; gosod safonau ar gyfer
polisïau gwasanaeth a'u cyfathrebu e.e. siarteri cwsmeriaid; elfennau
gwasanaeth i gwsmeriaid e.e. elfennau cyn-trafod, trafod ac ôl-drafod;
goblygiadau o ran hyfforddiant e.e. sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid
Denu a chadw cwsmeriaid; nodweddion cysylltiadau cwsmeriaid, gwahanol
ddulliau adeiladu gwerth; cynlluniau teyrngarwch e.e. ariannol, cymdeithasol,
strwythurol, fel offer i'w defnyddio ym marchnadoedd BiF a BiG; marchnata
cronfeydd data a'r 3 R (ymateb, cysylltiadau, cylchdro); segmentu cwsmeriaid:
adeiladu sail cwsmeriaid gan gyfeirio at adwerthu, post uniongyrchol ac efusnes
Dulliau: cynlluniau teyrngarwch; aelodaeth 'clwb'; disgowntiau; cynigion
hyrwyddo; cysylltiadau gwerthiant y gorffennol â chynnyrch cysylltiedig;
archebion 'cwsmer gwerthfawr'; trefniadau adnewyddu neu gyfnewid
manteisiol; hyrwyddo pwyntiau gwerthu unigryw mewn perthynas â
chystadleuaeth; cystadlaethau, rhoddion am ddim a chynigion; defnyddio'r
rhyngrwyd mewn rheoli cysylltiadau e.e. argymhellion wedi'u personoli; e-byst
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3

Gallu ymchwilio i faterion ansawdd
Ansawdd: ansawdd fel cydymffurfio â safonau; gwahaniaeth rhwng cydymffurfio
a safonau ansawdd a manylebau safon uchel; angen i fynd y tu hwnt i
'gydymffurfio â safonau' mewn marchnadoedd cystadleuol; dimensiynau
ansawdd (dibynadwyedd; ymatebolrwydd; sicrhad; empathi; pethau
cyffyrddadwy); pwysigrwydd canfyddiadau cwsmer o ansawdd (gwerth a
ganfyddir gan y cwsmer); cyswllt rhwng ansawdd ac adeiladu brand
Systemau a thechnegau ansawdd: ansawdd a ganfyddir gan y cwsmer a
dadansoddiad bylchau; cylchoedd ansawdd; meincnodi; cadwyn gwerth; alinio
gwerth cadwyn cwsmeriaid a chadwyn gwerth y sefydliad; dulliau gwella e.e.
defnyddio dadansoddiad asgwrn pysgodyn (Ishikawa)
Tracio a gwerthuso boddhad cwsmeriaid: rheoli cadw cwsmeriaid trwy farchnata
cronfa ddata mewn adwerthu confensiynol; dadansoddiad cwsmeriaid a gollwyd;
pwysigrwydd system dryloyw o drafod cwynion a chyfleoedd cysylltiedig;
cynlluniau awgrymiadau, paneli defnyddwyr, ymweliadau maes, siopwyr dirgel

4

Deall rôl systemau rheoli Cysylltiad cwsmeriaid (CRM)
Systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid: systemau meddalwedd i gynorthwyo
gyda rheoli perthnasoedd â chwsmeriaid; angen am ddull holistig i gefnogi'r
defnydd o feddalwedd; swyddogaethau (rheoli cyswllt uniongyrchol â
chwsmeriaid; rheoli cysylltiadau anuniongyrchol fel bilio; dadansoddiad o ddata
cwsmeriaid; tanio gweithgareddau hybu gwerthiant)
Defnydd mewn adolygu a chynllunio gweithgareddau marchnata: dadansoddiad
o ymddygiad cwsmeriaid mewn ymateb i weithgareddau marchnata neu
newidiadau allanol; dadansoddiad o gwsmeriaid yn grwpiau targed gwahanol;
rhannu gwybodaeth rhwng gwahanol adrannau o fewn y sefydliad
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio datblygiad
marchnata
perthynas

T1

Rh1 gwerthuso cyfraniad
gweithgareddau
marchnata
perthynas i
effeithiolrwydd
swyddogaeth
marchnata mewn
sefydliad a
ddewiswyd

Ll2

esbonio sut gellir
cymhwyso
marchnata
perthynas i fusnes a
ddewiswyd

Ll3

disgrifio gwahanol
T2
ddulliau a ddefnyddir
i ddenu a chadw
cwsmeriaid ar gyfer
gwasanaeth/cynnyrc
h a ddewiswyd

dadansoddi
effeithiolrwydd
dulliau a
ddefnyddiwyd i gadw
cwsmeriaid mewn
sefydliad a
ddewiswyd

Ll4

defnyddio gwahanol
dechnegau i nodi
bylchau ansawdd a
ganfuwyd ar gyfer
gwasanaeth/cynnyrc
h a ddewiswyd
[YA, MC, CE]

esbonio'r dewisiadau
sydd ar agor i
sefydliad a
ddewiswyd i gau
bwlch ansawdd a
ganfuwyd.
[YA3, MC5]

T3

dadansoddi ffyrdd o
ddefnyddio
gweithgareddau
marchnata
perthynas i gefnogi
cyflawni nodau ac
amcanion strategol
sefydliad penodol

Rh2 gwneud
argymhellion wedi'u
cyfiawnhau i wella
perthynas sefydliad
a ddewiswyd â grŵp
o gwsmeriaid.
[CE]
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll4

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

esbonio sut caiff
system rheoli
cysylltiad cwsmeriaid
ei defnyddio mewn
sefydliad a
ddewiswyd.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

66

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 12:

Marchnata
Rhyngrwyd mewn
Busnes

Cod yr uned:

M/502/5432

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r cysyniadau
sylfaenol sy'n sail i'r rhesymau dros gynnal busnes ar-lein, nid yn unig y manteision
a'r anfanteision i fusnesau a chwsmeriaid ond hefyd yr effeithiau ar gymdeithas yn
gyffredinol.

Cyflwyniad i'r uned
Mae marchnata rhyngrwyd weithiau'n cael ei drin yn fath ar wahân o farchnata, ond
yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn canfod fod yr egwyddorion marchnata gwaelodol
yn aros yr un fath ac yn cael eu gwella a'u cefnogi gan dechnolegau newydd. Mae
natur datblygiad technolegol yn gyfryw fel y gall technoleg gwybodaeth a
chyfathrebu (TGCh) ymddangos fel pe bai'n symud yn gynt na'r farchnad ei hun,
felly mae cynnyrch a thechnolegau'n hen bron cyn gynted ag y maent y cyrraedd y
cwsmer prif lif.
Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i brif feysydd marchnata sydd
wedi cael eu heffeithio gan y rhyngrwyd. Byddant yn edrych ar sut mae agweddau
hyrwyddo wedi'u trawsnewid, sut mae datblygu cynnyrch wedi'i gyflymu a hyd yn
oed sut mae cynnyrch newydd wedi deillio o bresenoldeb y rhyngrwyd ei hun.
Byddant hefyd yn dysgu sut gellir defnyddio gwybodaeth i alluogi gwell cyfatebiaeth
rhwng y cwsmer a'r cynnyrch.
Mae marchnata rhyngrwyd, felly, am ddefnyddio'r rhyngrwyd wrth gael llwyddiant
marchnata yn hytrach nag am fod am y dechnoleg ei hun. Wrth i gwsmeriaid alw
am ragor o'r technolegau digidol, mae'r technolegwyr eu hunain yn integreiddio
swyddogaethau ac yn ei gwneud hi'n haws i ragor o gwsmeriaid gymryd rhan. Mae
hyn yn duedd y gall marchnatwyr ei defnyddio er mantais iddynt.
Mae heriau cysylltiedig â'r mynediad cynyddol hwn i wybodaeth, nid yn unig i'r
busnes ond hefyd i gwsmeriaid a chystadleuwyr, a chaiff y rhain eu harchwilio. Caiff
dysgwyr gyfle i archwilio rôl TGCh yng ngweithgareddau marchnata sefydliad a
ddewiswyd.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod pa rôl sydd gan farchnata rhyngrwyd o fewn cyd-destun marchnata
modern

2

Deall manteision marchnata rhyngrwyd i gwsmeriaid

3

Deall y cyfleoedd a gynigir i fusnesau gan farchnata rhyngrwyd

4

Deall yr heriau sy’n wynebu busnesau wrth ddefnyddio marchnata rhyngrwyd.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod pa rôl sydd gan farchnata rhyngrwyd o fewn cyd-destun
marchnata modern
Marchnata: integreiddio uwch o'r cymysgedd marchnata (4 P) a'r cymysgedd
estynedig (7 P); marchnata cysylltiadau; pwysigrwydd nodi cynnyrch newydd a
chyfleoedd datblygu marchnad; technolegau gwybodaeth a chyfathrebu modern
(TGChau); strategaethau i gyflawni amcanion busnes; targedu a segmentu wedi'i
alluogi gan dechnoleg e.e. demograffig, seicograffig, economaidd, ar sail defnydd
busnes-i-fusnes (BiF), busnes-i-ddefnyddiwr (BiDd) a defnyddiwr-i-ddefnyddiwr
(DiDd) fel eBay; gwaredu’r dyn canol a chyfathrebu marchnad uniongyrchol gan
gynhyrchwyr
Marchnata rhyngrwyd: unigolyddu uwch o sylw'r farchnad e.e. cysylltiadau un-iun, addasu màs, gwybodaeth uwch a dulliau cost-effeithiol o gasglu
gwybodaeth; cyrraedd marchnadoedd ehangach a phellach; effaith cynnyrch,
gwella cynhyrchion a gwasanaethau traddodiadol, gemau a cherddoriaeth arlein, cymysgedd rhwng gweithgareddau ar-lein ac all-lein; cyfleoedd yn gwella
effeithiolrwydd marchnata e.e. trwy gyfathrebu un-i-un; deall cwsmeriaid a
tharged yn fwy effeithiol

2

Deall manteision marchnata rhyngrwyd i gwsmeriaid
Manteision i gwsmeriaid: cyfleoedd i gymharu a dethol darparwyr; mwy o bŵer
bargeinio; argaeledd gwybodaeth cynnyrch fwy cyflawn a chyfoes; cyfleoedd am
gostau is trwy 'brisio dynamig' e.e. ocsiynau rhyngrwyd; hwylustod cyflenwi
uwch trwy argaeledd cyfleusterau trafodion ymatebol e.e. tocynnu awyrennau;
gwerthiannau ar-lein a gwasanaeth cwsmeriaid ar unwaith heb deithio neu
brofiadau gwerthu anfoddhaol, argaeledd gwasanaethau cwynion digidol;
cyfleoedd i gronni profiadau cwsmeriaid ar y cyd trwy ystafelloedd sgwrsio h.y.
defnyddiwr-i-ddefnyddiwr (DiDd), gwell prisiau gyda'r 'dyn canol' wedi'i symud,
dim pwysau gwerthiant, haws i'w ddileu gan nad oes materion person-i-berson,
mwy o amser hamdden, hyblygrwydd

3

Deall y cyfleoedd a gynigir i fusnesau gan farchnata rhyngrwyd
Mynediad: cyfathrebu unigolyddol mwy aml i adeiladu cysylltiadau; defnyddio
cyfathrebu i hyrwyddo e.e. cynigion arbennig, lansio cynnyrch; gwasanaethau
newydd; defnyddio hanes prynu i deilwra cynigion i unigolion, haws a rhatach i
newid hysbysebion, amserau ymateb cynt i anghenion marchnad newidiol, well
gwybodaeth i lywio dal stoc
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Argaeledd: ystod uwch o ddewislenni prynwyr wedi'u haddasu gan roi
ymatebion mwy cywir i anghenion a dymuniadau cwsmeriaid; defnyddio
gwybodaeth ryngrwyd i nodi cyfleoedd datblygu cynnyrch; cyfleoedd i werthu
cynhyrchion uniongyrchol e.e. bancio, polisïau yswiriant; posibiliadau ffurfiau
cynnyrch amnewid ar-lein e.e. cerddoriaeth, ffilmiau, rhaglenni radio a theledu;
podlediadau; datblygiad marchnad, gallu i ehangu marchnadoedd mwy costeffeithiol; costau mynediad is am fusnesau bach; cyfleoedd i gynnig
gwasanaethau 'rhith' e.e. teithiau rhith gan werthwyr eiddo; gweithredu 24/7
e.e. bancio rhyngrwyd; gallu i gysylltu dulliau traddodiadol â marchnata ar-lein
('briciau a chliciau'); cyfleoedd amrywiad marchnad e.e. www.tesco.com
Effeithlonrwydd busnes: defnyddio'r rhyngrwyd i reoli'r gadwyn gyflenwi;
defnyddio cyfathrebu electronig i leihau costau staff; cyfleoedd am gynyddu
gwerthiant o gwsmeriaid presennol; cyfleoedd i fonitro gweithgaredd
cystadleuwyr; cyfleoedd busnes rhyngrwyd e.e. defnyddio hyrwyddo taluamdano ar wefannau, trwy beiriannau chwilio, pyrth a dolennau
4

Deall yr heriau sy’n wynebu busnesau wrth ddefnyddio marchnata
rhyngrwyd
Globaleiddio: problemau gwrthdaro sianel a gwaredu’r dyn canol; hyder isel
cwsmeriaid mewn diogelwch taliadau; her darparu ar ddibynadwyedd uwch yn
sgil disgwyliadau uwch; problemau rheoli gorlwytho adborth marchnad, cyfaint
proffiliau unigol/cwsmer grŵp; her dadansoddiad mwy cymhleth; dal i fyny â'r
farchnad a newid technolegol; her adolygu targedau marchnata yn unol â gallu'r
sefydliad i brosesu adborth; problemau sicrhau mynediad uchaf trwy ISPau a
pheiriannau chwilio; diogelwch gwybodaeth safle a systemau talu; her
sensitifrwydd ieithyddol/diwylliannol e.e. hyrwyddiadau Ewropeaidd Kellogg's ac
wrth gyhoeddi e.e. Disneyland Paris yn erbyn US Disney; her cymhlethdod
cyfreithiol ychwanegol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio'r rôl sydd
gan farchnata
rhyngrwyd o fewn
cyd-destun
marchnata modern

T1

dadansoddi
manteision
marchnata
rhyngrwyd i
gwsmeriaid

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd
marchnata
rhyngrwyd wrth
gwrdd ag anghenion
cwsmeriaid i fusnes
a ddewiswyd.

Ll2

disgrifio sut mae
sefydliadau a
ddewiswyd yn
defnyddio
marchnata
rhyngrwyd

Ll3

esbonio'r manteision
i gwsmeriaid o
fusnes yn defnyddio
marchnata
rhyngrwyd

T2

dadansoddi'r
cyfleoedd a'r heriau
marchnata a wynebir
gan fusnes a
ddewiswyd wrth
ddefnyddio
marchnata
rhyngrwyd.

Ll4

disgrifio'r manteision
a'r cyfleoedd i'r
busnes o ddefnyddio
marchnata
rhyngrwyd yng
nghymysgedd
marchnata busnes a
ddewiswyd
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

esbonio sut mae
marchnata
rhyngrwyd wedi
gwneud busnes a
ddewiswyd yn fwy
effeithlon, effeithiol
a llwyddiannus

Ll6

esbonio heriau
globaleiddio sy'n
wynebu busnes a
ddewiswyd wrth
ddefnyddio'r
rhyngrwyd fel arf
farchnata.

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 13:

Recriwtio a Dewis
mewn Busnes

Cod yr uned:

A/502/5434

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i recriwtio ac i bwysigrwydd sicrhau bod y
bobl orau'n cael eu dewis i weithio mewn sefydliadau. Bydd dysgwyr yn astudio
technegau dewis a recriwtio ac yn trefnu cyfweliad dewis ac yn cymryd rhan ynddo.

Cyflwyniad i'r uned
Mae recriwtio'r bobl iawn yn allwedd i lwyddiant llawer o sefydliadau. Mae'r
sefydliadau hyn yn sicrhau bod y prosesau a'r trefnau sy'n rhan o recriwtio a dethol
yn bodloni eu hanghenion ac yn gyfreithlon. Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn
datblygu dealltwriaeth o effaith y fframwaith rheoleiddio ar y broses recriwtio.
Gall darpar ymgeiswyr benderfynu gwneud cais am swydd ar sail ansawdd yr
wybodaeth a dderbyniant. Fel arfer manylion y swydd fydd y cyfathrebiad cyntaf a
gânt â'r sefydliad. Mae hi'n bwysig bod y sefydliad yn gwneud argraff gyntaf dda ar
ddarpar ymgeiswyr i sicrhau eu bod yn denu digon o ymgeiswyr o'r ansawdd iawn.
Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth o'r mathau o ddogfennaeth a ddefnyddir
mewn proses gyfweld.
Mae trefn ddewis wedi'i strwythuro a'i chynllunio'n allweddol i lwyddiant y broses
ddewis. Gall yr argraff y mae busnes yn ei gwneud bennu penderfyniad ymgeisydd i
dderbyn cynnig o benodiad. Bydd staff sy'n cynnal y cyfweliad hefyd yn ffurfio'u
hargraff o'r ymgeisydd.
Mae hi'n bwysig bod cyfwelwyr wedi'u trefnu a'u paratoi'n dda. Bydd angen iddynt
fod yn gyfarwydd â'r manylion a ddarperir gan yr ymgeiswyr ar y rhestr fer, a
defnyddio sgiliau cyfathrebu a gwrando effeithiol yn ystod y cyfweliad. Yn yr uned
hon, bydd dysgwyr yn ennill profiad o'r broses gyfweld trwy gymryd rhan mewn
cyfweliad.
Mae sefydliadau sydd â phrosesau ac arferion recriwtio a dewis effeithiol yn eu lle'n
fwy tebygol o wneud penodiadau staffio llwyddiannus. Mewn marchnadoedd llafur
cystadleuol mae hyn yn fantais fawr a fydd gan fusnesau sydd wedi'u trefnu'n dda
dros eu cystadleuwyr.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod y prosesau sy'n rhan o gynllunio recriwtio

2

Deall goblygiadau'r fframwaith rheoliadol ar gyfer y broses o recriwtio a dewis

3

Gallu paratoi dogfennaeth sy'n rhan o'r broses ddewis a recriwtio

4

Gallu cymryd rhan mewn cyfweliad dewis.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod y prosesau sy'n rhan o gynllunio recriwtio
Cynllunio recriwtio: rheswm dros le gwag e.e. gweithiwr yn gadael, swm uwch o
fusnes, gwaith gwahanol, cyflenwi am famolaeth, salwch; penderfyniad
recriwtio; recriwtio mewnol; ffynonellau allanol recriwtio (defnyddio canolfannau
gwaith, ymgynghorwyr, asiantaethau recriwtio); ystyriaethau cost ac amser
cyrchu allanol
Hysbysebu recriwtio: hysbysebu mewnol; hysbysebu allanol (dewis cyfryngau,
defnydd o asiantaethau allanol, fformat a math o hysbyseb, goblygiadau cost,
ystyriaethau cyfreithiol hysbysebu recriwtio); dulliau ymgeisio; (e.e. llythyr, arlein, ffôn)

2

Deall goblygiadau'r fframwaith rheoliadol ar gyfer y broses o recriwtio a
dewis
Deddfwriaeth gyfredol y DU a'r UE. Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1995/97;
Deddf Cysylltiadau Hiliol 1992; Deddf Tâl Cyfartal 1970; Deddf Gwahaniaethu ar
Sail Anabledd 1995 a 2005; Cyfarwyddeb Amser Gweithio Ewropeaidd; Deddf
Cyflogaeth 2002; isafswm cyflog cenedlaethol; Deddf Gwarchod Data 1998;
(ynghyd ag unrhyw newidiadau yn y dyfodol)
Materion moesegol: gofyn yr un cwestiynau i ymgeiswyr; cyfwelwyr ddim yn
perthyn i ymgeiswyr; cydbwysedd rhyw ac ethnigrwydd ar baneli

3

Gallu paratoi dogfennaeth sy'n rhan o'r broses recriwtio
Disgrifiad swydd: fformatau safonol a phwrpas; teitl swydd; adran a lleoliad
swydd; telerau bras y swydd; cyfrifol i bwy; cyfrifoldebau; cwmpas y swydd;
addysg a chymwysterau; enw crynhoydd a chymeradwywr; dyddiad cyhoeddi
Manyleb person: fformatau safonol a phwrpas e.e. teitl swydd a rhif cyfeirnod;
lleoliad yn y llinell reoli; nodweddion hanfodol a dymunol; nodweddion ffisegol
angenrheidiol; cyflawniadau a chymwysterau; profiad blaenorol; deallusrwydd
cyffredinol; tueddfrydau arbennig; anian a phersonoliaeth; hobïau a
diddordebau; amgylchiadau personol
Dogfennaeth cais: llythyr; ffurflen gais; curriculum vitae

4

Gallu cymryd rhan mewn cyfweliad dewis
Cyn cyfweliad: meini prawf dewis ar gyfer rhestr fer; pecynnau cais a
gwybodaeth i ymgeiswyr; llythyrau geirda; mathau o gyfweliad (grŵp, unigolyn,
tîm, panel, ffôn, aml-gam); tasgau a phrofion i'w defnyddio i ategu'r broses
gyfweld e.e. profion blaenoriaeth galwedigaethol, profion cyrhaeddiad, profion
tueddfryd, profion seicomedrig; defnyddio arbenigwyr yn y cyfweliad;
cwestiynau asesu a chyfweld; gweithdrefnau hysbysu ymgeiswyr o
benderfyniadau cyfweld
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Cyfweliad: protocol cyfweld; cyfrinachedd; tegwch; amgylchedd cyfweliad;
cwestiynau y cytunir arnynt; gwirio gwybodaeth bersonol; rhestr wirio
cyfweliad; rheoli cyfweliad; meini prawf penderfynu a dogfennaeth; cyfathrebu'r
penderfyniad i ymgeiswyr; sgiliau cyfathrebu a gwrando; iaith y corff;
technegau holi; rhwystrau rhag cyfathrebu; dadansoddi a chrynhoi
Wedi'r cyfweliad: hysbysu ymgeiswyr; gwneud cynnig swydd; cynigion
llafar/dieiriau; cynnwys cynnig swydd, e.e. dyddiad cychwyn, tâl neu gyfradd
cyflog, oriau gwaith, hawl i wyliau; amodau eraill e.e. llythyrau geirda, prawf
meddygol, pasio cymwysterau penodol; hawliau treuliau; adborth ymgeisydd;
gofyn am a gwirio llythyrau geirda; gwiriadau heddlu a/neu feddygol; gwrthod
ymgeiswyr aflwyddiannus
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae'r meini prawf ar gyfer gradd pasio'n disgrifio'r lefel cyrhaeddiad sydd ei
hangen i basio'r uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll1

Nodi sut mae dau
sefydliad yn cynllunio
recriwtio gan
ddefnyddio
ffynonellau mewnol
ac allanol
[MC]

Ll2

esbonio effaith y
fframwaith
cyfreithiol a
rheoliadol ar
weithgareddau
recriwtio a dewis
[YA]

Ll3

paratoi dogfennau a
ddewisir mewn
gweithgareddau
dewis a recriwtio
[MC]

Ll4 cynllunio i gymryd
mewn cyfweliad
dewis
[HR, DM]

Ll5

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

T1

cymharu pwrpasau
gwahanol
ddogfennau a
ddefnyddir ym
mhroses ddewis a
recriwtio sefydliad
penodol

Rh1 gwerthuso
defnyddioldeb y
dogfennau yn y
pecyn cyfweld ar
gyfer sefydliad
penodol, wrth
hwyluso'r broses
gyfweld

T2

dadansoddi eich
cyfraniad i'r broses
ddewis mewn
sefyllfa benodol.

Rh2 gwerthuso eich
profiad o gynllunio a
chymryd rhan yn y
broses recriwtio a
dewis.

cymryd rhan mewn
cyfweliad dewis.
[GT]
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 14:

Agweddau o
Gyfraith Cyflogaeth

Cod yr uned:

L/502/5437

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i gyfraith cyflogaeth fel y mae'n berthnasol i
fusnesau. Bydd dysgwyr yn gwneud hyn trwy gymhwyso'r gyfraith i sefyllfaoedd
cyflogi a byddant yn ystyried ystyr ac effaith contractau cyflogaeth.

Cyflwyniad i'r uned
Mae cyfraith cyflogaeth yn newid yn barhaus. Caiff y berthynas rhwng cyflogwyr a
gweithwyr ei rheoli i raddau helaeth gan ddeddfwriaeth a chaiff ei hadolygu a'i
diweddaru'n barhaus. Bydd perthynas dda rhwng gweithiwr a chyflogwr yn cyfrannu
at effeithiolrwydd busnes. Mae cydweithrediad rhwng cyflogwyr a gweithwyr yn
arwain at ddatblygu perthynas weithio dda.
Mae hi'n bwysig bod sefydliadau'n ymwybodol o newid ac yn dal yn gyfoes o ran
datblygiadau yn y gyfraith gyflogaeth. Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn cael eu
cyflwyno i'r gwahanol ddulliau o gyflogi staff a'r gwahanol fathau o gontract
cyflogaeth. Caiff contractau cyflogaeth eu rheoli gan ddeddfwriaeth a rheoliadau
sy'n rhoi bod i hawliau a chyfrifoldebau. Bydd dysgwyr yn archwilio'r gwahanol
fathau o gontractau cyflogaeth ac effaith deddfwriaeth cyflogaeth ar hawliau a
chyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr.
Mae llwyddiant busnes yn aml yn dibynnu ar ei berthynas â'i weithwyr. Bydd dysgwyr
yn ymchwilio ac yn archwilio'r gwahanol agweddau ar berthynas gweithwyr a'r
dulliau o sefydlu perthynas dda â gweithwyr a hyrwyddo lles staff. Mae hi'n bwysig
bod gan sefydliadau weithdrefnau yn eu lle ar gyfer terfynu contractau cyflogaeth.
Dylai'r gweithdrefnau gael eu rheoli a'u gweithredu'n iawn er mwyn osgoi anghydfod.
Bydd dysgwyr hefyd yn archwilio gwahanol ffyrdd o derfynu contractau cyflogaeth.
Dylai canolfannau sicrhau bod y deddfau cyflogi mwyaf cyfoes yn cael eu hastudio.

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011

79

UNED 14: AGWEDDAU O GYFRAITH CYFLOGAETH

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall y gwahanol fathau o gontract cyflogaeth ac effaith deddfwriaeth
cyflogaeth

2

Gwybod hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr a chyflogwyr

3

Deall y gwahanol agweddau ar berthynas gweithwyr

4

Gwybod sut a phryd caiff contractau cyflogaeth eu terfynu.
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Cynnwys yr uned
1

Deall y gwahanol fathau o gontract cyflogaeth ac effaith deddfwriaeth
cyflogaeth
Mathau o gontractau cyflogaeth: parhaol; rhan amser; tymor sefydlog; dros
dro; gartref neu teleweithio; asiantaeth; rhannu swydd; gweithio hyblyg; effaith
deddfwriaeth/rheoliadau perthnasol
Contractau cyflogaeth a chontractau gwasanaethau: gwahaniaethau rhwng
contractau gweithwyr a rhai annibynnol; statws; gwarchod cyflogaeth; telerau
ac amodau gwasanaeth; deddfwriaeth/rheoliadau perthnasol

2

Gwybod hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr a chyflogwyr
Hawliau cyflogwr a dyletswyddau gweithiwr: gweithwyr i weithio yn ôl contract;
cefnogi nodau'r cyflogwr; cefnogi iechyd a diogelwch yn y gweithle; defnyddio
adnoddau (rhyngrwyd, e-bost, eiddo cyflogwr)
Cyfrifoldebau cyflogwr : cadw at ddeddfwriaeth cyflogaeth (Deddf Cyflogaeth
2002; Deddf Tâl Cyfartal 1970; Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975, Deddf
Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976, Deddf
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 a diwygiadau diweddar); gwahaniaethu ar
sail oed; tâl; isafswm cyflog; yswiriant rhwymedigaeth gyhoeddus
Hawliau gweithwyr: telerau ac amodau gwasanaeth; mamolaeth; tadolaeth;
salwch a thâl; amser i ffwrdd am ddyletswyddau cyhoeddus; cynrychiolaeth
undeb llafur; gwahaniaethu; hawliau amser gweithio; gwyliau a thâl; gweithio
ar y Sul; gweithio hyblyg; diswyddo annheg

3

Deall y gwahanol agweddau ar berthynas gweithwyr
Sefydlu perthynas â gweithwyr: mathau o gontractau: llunio penderfyniad ar y
cyd; datrys problemau ar y cyd; gwerthusiadau; rheoli perfformiad; cyfrifoldeb
cymdeithasol lles gweithwyr; datrys anghydfod (undebau llafur, tribiwnlysoedd
cyflogaeth, ACAS, cymdeithasau staff)
Lles gweithwyr: Rheoliadau Amser Gweithio; cynlluniau meddygol; iechyd a
diogelwch; sgrinio iechyd galwedigaethol; cynghori ar golli gwaith; paratoi at
ymddeol; pensiynau, benthyciadau; cronfeydd llesiannol; cymorth gyda chostau
tai; teithio; problemau personol; meithrinfeydd a chynlluniau meithrin; rhannu
swydd; gweithio hyblyg
Tâl: cyflog a thâl; systemau cyfradd amser; systemau talu-yn-ôl-canlyniadau;
cynlluniau cymhelliad; systemau tâl ar sail sgiliau; systemau cyfradd dydd uchel
a gwaith dydd wedi'i fesur; strwythur cyflog a thâl; systemau gwobrwyo;
ychwanegiadau at gyflog sylfaenol e.e. goramser, taliadau bonws, lwfansau
arbennig; treth incwm ; cyfraniad yswiriant gwladol; ataliadau eraill; prif
ddylanwadau ar dâl e.e. nerth bargeinio undebau llafur, chwyddiant,
cynhyrchedd, deddfwriaeth yr UE, arferion a threfnau, cystadleuaeth, amodau'r
farchnad lafur, polisïau llywodraeth, newidiadau trefniadol a thechnolegol
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Polisïau ar gyfer tâl a chyflog: pwrpas polisïau e.e. denu, cynnal a gwobrwyo
gweithwyr, cydnabod gwerth, cyfranddaliadau gweithwyr yn llewyrch y
sefydliad, balans costau trwy'r sefydliad, rhwymedigaethau cyfreithiol,
cymhelliad
4

Gwybod sut a phryd caiff contractau cyflogaeth eu terfynu
Gweithdrefnau diswyddo: gweithdrefnau disgyblu; gweithdrefnau achwyn;
diswyddo annheg; sail ar gyfer diswyddo; apeliadau; tribiwnlysoedd cyflogaeth
Colli gwaith: darpariaethau sylfaenol; deddfwriaeth; gweithdrefnau; polisïau a
darpariaeth; cyfrifo tâl
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio'r gwahanol
fathau o gontract
cyflogaeth
[DM, HR]

T1

dadansoddi effaith
dedddfwriaeth/rheoli
adau perthnasol ar
unrhyw ddau fath o
gontractau
cyflogaeth

Rh1 gwerthuso i ba
raddau y mae'r
sefydliad busnes a
ddewiswyd wedi
addasu i'w
drefniadau gweithio
o ran deddfwriaeth
yn ymwneud â
hawliau a
chyfrifoldebau
gweithwyr a
chyflogwyr

Ll2

esbonio effaith
dedddfwriaeth/rheoli
adau perthnasol ar
unrhyw ddau fath o
gontractau
cyflogaeth
[HR]

Ll3

nodi'r
gwahaniaethau
rhwng contractau
cyflogaeth a
chontractau
gwasanaethau

Ll4

nodi hawliau
a chyfrifoldebau
cyflogwr a
gweithwyr mewn
sefydliad busnes a
ddewiswyd

T2

dadansoddi hawliau
a chyfrifoldebau
gweithwyr a
chyflogwr mewn
sefydliad busnes a
ddewiswyd.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

esbonio nodweddion
allweddol perthynas
cyflogwr a
gweithwyr a lles

Ll6

disgrifio'r gwahanol
bolisïau tâl a
fabwysiadwyd mewn
busnes a ddewiswyd

Ll7

nodi'r gweithdrefnau
y dylai sefydliad eu
dilyn wrth
ddiswyddo gweithiwr
a'r darpariaethau ar
gyfer colli gwaith.
[YA, [HR]

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Rh2 gwerthuso i ba
raddau y mae'r
sefydliad busnes a
ddewiswyd wedi
addasu i'w
drefniadau gweithio
o ran deddfwriaeth
yn ymwneud â
hawliau a
chyfrifoldebau
gweithwyr a
chyflogwyr.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 15:

Cynllunio
Datblygiad ar gyfer
Gyrfa mewn Busnes

Cod yr uned:

H/502/5444

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i gynllunio eu gyrfa mewn busnes. Bydd
dysgwyr yn gwneud hyn trwy archwilio dewisiadau gyrfa ac adeiladu cynllun gyrfa
wedi'i gofnodi gan ymchwil, hunanasesu a thargedau realistig.

Cyflwyniad i'r uned
Mae sefydliadau busnes yn gweithredu mewn economi byd-eang sy'n newid yn
gyflym ac mae eu gofynion llafur yn newid yn barhaus. Mae'r goblygiadau i
ddysgwyr yn cynnwys yr effaith ar y swydd a chyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddynt.
Mewn marchnad lafur sy'n gynyddol gystadleuol, mae hi'n hanfodol bod dysgwyr
yn cydnabod pwysigrwydd cynllunio eu gyrfa. Mae'r uned hon yn ymwneud â
datblygu cynllun gyrfa ar sail ymchwil a thargedau realistig.
Mae hon yn uned ymarferol wrth i ddysgwyr ddatblygu a mireinio cynnwys eu
cynllun gyrfa. Am ran gyntaf yr uned mae angen i ddysgwyr ffocysu ar eu hymchwil
i'w dewisiadau gyrfa eu hunain. Bydd hyn yn galw am ddadansoddiad trylwyr o
gyfleoedd swydd a gyrfa yn eu dewis faes. Ar ôl sefydlu hyn caiff dysgwyr eu
cyflwyno i nifer o dechnegau a fydd yn eu cynorthwyo yn eu cynllunio. Byddant yn
datblygu amrediad o sgiliau ymarferol a fydd yn sail i ofynion hunanasesu eu cynllun
gyrfa. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau awdit sgiliau a monitro datblygiad parhaus eu
sgiliau trosglwyddadwy. Bydd angen i ddysgwyr fyfyrio ar ganlyniadau eu hawdit
sgiliau a nodi unrhyw fylchau sgiliau. Bydd angen iddynt fod yn realistig a gwybod
sut i ffocysu ar flaenoriaethau. Bydd hyn yn caniatáu iddynt ddatblygu strategaethau
ar sail targedau realistig a mesuradwy i ddiwallu eu hanghenion datblygu. Bydd
angen i ddysgwyr edrych i'r dyfodol i greu rhagolwg tymor canolig (pum mlynedd)
ar gyfer eu cynllun gyrfa.
Bydd yr uned yn cyflwyno dysgwyr i gysyniad datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd
hyn yn rhoi iddynt ddealltwriaeth o'r broses o ddysgu gydol oes ac yn eu galluogi i
edrych y tu hwnt i ffiniau cynllun tymor byr. Ar ôl cwblhau'r uned, bydd dysgwyr
wedi datblygu darlun realistig o'u posibiliadau gyrfa.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod sut i gael gafael ar wybodaeth berthnasol i yrfa

2

Gallu datblygu cynllun datblygu gyrfa personol

3

Gallu datblygu ystod o sgiliau busnes trosglwyddadwy ar lefel briodol

4

Deall dulliau o ddatblygiad a hyfforddiant proffesiynol.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod sut i gael gafael ar wybodaeth berthnasol i yrfa
Ffynonellau gwybodaeth: Connexions; Cynghorau Dysgu a Sgiliau (Lloegr yn
unig) (Asiantaeth Cyllido Sgiliau o 2010 - Lloegr yn unig); canolfannau gwaith;
gwasanaeth gyrfaol (prifysgol, coleg, ysgol); cyfweliadau; ffeiriau gyrfa; ffeiriau
recriwtio; gwefannau; adrannau adnoddau dynol; siaradwyr gwadd; profiad
gwaith; papurau newydd; cyfnodolion masnach ac arbenigol
Mathau o wybodaeth: cyngor gyrfa; gwybodaeth a gyrchir trwy gyfrifiadur e.e.
meddalwedd Kudos CASCAiD, gwefannau; gwybodaeth wedi'i chyhoeddi e.e.
erthyglau papur newydd, hysbysebion swydd, erthyglau cyfnodolion, pecynnau
gyrfa cwmni, llawlyfrau prifysgolion a cholegau; gwybodaeth ar gymwysterau e.e.
HNDau, graddau, graddau sylfaen, Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol
(NVQ); cymwysterau galwedigaethol (VQ); cymwysterau galwedigaethol;
cymwysterau cyffredinol; dulliau dysgu; hyfforddiant yn y swydd; hyfforddiant i
ffwrdd o'r swydd; e-ddysgu

2

Gallu datblygu cynllun datblygu gyrfa personol
Amcanion gyrfa personol: tymor byr (dwy flynedd); tymor canolig (pum
mlynedd)
Anghenion datblygiad personol: awdit sgiliau; bwlch sgiliau; dadansoddiad
SWOT personol (cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau); map
cymwysterau; bwlch cymwysterau; graddfeydd amser; gofynion hyfforddiant
Gosod targedau: cynllun datblygiad personol (sefydlu, cynnal, adolygu,
diweddaru); curriculum vitae; targedau CAMPUS (cyraeddadwy, amserol,
mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol; mapio cynnydd yn ôl targedau;
cofnodi cyrhaeddiad; gwerthuso cynnydd; addasu targedau; ailasesu amcanion;
ymateb i adborth; dysgu gydol oes

3

Gallu datblygu ystod o sgiliau busnes trosglwyddadwy ar lefel briodol
Sgiliau trosglwyddadwy: sgiliau am oes (sgiliau cyfathrebu, sgiliau TGCh, sgiliau
rhifedd); sgiliau trosglwyddadwy ehangach (sgiliau swyddogaethol); sgiliau
galwedigaethol; sgiliau technegol; sgiliau cysylltiedig â gwaith, ymchwil; sgiliau
rheoli amser
Lefel: lefel Cymwysterau (Lefelau 1-8) a Fframwaith Credyd (FfCCh)

4

Deall dulliau o ddatblygiad a hyfforddiant proffesiynol
Dulliau: hyfforddiant sefydlu; gwerthuso perfformiad; hyfforddiant yn y swydd;
hyfforddiant i ffwrdd o'r swydd; rhaglenni hyfforddiant i raddedigion; addysg
rheoli; hyfforddiant rheoli; hyfforddi; prosiectau; secondiadau; mentora;
cysgodi; e-ddysgu; cyrsiau galwedigaethol a phroffesiynol; cylchdroi swydd;
ailhyfforddi; datblygiad proffesiynol parhaus; dysgu gydol oes
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

adnabod ffynonellau
gwybodaeth
cysylltiedig â'r llwybr
gyrfa
[YA]

Ll2

cwblhau cynllun
T1
gyrfa yn nodi eu
hanghenion datblygu
[DM]

Ll3

cynnal awdit sgiliau i
nodi bylchau sgiliau
[DM]

Ll4

creu targedau
CAMPUS ar gyfer y
cynllun gyrfa
[HR]

T2

monitro a gwneud
awdit o gynnydd
tuag at dargedau
gan ddefnyddio
meini prawf
llwyddiant priodol

Ll5

dangos sgiliau
busnes
trosglwyddadwy

T3

asesu ffyrdd o
gyrraedd lefel a
mathau sgiliau
busnes
trosglwyddadwy
sydd eu hangen ar
gyfer y cynllun
gyrfa.

88

asesu dulliau o
gyflawni anghenion
datblygu o fewn
terfyn amser y
cynllun gyrfa

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Rh1 gwerthuso'r pellter a
deithiwyd wrth
gyflawni'r amcanion
y cynllun gyrfa a
gynlluniwyd

Rh2 gwerthuso eu
datblygiad eu hunain
o ran sgiliau busnes
trosglwyddadwy.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

trafod dulliau o
ddatblygiad
proffesiynol parhaus
a hyfforddiant
perthnasol i'r cynllun
gyrfa.
[MC]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 16:

Rheoli Adnoddau
Dynol mewn Busnes

Cod yr uned:

K/502/5445

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i ddulliau rheoli adnoddau dynol yn y
gweithle. Bydd dysgwyr yn defnyddio eu gwybodaeth am ddamcaniaeth rheoli
adnoddau dynol berthnasol ac yn ei chysylltu ag arferion rheoli adnoddau dynol
cyfredol mewn sefydliadau.

Cyflwyniad i'r uned
Mae rheoli adnoddau dynol yn weithgaredd deinamig mewn unrhyw sefydliad gan ei
fod yn digwydd yn erbyn cefndir economaidd, technegol, cyfreithiol a chymdeithasol
newidiol. Mae'n bwysig bod dysgwyr yn gwerthfawrogi bod rheoli adnoddau dynol
yn effeithiol yn golygu cael y gorau o'r bobl sy'n gweithio i sefydliad er mwyn
sicrhau ei fod yn cyflawni ei ddibenion, boed yn glwb pêl-droed yn ennill yr uwchgynghrair, neu’n ysbyty yn cynyddu cyfraddau llwyddiant ar gyfer triniaethau
meddygol.
Mae llawer o sefydliadau yn dweud mai eu gweithwyr yw eu hadnodd mwyaf
gwerthfawr oherwydd eu sgiliau, gwybodaeth ac agweddau. Gan fod llafur yn
adnodd drud a gwerthfawr, mae'n bwysig sicrhau ei fod yn cael ei gynllunio a bod
cyfraniadau gweithwyr yn sicrhau’r gwerth gorau. Rhaid i reolwyr adnoddau dynol
gynllunio eu gofynion o ran adnoddau dynol yn unol â chefndir o ffactorau mewnol
ac allanol sy'n ddeinamig ac yn newid yn gyson. Mae rhan gyntaf yr uned hon yn
cyflwyno’r ffactorau sy'n dylanwadu ar reolwyr adnoddau dynol pan fyddant yn
cynllunio gofynion adnoddau dynol y presennol a’r dyfodol i ddysgwyr. Mae'n
bwysig sicrhau y manteisir yn llawn ar gyfraniad staff i’r sefydliad pan fyddant
wedi’u recriwtio. Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o’r pwysigrwydd y mae
sefydliadau’n ei roi ar ennill cydweithrediad ac ymrwymiad eu gweithwyr. Rhaid i
reolwyr ddeall sut i gymell gweithwyr ac ennill eu hymrwymiad i'r sefydliad. Mae'r
uned yn cyflwyno dysgwyr i ddamcaniaeth ysgogol, technegau cynnwys gweithwyr
a’r rôl y gall systemau gwobrwyo ei chwarae wrth ddatblygu ymrwymiad gweithwyr.
Bydd dysgwyr yn edrych ar y dulliau y mae rheolwyr yn eu defnyddio i fesur a
rheoli perfformiad eu gweithwyr.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod y ffactorau sy’n rhan o gynllunio adnoddau dynol mewn sefydliadau

2

Gwybod sut mae sefydliadau’n ysgogi gweithwyr

3

Deall sut i ddatblygu cydweithrediad gweithwyr ymroddgar

4

Deall pwysigrwydd rheoli perfformiad gweithwyr yn y gwaith.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod y ffactorau sy’n rhan o gynllunio adnoddau dynol mewn
sefydliadau
Ffactorau cynllunio mewnol: anghenion sefydliadol e.e. galw am gynnyrch a
gwasanaethau, cynnyrch a gwasanaethau newydd, marchnadoedd newydd,
newid technolegol, lleoliad y cynhyrchu; gofynion sgiliau; proffiliau gweithlu
(oed, rhyw, ethnigrwydd, gallu)
Ffactorau cynllunio allanol: cyflenwad llafur (rhyngwladol, cenedlaethol,
rhanbarthol, lleol, tueddiadau tymor hir, tueddiadau tymor byr); costau llafur;
sgiliau’r gweithlu; polisïau’r llywodraeth; cystadleuaeth yn y farchnad lafur;
newid yn natur y gwaith; disgwyliadau gweithwyr e.e. llawn-amser, rhan-amser,
parhaol, dros dro, gwaith achlysurol; effaith awtomeiddio; galw am gynnyrch a
gwasanaethau
Sgiliau gweithwyr: pobl fel adnoddau sefydliadol; setiau sgiliau e.e. penodol i’r
swydd, generig; ennill sgiliau; archwiliad sgiliau, y gallu i drosglwyddo sgiliau;
effaith technoleg

2

Gwybod sut mae sefydliadau’n ysgogi gweithwyr
Damcaniaeth cymhelliant: damcaniaethau cymhelliant e.e. Taylor, Mayo,
Maslow, Herzberg, McGregor, McClelland, Vroom
Systemau gwobrwyo: cyflog; cyflog sy'n gysylltiedig â pherfformiad; cynlluniau
pensiwn; rhannu elw; opsiynau cyfranddaliadau gweithwyr; cymorthdaliadau
morgais; ffioedd adleoli; taliadau bonws; cerbydau cwmni;
benthyciadau/taliadau ymlaen llaw; gofal plant; ffioedd ysgol; dillad
corfforaethol; gostyngiadau staff; gweithio hyblyg; gwyliau; gofal iechyd;
absenoldeb estynedig i rieni, seibiant gyrfa; cynlluniau cymhelliant caffeteria;
cynlluniau hepgor cyflog

3

Deall sut i ddatblygu cydweithrediad gweithwyr ymroddgar
Contractau cyflogaeth: hawliau cytundebol (cyflog, oriau gwaith, gwyliau,
cyfnod rhybudd, manteision pensiwn); hawliau gweithwyr a chyflogwyr; math o
gontract cyflogaeth (llawn-amser, ffracsiynol, rhan-amser, dros dro,
achlysurol); gweithdrefnau disgyblu; gweithdrefnau achwyn; aelodaeth o
undebau; codau ymddygiad
Technegau cyfranogiad gweithwyr: aelodaeth o grwpiau gwaith e.e. bwrdd,
cynghorau gwaith, cylchoedd ansawdd, grwpiau rhyng-sefydliadol (trawsgenedlaethol, cenedlaethol, safleoedd penodol); cynlluniau awgrymiadau;
awdurdod a chyfrifoldeb datganoledig; cyfathrebu agored (ffurfiol, anffurfiol, o'r
brig i lawr, o’r gwaelod i fyny, ochrol); mathau o gyfathrebu (cylchlythyron,
bwletinau cwmni); diwylliant sefydliadol (ethos, gwerthoedd, cenhadaeth);
achrediad cenedlaethol (Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP), y Nod Siarter,
Sefydliad Safonau Rhyngwladol (ISO))
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4

Deall pwysigrwydd rheoli perfformiad gweithwyr yn y gwaith
Mesur perfformiad: dangosyddion perfformiad (cyflawniad yn erbyn targedau);
damcaniaeth nod; targedau CAMPUS (cyraeddadwy, amserol, mesuradwy,
penodol, uchelgeisiol, synhwyrol) e.e. targedau gwerthiant, targedau twf,
targedau ariannol, amseroedd aros, cyfraddau pasio, prydlondeb, presenoldeb;
meincnodi
Rheoli perfformiad: prawf; gwerthuso; cefnogi gweithwyr e.e. mentora,
monitro, cyfeillio; iechyd galwedigaethol; rheoli llwythi gwaith; dirprwyo
awdurdod; cyfrifoldeb; gallu; cymhwysedd; ymreolaeth; cysylltu gwobrau â
pherfformiad; disgyblaeth; datblygu gweithwyr (hyfforddiant, dysgu, cylchdroi
swyddi, cyflymu dyrchafiad, personol, proffesiynol)
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

T1

esbonio pam fod
cynllunio adnoddau
dynol mor bwysig i
sefydliad

T2

cymharu’r defnydd o
ddamcaniaethau
cymhelliant mewn
sefydliad

T3

esbonio sut mae
Rh2 asesu pwysigrwydd
canlyniadau mesur a
mesur a rheoli
perfformiad
rheoli perfformiad yn
cyfeirio datblygiad
gweithwyr yn y
gweithwyr.
gwaith.
[YA, HR]

disgrifio’r ffactorau
mewnol ac allanol
i’w hystyried wrth
gynllunio gofynion
adnoddau dynol
sefydliad
[YA, MC]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll2 disgrifio sut y nodir
y sgiliau
angenrheidiol i
weithwyr gynnal
gwaith mewn
sefydliad
Ll3

amlinellu sut mae
sefydliad yn cymell
ei weithwyr
[YA]

Ll4

esbonio sut mae
sefydliadau’n sicrhau
cydweithrediad eu
gweithwyr

Ll5

esbonio sut caiff
perfformiad
gweithwyr ei fesur
a’i reoli.
[HR]

Rh1 awgrymu, gyda
chyfiawnhad, ffyrdd
o wella cymhelliant
mewn sefydliad
[YA]
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 17:

Hyfforddiant yn y
Gweithle Busnes

Cod yr uned:

A/502/5448

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw datblygu sgiliau a gwybodaeth dysgwyr o wella perfformiad yn
y gweithle, drwy ddeall pa mor bwysig yw hyfforddi a datblygu staff trwy nodi
anghenion hyfforddi, trosi’r anghenion hyn yn rhaglenni hyfforddi, a gwerthuso eu
llwyddiant.

Cyflwyniad i'r uned
Mae hyfforddi a datblygu staff yn allweddol i gynnal sefydliad llwyddiannus. Mae'n
briodol ar bob lefel o strwythur sefydliad. Nod yr uned hon yw datblygu gwybodaeth
a dealltwriaeth o bwysigrwydd sicrhau bod y math o hyfforddiant a datblygiad
personél gwahanol yn bodloni amcanion y sefydliad a’r unigolyn, ac felly bydd yn
amrywio o ran lefel a hyd. Gall fod ar sail sgìl neu wybodaeth. Gall fod wedi’i
ddylunio i gyfeirio’r broses gwneud penderfyniadau strategol neu gall geisio gwella
ochr weithredol gweithgareddau sefydliad.
Mae sefydliadau llwyddiannus yn cydnabod bod rhaid cynllunio a rheoli eu rhaglenni
hyfforddi. Rhaid i reolwyr gael cylchoedd hyfforddiant wedi'u cynllunio'n dda yn eu
lle. Rhaid diweddaru gofynion hyfforddi a datblygu yn gyson. Mae hyn yn bwysig i
sefydliadau gystadlu'n effeithiol yn yr amgylchedd neu’r marchnadoedd y maent yn
gweithredu ynddynt. Gall y rhain fod yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol neu fydeang. Y cysylltiad rhyngddynt yw bod y marchnadoedd hyn yn agored i newid a all
fod yn gyflym yn aml.
Mae'r uned hon yn cyflwyno sut y gall amrywiaeth o ffactorau achosi newidiadau,
megis technoleg newydd, deddfwriaeth newydd neu fwy o gystadleuaeth. Mae'n
bwysig felly bod cyrff yn cynllunio eu gofynion hyfforddi a datblygu. Rhaid i reolwyr
wybod sut i nodi anghenion hyfforddi ar draws y sefydliad, ac mae'n bwysig i
ddysgwyr werthfawrogi bod dulliau hyfforddi yn amrywiol ac y bydd rhaid i'r rhain
fod yn briodol i'r hyfforddiant angenrheidiol.
Mae'r holl hyfforddiant yn gost i'r sefydliad. Rhaid i reolwyr allu darparu rhaglenni
hyfforddiant o fewn eu cyllidebau hyfforddi. Rhaid gwerthuso canlyniadau rhaglenni
hyfforddi. Bydd angen i reolwyr lunio ffyrdd priodol o asesu neu fesur effaith
hyfforddiant staff. Mae'r broses o reoli'r cylch hyfforddiant yn bwysig i sefydliad. Os
yw'n cael ei rheoli'n dda, bydd staff yn cael yr ystod gywir o’r sgiliau a’r wybodaeth
ddiweddaraf a fydd yn caniatáu iddynt gyflawni eu gwaith yn effeithiol.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall pam mae angen i sefydliadau hyfforddi eu gweithlu

2

Gwybod y ffyrdd y mae sefydliadau’n nodi eu hanghenion hyfforddiant

3

Gallu cynllunio a chyflwyno rhaglen hyfforddi

4

Gallu asesu effeithiolrwydd rhaglen hyfforddi.
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Cynnwys yr uned
1

Deall pam mae angen i sefydliadau hyfforddi eu gweithlu
Lefel sefydliadol: amcanion strategol e.e. cynyddu elw, cynyddu trosiant, dod yn
arweinydd yn y farchnad; amcanion gweithredol (cynyddu cynhyrchiant,
cyflwyno technoleg newydd, gwella iechyd a diogelwch, creu gweithlu mwy
hyblyg, cyflwyno hyfforddiant ar olyniaeth ar gyfer dyrchafiad, gwella
perfformiad swydd a chymhelliant); bodloni deddfwriaeth y DU a'r UE; statws
Buddsoddwyr mewn Pobl
Lefel adrannol: amcanion adrannol (targedau gwerthiant, gwelliannau
gwasanaeth i gwsmeriaid); newidiadau swydd/swyddogaeth; newidiadau tîm;
offer newydd; gweithdrefnau newydd; cynnyrch/gwasanaethau newydd,
technoleg newydd; amrediad newydd o gleientiaid
Lefel unigol: arfarnu/adolygu perfformiad; dyrchafiad; newid rôl yn y gwaith;
anghenion unigol

2

Gwybod y ffyrdd y mae sefydliadau’n nodi eu hanghenion hyfforddiant
Nodi anghenion hyfforddi: y cylch hyfforddi; ddadansoddi anghenion (cwmni,
adrannol, tîm, anghenion unigol); archwiliadau sgiliau; meincnodi;
diweddaru/ailhyfforddi; datblygiad proffesiynol parhaus

3

Gallu cynllunio a chyflwyno rhaglen hyfforddi
Dylunio a chyflwyno rhaglen hyfforddiant: amcanion; ar/oddi ar y swydd;
hyfforddwyr mewnol/allanol; dulliau cyflwyno (cyrsiau, mentora, hyfforddi,
dysgu gweithredol, aseiniadau, prosiectau, seminarau, e-ddysgu, dysgu o bell,
gweithdai, cysgodi, secondiadau, cynadleddau); cyllideb hyfforddiant; costau
hyfforddi

4

Gallu asesu effeithiolrwydd rhaglen hyfforddi
Gwerthuso: Cynllunio; dylunio; cyflwyno; gweithredu; cynnwys; cyflawni
amcanion
Dulliau: holiaduron; arsylwi; adborth hyfforddwyr/hyfforddeion; sylwadau
cwsmeriaid; archwiliadau hyfforddiant; gwobrau cyflawniadau gan hyfforddeion;
dangosyddion e.e. trosiant llafur, mesurau cynhyrchiant, gwelliannau mewn
ansawdd, dangosyddion perfformiad (ffigurau gwerthiant, adborth gwasanaeth
cwsmeriaid)
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio sut mae
anghenion hyfforddi
sefydliad yn
gysylltiedig â’r
lefelau gwahanol yn
ei strwythur
[YA]

T1

cymharu anghenion
hyfforddiant staff ar
lefelau gwahanol
mewn sefydliad

Rh1 asesu pwysigrwydd
hyfforddi staff i
sefydliad, gan
ddefnyddio
enghreifftiau priodol
o wahanol lefelau

Ll2

disgrifio beth mae’n
rhaid i sefydliad ei
ystyried wrth nodi ei
anghenion hyfforddi

T2

esbonio
pwysigrwydd nodi
anghenion hyfforddi
i sefydliad (a’i
weithwyr)

Ll3

cynllunio
gweithgareddau
datblygu priodol ar
gyfer rhaglen
hyfforddi
[YA, MC]

T3

esbonio
pwysigrwydd y
ffactorau y mae’n
rhaid eu hystyried
wrth gynllunio,
dylunio a chyflwyno
rhaglen hyfforddi.

Ll4

cynnal adolygiad o
raglen hyfforddiant
llwyddiannus.
[DM]
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Rh2 gwerthuso cynllunio,
dylunio a chyflwyno
rhaglen hyfforddi

Rh3 gwerthuso
effeithiolrwydd
rhaglen hyfforddiant.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 18:

Rheoli Digwyddiad
Busnes

Cod yr uned:

F/502/5449

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw datblygu sgiliau a gwybodaeth dysgwyr am drefnu a chydlynu
digwyddiad busnes. Bydd dysgwyr yn gwneud hyn drwy waith cynllunio, darparu
cefnogaeth a gweithgareddau dilynol sy'n gysylltiedig â rhedeg digwyddiad busnes.

Cyflwyniad i'r uned
Mae rheoli digwyddiad busnes yn weithgaredd y bydd llawer o bobl sy'n gweithio
mewn rôl gefnogi yn cymryd rhan ynddo. Mae’n weithgaredd llawn her a all
gynnwys trefnu a chydlynu adnoddau a threfniadau ar gyfer amrywiaeth o
ddigwyddiadau, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd, lansiadau cynnyrch,
arddangosfeydd, hyrwyddiadau a threfnu cynhadledd ar raddfa lawn.
Bydd yr uned ymarferol hon yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau busnes mawr a
chymhleth yn hytrach na rhai bach anffurfiol, a bydd yn galluogi dysgwyr i
ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i reoli gwahanol fathau o ddigwyddiadau busnes.
Mae tasgau trefnydd digwyddiad yn cynnwys cynllunio ymlaen i drefnu lleoliad
addas, trefnu presenoldeb a llety ar gyfer cynrychiolwyr, trefnu offer a lluniaeth,
cynhyrchu pecynnau a phapurau i gynrychiolwyr, cysylltu ag eraill, cadw cofnodion
a rheoli cyllideb. Felly, mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog yn
hanfodol i ymgymryd â'r ystod o weithgareddau yn effeithiol ac yn effeithlon.
Mae rheoli digwyddiad busnes hefyd yn cynnwys cytundebau gyda chyflenwyr offer
a chyfleusterau. Mae dealltwriaeth o gyfraith gontract a'r prif gyfreithiau diogelu
defnyddwyr yn hanfodol i sicrhau bod gofynion cyfreithiol a sefydliadol yn cael eu
bodloni. Rhaid ystyried materion iechyd a diogelwch, p’un a gynhelir y digwyddiad
yn y sefydliad neu yn rhywle arall. Pa mor dda bynnag y cynllunnir y digwyddiad,
gall problemau godi y bydd rhaid eu datrys, megis adnoddau yn cyrraedd yn hwyr
neu ddim o gwbl, neu ymateb i anghenion cynrychiolwyr drwy gydol y digwyddiad.
Ar ddiwedd y digwyddiad, mae sesiwn adborth yn rhoi cyfle i fyfyrio ar lwyddiant y
digwyddiad a'r gwersi a ddysgwyd i wella rheoli digwyddiadau busnes yn y dyfodol.
Gan fod yr uned hon yn un ymarferol, disgwylir y bydd rhaid i ddysgwyr gynnal
digwyddiad i alluogi cwblhau'r holl ganlyniadau dysgu yn foddhaol.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall rôl trefnydd digwyddiadau

2

Gallu cynllunio digwyddiad busnes

3

Gallu cynnal digwyddiad busnes

4

Gallu dilyn diwedd digwyddiad busnes.
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Cynnwys yr uned
1

Deall rôl trefnydd digwyddiadau
Rôl trefnydd digwyddiadau: trefnu – lleoliad, arlwyo; cynllunio ac archebu
cyfleusterau; sefydlu rhaglen; paratoi a dosbarthu dogfennau ategol;
gweithdrefnau sefydliadol; gofynion cyfreithiol cyfredol; contractau, cytundebau,
diogelu defnyddwyr; cyfyngiadau’r rôl
Sgiliau: sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol; rheoli amser; datrys problemau;
trafod; cynllunio; rheoli adnoddau; monitro; gwerthuso

2

Gallu cynllunio digwyddiad busnes
Mathau o ddigwyddiadau: arferol/anarferol, ffurfiol/anffurfiol e.e. cyfarfodydd,
sesiynau hyfforddi staff, arddangosfeydd, derbyniadau, cynadleddau, stondinau
masnach deg
Trefniadau ymlaen llaw: egluro pwrpas; briff - y math o ddigwyddiad, maint,
cynulleidfa darged, niferoedd, cyfrifoldebau, gweithdrefnau; cyllideb a
dadansoddi cost; dosbarthu dogfennau/ffeiliau ategol e.e. agenda; papurau
cyfarfod perthnasol; ymgynghori a chynllunio; cyfathrebu clir a chywir e.e.
cyfarwyddiadau ymuno, lledaenu addasiadau a newidiadau i’r trefniadau; trefnu
lleoliadau priodol
Lleoliad: lleoliad, maint, cynllun; amser angenrheidiol ar gyfer rhybudd ymlaen
llaw neu archebion; asesu cyfleusterau, e.e. parcio, mynediad arlwyo; nifer a
math o gynrychiolwyr, gofynion arbennig; rhestr gwirio lleoliad
Adnoddau: ystafell e.e. maint, cynllun (ystafell fwrdd, theatr); offer e.e.
uwchdaflunydd, siart troi, papur; stondin arddangos, deunydd darllen; lluniaeth;
darparu deunyddiau
Amserlennu: meddalwedd e.e. Microsoft Outlook; rôl gyswllt e.e. trwy
ddyddiaduron diweddaru, datrys newidiadau argaeledd; gofal/profiad o
ddyrannu amseroedd e.e. teithio, gorffwys, paratoi; polisïau sefydliadol e.e.
cadw lle teithio; cadarnhau cynlluniau’n brydlon e.e. dogfennau teithio; archebu
awyrennau a llety; gwirio teithiau dychwelyd; problemau cysylltiedig e.e.
anawsterau iaith

3

Gallu cynnal digwyddiad busnes
Mathau o weithgareddau: e.e. cyflwyniadau, gweithgareddau grŵp neu weithdai,
staffio stondinau, arddangosfeydd, dangosiadau, cymryd cofnodion/nodiadau
Iechyd, diogelwch a diogeledd: gweithdrefnau brys lleoliad; trefniadau cadw tŷ;
diogelwch deunyddiau a chyfarpar; cyfrinachedd gwybodaeth a chyfathrebu
Cefnogi digwyddiad: e.e. cymryd nodiadau, sicrhau bod y papurau cywir gan
gynrychiolwyr, sicrhau bod cynrychiolwyr yn gwybod lleoliad ystafelloedd
cynadledda a chyfleusterau, cofnodi presenoldeb a chanslo
Datrys problemau: cyswllt gyda chynrychiolwyr; addasu/aildrefnu posib i
ganlyniadau’r digwyddiad; materion sy'n codi e.e. absenoldeb cynrychiolwyr,
llungopïo munud olaf, diffyg lle neu gyfleusterau, adnoddau heb gyrraedd
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4

Gallu dilyn diwedd digwyddiad busnes
Ar ôl y digwyddiad: gadael y digwyddiad e.e. gadael y lleoliad yn lân ac yn
daclus; dychwelyd neu ddiogelu offer; cysoni'r cyfrifon yn y gyllideb
Gwerthuso: e.e. adrodd yn ôl, holiadur cynrychiolwyr, problemau’r digwyddiad,
datrysiadau, gwersi a ddysgwyd
Dosbarthu deunyddiau ar ôl y digwyddiad: e.e. cofnodion cyfarfodydd, ffurflenni
gwerthuso/holiaduron, papurau ôl-ddigwyddiad, rhestrau dosbarthu
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio’r sgiliau
angenrheidiol i
drefnydd
digwyddiadau
[YA]

T1

asesu pwysigrwydd
Rh1 gwerthuso rheoli
bodloni gofynion
digwyddiad busnes
sefydliadol a
gan wneud
chyfreithiol wrth
argymhellion ar
gynllunio digwyddiad
gyfer gwelliannau yn
busnes
y dyfodol

Ll2

esbonio rôl trefnydd
digwyddiadau
[YA]

Ll3

paratoi cynllun ar
gyfer digwyddiad
busnes
[GT]

Ll4

trefnu lleoliad ar
gyfer digwyddiad
busnes, gan sicrhau
y bodlonir gofynion
iechyd a diogelwch
[HR]

T2

dadansoddi’r
trefniadau a wnaed
gan drefnydd
digwyddiadau i
gynllunio digwyddiad
busnes

Ll5

darparu cefnogaeth i
redeg digwyddiad

Ll6

cynhyrchu
canllawiau i fynd i’r
afael â phroblemau
[YA]

Ll7

cynnal
gweithgareddau
dilynol ar ôl
digwyddiad busnes

T3

gwerthuso sut gall
digwyddiad busnes
gyfeirio cynllunio yn
y dyfodol.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll8

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

adolygu llwyddiant y
digwyddiad busnes.
[DM]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:
Rh2 gwerthuso adborth
gan gynrychiolwyr
sy’n cymryd rhan yn
y digwyddiad.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 19:

Datblygu Timau
mewn Busnes

Cod yr uned:

T/502/5450

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw i ddysgwyr ddod i ddeall pwysigrwydd gwaith tîm effeithiol i
lwyddiant sefydliad, ac i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sefyllfaoedd gweithio
mewn tîm fel arweinydd tîm ac aelod o dîm.

Cyflwyniad i'r uned
Gall pobl sy’n gweithio gyda'i gilydd mewn timau fod o fudd mawr i sefydliadau ac
yn help iddynt gyflawni eu nodau. Mae gweithlu brwdfrydig yn fwy tebygol o fod yn
effeithlon a gallu cyfrannu at elw tymor hir y busnes. Os bydd aelodau'r tîm yn
cydweithredu, gallant ysbrydoli ei gilydd. Mae hyn yn helpu'r tîm i ddatrys
problemau ac yn nodi'r sgiliau unigol o fewn y tîm. Gellir dyrannu’r gwaith o fewn y
tîm er mwyn defnyddio sgiliau ategol aelodau'r tîm yn y ffordd orau.
Tîm yw grŵp o bobl sy'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni amcanion cyffredin, yn
barod i ymrwymo i sicrhau y cyflawnir amcanion y tîm. Yn yr uned hon, bydd y
dysgwyr yn archwilio manteision datblygu tîm a gwaith tîm. Byddant yn edrych ar y
sgiliau angenrheidiol i aelodau tîm gwahanol a sut y gall arweinydd tîm effeithiol
ysgogi a datblygu unigolion o fewn timau. Pan fydd pobl yn gweithio mewn timau,
weithiau bydd ganddynt eu mathau eu hunain o gyfathrebu, a gall hyn effeithio ar
bobl eraill ac achosi gwrthdaro neu densiwn. Yn yr uned hon bydd dysgwyr yn gallu
dangos eu galluoedd gwaith tîm gan nodi cryfderau y gallant eu cynnig i
weithgaredd tîm a chydnabod y sgiliau y gellid eu datblygu.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod pwysigrwydd timau

2

Deall datblygu timau

3

Deall priodweddau a sgiliau arweinwyr

4

Gallu gweithio'n effeithiol mewn tîm.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod pwysigrwydd timau
Mathau o dimau: ffurfiol; anffurfiol, maint e.e. bach, mawr; timau prosiect/tasg
dros dro; grwpiau parhaol
Manteision timau: cyfrannu at gynhyrchu ac effeithiolrwydd adrannol a
sefydliadol, gosod a monitro targedu, sut y caiff perfformiad ei fonitro; lleihau
dieithrio; maethu blaengaredd; rhannu arbenigedd; gweithredu newid; rolau;
cydnabod a datblygu talent, e.e. Belbin

2

Deall datblygu timau
Adeiladu tîm: recriwtio; sefydlu; cymhelliant; hyfforddiant; mentora;
gwybodaeth tîm e.e. ymwybyddiaeth o gryfderau aelodau'r tîm; rolau’r tîm e.e.
Belbin; datblygu tîm e.e. Tuckman; gwendidau; sensitifrwydd; cefnogi pob
aelod o'r tîm
Perfformiad y tîm: dangosyddion perfformiad; gosod targedau; monitro;
adolygu; perfformiad yn ôl targedau; cefnogi a datblygu aelodau tîm
Cydlyniad tîm: diffiniad o amcanion y tîm; gwrthdaro grŵp (gwirioneddol,
posibl); trosiant grŵp e.e. cyfleoedd am ddatblygiad gyrfa, cydnabod
cyfraniadau; arweinyddiaeth tîm (cryf, gwan, arddulliau arweinyddiaeth)

3

Deall priodweddau a sgiliau arweinwyr
Arweinyddiaeth: diffiniadau; rôl yr arweinydd; dulliau arwain e.e. unbenaethol,
democrataidd, cyfranogol, laissez-faire; effaith arddulliau ar berfformiad tîm;
addasu arddull arwain yn ôl y sefyllfa; nodi eu harddull arwain eu hunain
Sgiliau arwain: rhinweddau arweinyddiaeth; grym ac awdurdod, mathau o
awdurdod e.e. carismatig, dilys, allforio, gwobrwyo, cymhellol (French a Raven);
awdurdod a chyfrifoldeb; anghenion tîm, tasg ac unigol (Adair); model o
wahanol arddulliau arwain e.e. continwwm ymddygiad arweinyddiaeth
(Tannenbaum a Schmidt)

4

Gallu gweithio'n effeithiol mewn tîm
Gweithio mewn tîm: pwrpas e.e. cyflawni nodau, cynyddu effeithlonrwydd a
chynhyrchiant
Sgiliau fel aelod o dîm: egluro amcanion, cytuno ar dasgau, gwerthfawrogi pobl,
bod yn barod i dderbyn adborth; annog aelodau eraill y tîm i argymell
gwelliannau; sefyllfaoedd o wrthdaro; sgiliau rhyngbersonol e.e. cyfathrebu
(gwrando gweithredol, holi, iaith y corff, pendantrwydd)
Cyfrifoldebau fel arweinydd tîm: pwrpas a rennir, gonestrwydd, tegwch,
cysondeb wrth wneud penderfyniadau
Sgiliau fel arweinydd tîm: cyfathrebu (dulliau llafar a di-eiriau), cynllunio,
adeiladu tîm, arwain trwy esiampl, rhoi a derbyn adborth, gosod amcanion,
ysgogi, ymgynghori, datrys problemau, gwerthfawrogi a chefnogi pobl eraill,
ymestyn talentau pobl a rheoli dyheadau; monitro, atal a datrys gwrthdaro;
maethu creadigrwydd; addasu arddull arwain addasu yn unol â'r sefyllfa
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio

I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio’r gwahanol
fathau o dimau a
manteision timau i
sefydliad

T1

cymharu rolau
gwahanol aelodau
tîm

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd
cyffredinol y tîm
wrth gyflawni ei
amcanion, gwneud
argymhellion ar
gyfer gwelliannau.

Ll2

esbonio sut i
ddatblygu timau
cydlynol sy’n
perfformio’n dda

T2

cymharu
effeithiolrwydd
gwahanol dimau.

Ll3

diffinio’r
priodweddau a’r
sgiliau y mae e

Ll4

o dîm i gyflawni
nodau penodol
[GT]

Ll5

arddangos gweithio
fel rhan o dîm i
gyflawni nodau
penodol, gan fynd i’r
afael ag unrhyw
wrthdaro neu
sefyllfaoedd anodd
fel arweinydd tîm
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Meini prawf asesu a graddio

I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

adolygu
effeithiolrwydd
cyffredinol y tîm,
ynghyd â’ch
cyfraniad at
gyflawni’r nodau,
gan dderbyn a
darparu adborth i
aelodau eraill y tîm.
[DM]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 20:

Rheoli Adnoddau
Corfforol mewn
Amgylchedd Busnes

Cod yr uned:

A/502/5451

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i bwysigrwydd adnoddau corfforol sefydliad.
Byddant yn datblygu eu dealltwriaeth o rôl a chylch gwaith y rheolwr adnoddau ac
yn defnyddio eu gwybodaeth am reoli adnoddau corfforol. Byddant yn gwneud hyn
drwy gynnal asesiad risg o adnoddau corfforol mewn sefydliad a thrwy ddylunio
systemau monitro ansawdd a defnydd effeithiol o’r adnoddau hyn.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon yn cyflwyno dysgwyr i’r pwysigrwydd y mae sefydliadau yn ei osod
ar ddefnyddio a rheoli eu hadnoddau corfforol. Heddiw, mae mwy o ymwybyddiaeth
o effaith defnydd aneffeithlon adnoddau corfforol megis dŵr, nwy, olew a phapur ar
yr amgylchedd a chostau uchel cynhyrchu ynni i gefnogi anghenion y sefydliad. Mae
hyn wedi arwain at orfod monitro defnydd sefydliadau o ynni yn fanwl i gefnogi
gweithrediadau busnes er mwyn bodloni gofynion rheoleiddio, megis gollwng
sylweddau gwenwynig, yn ogystal â cheisio lleihau costau adnoddau corfforol.
Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o gyfrifoldebau a dyletswyddau eang
sy'n ymwneud â rheoli adnoddau corfforol. Mae rheoli adnoddau yn cynnwys
datblygu sgiliau trafod ardderchog er mwyn creu partneriaethau gyda chyflenwyr, a
gwybodaeth am oblygiadau cyfreithiol perthnasol sy'n dod o fewn cylch gwaith
rheoli adnoddau, gan gynnwys iechyd, diogelwch, diogeledd a deddfwriaeth
defnyddwyr. Mae gweithgareddau allweddol cynllunio, caffael a monitro
effeithiolrwydd y defnydd o adnoddau yn elfennau hanfodol o’r swyddogaeth
weithredol hon.
Rhaid i sefydliadau sicrhau y rhoddir sylw i faterion defnydd gorau, effeithlonrwydd,
ansawdd a materion rheoli gwastraff er mwyn gwella perfformiad a lleihau costau.
Bydd yr uned yn dangos i ddysgwyr bod rheoli adnoddau corfforol yn swyddogaeth
allweddol mewn sefydliadau a'i fod yn cynnwys cael a defnyddio deunyddiau,
cyfarpar, cyflenwadau, safleoedd ac ynni yn y modd mwyaf effeithlon i gyflawni
amcanion y sefydliad gweithredol. Rhaid i sefydliadau hefyd sicrhau bod eu
hadnoddau corfforol yn amgylchedd gweithio diogel i weithwyr ac yn bodloni'r holl
ofynion cyfreithiol.
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Mae'r uned yn dangos i ddysgwyr pam mae hi’n hanfodol i sefydliadau gynnal
archwiliadau ac adolygiadau rheolaidd o effeithlonrwydd a gwerth am arian eu
hadnoddau corfforol, megis caffael nwyddau traul neu ddefnyddio ynni. Fel rhan o'r
broses hon, bydd dysgwyr yn cynnal asesiad risg o adnoddau mewn sefydliad. Bydd
rhaid i ddysgwyr sylweddoli bod gweithgareddau cynnal a chadw ac ailwampio
cyfleusterau yn gofyn am gynllunio gofalus, gan sicrhau y cydymffurfir â
gweithdrefnau sefydliadol ac aros o fewn y gyllideb.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall nodweddion allweddol adnoddau corfforol

2

Deall rôl y rheolwr adnoddau

3

Deall gofynion cyfreithiol rheoli adnoddau corfforol

4

Gallu monitro safon ac effeithiolrwydd adnoddau corfforol.
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Cynnwys yr uned
1

Deall nodweddion allweddol adnoddau corfforol
Adnoddau corfforol: cyfarpar gan gynnwys TGCh; deunyddiau; adeiladau a
chyfleusterau; offer a pheiriannau; cyflenwadau, gwasanaethau; ynni
Nodweddion allweddol: addasrwydd i'r diben; effeithiolrwydd; diogelwch;
hygyrchedd; ergonomeg; cynnal a chadw wedi’i gynllunio ac adnewyddu;
ffactorau amgylcheddol e.e. gwastraff; darpariaeth argyfwng; yswiriant

2

Deall rôl y rheolwr adnoddau
Cynllunio defnydd: gofynion ac addasrwydd; tueddiadau a datblygiadau
blaenorol; bodloni amcanion, polisïau a gweithdrefnau sefydliadol; lefel yr
awdurdod; cynllunio wrth gefn
Cael adnoddau: e.e. dadansoddi cost/budd, digonolrwydd, diwygio cynlluniau,
gwerth am arian, gofynion cyfreithiol (deddfwriaeth defnyddwyr, rheoli
contractau), gweithdrefnau prynu, ffynhonnell sengl/sawl ffynhonnell,
gwerthuso cyflenwyr
Sicrhau argaeledd: e.e. bodloni safonau, ansawdd, cyflwyno, camau gweithredu
cywirol
Systemau monitro: e.e. effaith ar yr amgylchedd, manteision a dulliau lleihau
gwastraff, camau adferol, cofnodion cywir, cytundebau lefel gwasanaeth

3

Deall gofynion cyfreithiol rheoli adnoddau corfforol
Rheoliadau statudol: cyfraith gyflogaeth ac yswiriant, rheoliadau adeiladau a
hygyrchedd, rheoli plâu, hylendid, llygredd, cydymffurfio, trwyddedau,
dogfennau cofnodi
Gofynion cyfreithiol: mesurau iechyd a diogelwch e.e. gweithdrefnau asesu risg,
mesurau ataliol; rheoli amgylcheddol; rheoliadau ar gyfer storio cyflenwadau
e.e. Rheoli Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd (COSHH); awdurdodau lleol a
rheoleiddio e.e. Arolygiaeth Iechyd a Diogelwch, swyddog iechyd yr
amgylchedd, swyddog tân; cydymffurfio, dogfennau cofnodi; cadw tŷ da

4

Gallu monitro safon ac effeithiolrwydd adnoddau corfforol
Meini prawf: mesurau perfformiad i ddadansoddi effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd, ansoddol, meintiol, amcanion, targedau
Gwerthuso: diben, ffynonellau gwybodaeth e.e. cwsmeriaid, cydweithwyr, staff,
cyflenwyr, rheolwyr; dulliau casglu data, adborth, cywirdeb, perthnasedd,
dibynadwyedd, dilysrwydd; gwyriadau a chamau cywirol, rheoli stoc, gwerth am
arian, gwelliannau ac argymhellion
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio nodweddion
allweddol adnoddau
corfforol gweithle a
rennir
[YA]

T1

gwerthuso sut mae
polisïau a
gweithdrefnau
sefydliad yn
cyfrannu at reoli
adnoddau corfforol
yn effeithiol ac yn
effeithlon

Rh1 gwneud
argymhellion i wella
adnoddau corfforol
mewn gweithle a
rennir

Ll2

esbonio rôl rheolwr
adnoddau sefydliad
a ddewiswyd

T2

asesu pa mor
effeithiol mae rheoli
adnoddau corfforol
wrth gydymffurfio â
gofynion cyfreithiol
mewn sefydliad a
ddewiswyd

Rh2 argymell
gwelliannau y gellid
eu gwneud i reoli
adnoddau corfforol
er mwyn
cydymffurfio â
gofynion cyfreithiol,
lleihau gwastraff a
chael gwell gwerth
am arian mewn
sefydliad a
ddewiswyd.
[YA]

Ll3

amlinellu
T3
nodweddion
allweddol
deddfwriaeth iechyd,
diogelwch ac
amgylcheddol

adolygu
effeithiolrwydd
systemau monitro i
nodi gwyriadau i
ddefnydd adnoddau
a gynllunnir.
[DM]
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll4 esbonio rheoliadau
sy’n dylanwadu ar
reoli adnoddau
corfforol

Ll5

cynnal asesiad risg
tri adnodd mewn
gweithle a
ddewiswyd
[MC]

Ll6

dylunio system
briodol i fonitro
safon ac
effeithiolrwydd
adnoddau corfforol.
[MC]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 21: AGWEDDAU AR GYFRAITH CONTRACTAU A BUSNES

Uned 21:

Agweddau ar
Gyfraith Contractau
a Busnes

Cod yr uned:

F/502/5452

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i weithredu cyfraith gontractau fel y bo'n
berthnasol i fusnesau. Bydd dysgwyr yn dehongli’r gyfraith mewn sefyllfaoedd
busnes a defnyddwyr ac yn ystyried ystyr ac effaith contractau ffurf safonol.

Cyflwyniad i'r uned
Ni all busnes ond wneud arian yn gyfreithlon drwy greu contractau gyda busnesau
eraill a chwsmeriaid. Mae busnesau am wneud telerau’r contractau hyn mor ffafriol
iddynt hwy eu hunain â phosib. Rhaid i bawb sy’n gysylltiedig â chontract wybod y
telerau union sy’n sail iddo er mwyn iddynt ddeall eu hawliau a'u rhwymedigaethau
yn glir ac er mwyn gweithredu’n briodol os na chaiff y contract ei roi ar waith yn
foddhaol. Mae llawer o fusnesau yn ceisio lleihau eu cyfrifoldebau o dan gontract,
ac mae'r gyfraith yn ceisio sicrhau cydbwysedd gyda buddiannau'r cwsmer ac yn
rhoi hawliau i’r defnyddwyr yn benodol mewn perthynas â gwerthwyr busnes a
darparwyr gwasanaethau.
Bydd dysgwyr yn ystyried rheolau ar gyfer llunio contractau ac yn dod i ddeall
effaith gyfreithiol pob cam trafod contract, hyd at y cytundeb terfynol. Caiff y
gyfraith ar gamarwain a’r telerau mewn contractau eu harchwilio. Yn ganolog i'r
uned, rhaid i ddysgwyr ddeall ystyr termau eglur ac ymhlyg mewn contract.
Byddant yn archwilio contract neu gontractau i ystyried y defnydd o dermau
allweddol. Er enghraifft, gellir dadansoddi termau talu a’u rhoi yng nghyd-destun
termau ymhlyg mewn deddfwriaeth a'r ymwared ar sydd gael am fethu â chadw at
delerau contract.
Mae cymalau eithrio sy'n ceisio dileu rhywfaint o’r atebolrwydd neu’r holl
atebolrwydd am dorri’r contract ar ran un parti yn rhan gyffredin o gontractau
ysgrifenedig, ond yn aml nid oes effaith gyfreithiol i’r telerau hyn. Mae'r gyfraith yn
ymwneud â chydbwyso rhyddid contract â gwarchod y parti gwannaf (defnyddwyr
fel arfer), a gellir gwerthuso hyn fel rhan o'r contract cyffredinol.
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Bydd dysgwyr hefyd yn ystyried deddfau gwarchod defnyddwyr statudol mewn
perthynas â chontractau gwerthu a chyflenwi nwyddau a gwasanaethau, wyneb yn
wyneb ac o bellter. Bydd dysgwyr yn dadansoddi telerau'r contractau er mwyn deall
yr hawliau a'r cyfrifoldebau sy'n rhan o'r contract, ac yn ystyried effaith gyffredinol
y contract a'r ymwared sydd ar gael.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall y gofynion cyfreithiol ar gyfer contract dilys

2

Deall ystyr ac effaith termau mewn contract ffurf safonol

3

Deall effaith amddiffyn defnyddwyr statudol ar bartïon contract

4

Gwybod yr ymwared sydd ar gael i bartïon contract.
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Cynnwys yr uned
1

Deall y gofynion cyfreithiol ar gyfer contract dilys
Contractau: diffiniad; mathau, llafar, ysgrifenedig, ar ffurf safonol; cynigion gwahaniaethu gwahoddiadau i drafod; gwrthgynigion; cyfleu cynigion; derbyn;
brwydr y ffurflenni; ystyriaeth a Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Parti)
1999; cais gofynion
Ffactorau sy'n annilysu: camarwain

2

Deall ystyr ac effaith termau mewn contract ffurf safonol
Gwerthu nwyddau: diffiniadau nwyddau; termau ymhlyg am deitl, disgrifiad,
ffitrwydd, ansawdd boddhaol; sampl o dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 (fel
y'i diwygiwyd)
Cyflenwi nwyddau a gwasanaethau: diffiniadau; telerau ymhlyg ar gyfer
cyflenwi nwyddau a gwasanaethau, gwaith a deunyddiau; termau ymhlyg am
hurio nwyddau o dan Ddeddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982

3

Deall effaith gwarchod defnyddwyr statudol ar bartïon contract
Mathau o dermau: eglur, ymhlyg; gwahaniaeth rhwng eglur ac ymhlyg
Effaith y telerau cytundebol: amser ar gyfer perfformio a gwrthod nwyddau;
amrywio prisiau; telerau talu; ansawdd a swm y nwyddau a ddarperir; neilltuo
teitl; cymalau gwahardd; contractau ffurf safonol
Effaith statudau ar delerau contract cyffredin: y ddeddfwriaeth ddiweddaraf e.e.
Deddf Telerau Contract Annheg 1977, Rheoliadau Telerau Annheg mewn
Contractau Defnyddwyr 1994, Rheoliadau Gwarchod Defnyddwyr (Gwerthu o
Bellter) 2000 (fel y'i diwygiwyd); Rheoliadau’r Fasnach Electronig (Cyfarwyddeb
yr UE) 2002

4

Gwybod yr ymwared sydd ar gael i bartïon contract
Ymwared: iawndal; penodedig ac amhenodedig; lliniaru colled; gwrthod;
hawlrwym, ailwerthu; neilltuo teitl; gwaharddebau; perfformiad penodol
Gweithredu ymwared: llysoedd; terfynau amser
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

nodi’r meini prawf
cyfreithiol ar gyfer
cynnig a derbyn
mewn contract dilys
[YA]

T1

Ll2

esbonio’r gyfraith o
ran llunio contract
mewn sefyllfa
benodol

Ll3

gweithredu'r broses
disgrifio’r gyfraith o
ran camarwain
mewn sefyllfa
benodol

Ll4

disgrifio ystyr
termau mewn
contract ffurf safonol

Ll5

esbonio effaith
telerau mewn
contract
[HR, DM]

Ll6

esbonio’r gyfraith o
ran gwarchod
cwsmeriaid mewn
sefyllfaoedd penodol
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I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dadansoddi effaith y
gofynion ar gyfer
contract dilys mewn
sefyllfa benodol

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd
telerau mewn
contract penodol

T2

dadansoddi sut caiff
defnyddwyr eu
gwarchod os torrir
contract i
gyflenwi/gwerthu
nwyddau neu
wasanaethau

Rh2 gwerthuso’r
amddiffyniad
statudol a roddir i
ddefnyddiwr wrth
ymwneud â busnes
a’r ymwared sydd ar
gael.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll7

T3

disgrifio’r ymwared
sydd ar gael am
dorri contract.
[YA]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dadansoddi’r
ymwared sydd ar
gael i ddarparwr
busnes os torrir
contract i gyflenwi
nwyddau neu
wasanaethau.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n berthnasol yn y meini
prawf llwyddo. Mae’n nodi cyfleoedd i’r dysgwyr ddangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 22:

Agweddau ar
Atebolrwydd Sifil i
Fusnesau

Cod yr uned:

H/502/5453

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i gyfraith gamwedd fel y bo’n berthnasol i
fusnesau. Bydd dysgwyr yn gwneud hyn drwy ddehongli’r gyfraith mewn
sefyllfaoedd busnes.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon yn ystyried maes cyfraith (agweddau ar y gyfraith gamwedd) sy'n
effeithio ar y gwaith o redeg busnesau o ddydd i ddydd. Mae camwedd yn wall sifil
lle nad oes rhaid cael contract er mwyn cael atebolrwydd, er y bydd contract mewn
rhai achosion. Gall y person a gyflawnodd y camwedd fod yn atebol, yn ogystal â
chyflogwr y person mewn rhai sefyllfaoedd. Caiff y ddau brif faes esgeulustod a
niwsans eu hastudio yn yr uned hon.
Mae ystyr cyfreithiol penodol i esgeulustod y bydd dysgwyr yn archwilio. Yn syml
iawn, diofalwch ydyw y telir iawndal amdano i’r person yr effeithiwyd arno gan y
diofalwch. Bydd dysgwyr yn ystyried rheolau cyfreithiol esgeulustod, yn dysgu sut i
ddefnyddio termau technegol priodol ac yn deall effaith y maes hwn o'r gyfraith ar
fusnesau, gweithwyr a'r rhai yr effeithir arnynt gan esgeulustod.
Caiff elfennau esgeulustod (dyletswydd, torri a niwed) eu harchwilio'n fanwl. Yn
benodol, caiff meysydd atebolrwydd gwahanol eu harchwilio. Mae dealltwriaeth o
atebolrwydd deiliad yn hanfodol i bob busnes gan ei fod yn allweddol i'r
posibilrwydd o hawliadau a rheoli eiddo. Mae'r gwahaniaeth rhwng ymwelwyr ac
eraill ar safleoedd yn bwysig i nodi safonau gwahanol o ofal gofynnol i bobl sy'n
ymwneud â rheoli tir ac adeiladau. Yn yr un modd, gellir gweld dealltwriaeth o
amharodrwydd y gyfraith i ymestyn atebolrwydd am esgeulustod ym meysydd
colled economaidd pur a difrod seiciatrig.
Mae sawl math o niwsans, ond bydd yr uned hon yn trafod niwsans preifat a
phenderfyniad Rylands v Fletcher yn unig. Niwsans preifat yw ymyrraeth afresymol
â defnydd rhywun arall o'u tir, felly mae’n cynnwys materion fel arogl a sŵn. Bydd
dysgwyr yn ystyried y rheolau cyfreithiol ar niwsans, yn dysgu sut i ddefnyddio
termau technegol priodol ac yn deall effaith y maes hwn o'r gyfraith ar fusnesau,
gweithwyr a'r rhai yr effeithir arnynt gan y digwyddiad.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall effaith cyfraith esgeulustod ar fusnesau, eu gweithwyr ac eraill

2

Gwybod maint atebolrwydd esgeulustod o ran atebolrwydd y deiliad, colled
economaidd bur a difrod seiciatrig

3

Deall effaith cyfraith niwsans ar fusnesau, eu gweithwyr ac eraill

4

Gallu gweithredu atebolrwydd cyflogwr am gamweddau ei weithwyr
(atebolrwydd dirprwyol).
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Cynnwys yr uned
1

Deall effaith cyfraith esgeulustod ar fusnesau, eu gweithwyr ac eraill
Bodolaeth dyletswydd gofal: cyflwyniad hanesyddol (Donaghue v Stevenson a'r
egwyddor cymydog); prawf tair rhan Caparo
Tordyletswydd: safon y dyn rhesymol; ffactorau sy'n effeithio ar safon y gofal nodweddion arbennig y diffynnydd; nodweddion arbennig yr hawliwr; maint y
risg, cymryd rhagofalon; manteision cymryd y risg
Difrod: achosiaeth, digwyddiadau ymyrryd, pellenigrwydd o ddifrod (Wagon
Mound), rheol penglog tenau
Ymwared: iawndal - digolledu, ariannol ac anariannol; dyfarniadau dros dro a
setliadau strwythuredig; gwrthbwyso; esgeulustod cyfrannol

2

Gwybod maint atebolrwydd esgeulustod o ran atebolrwydd y deiliad,
colled economaidd bur a difrod seiciatrig
Atebolrwydd deiliad: atebolrwydd i ymwelwyr; Deddf Atebolrwydd Deiliaid 1957;
atebolrwydd i dresmaswyr; Deddf Atebolrwydd Deiliaid 1984; plant; contractwyr
annibynnol
Colled economaidd: datganiadau (Hedley Byrne v Heller)
Colled seiciatrig: egwyddorion cyffredinol; agosrwydd y berthynas

3

Deall effaith cyfraith niwsans ar fusnesau, eu gweithwyr ac eraill
Niwsans: elfennau niwsans preifat - ymddygiad afresymol, ymyrraeth,
defnyddio/mwynhau tir; pwy all erlyn; pwy y gellir eu herlyn; problemau
niwsans preifat penderfyniad Rylands v Fletcher
Amddiffyniadau: awdurdod statudol, presgripsiwn
Ymwared: gwaharddeb, iawndal, lleihau

4

Gallu gweithredu atebolrwydd cyflogwr am gamweddau ei weithwyr
(atebolrwydd dirprwyol)
Cyflogwyr a gweithwyr: diffiniadau gweithwyr cyflogedig; pobl 'yng nghwrs
cyflogaeth'; 'sbri'; mynegi gwaharddiad; gweithredoedd troseddol; indemniad
cyflogwr
Contractwyr annibynnol: safle yn ôl y gyfraith; rhesymau pam y gellir gosod
atebolrwydd dirprwyol; manteision ac anfanteision
Ymwared: iawndal a dulliau eu cyfrifo
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio gofyniadau
atebolrwydd yng
nghyfraith
esgeulustod
[YA]

T1

Ll2

disgrifio sut y cyfrifir
iawndal yng
nghyfraith camwedd
[HR]

Ll3

esbonio gofynion
atebolrwydd, colled
economaidd a
cholled seiciatrig
deiliad

Ll4

esbonio gofynion
T2
atebolrwydd cyfraith
niwsans a’r ymwared
sydd ar gael

dehongli cyfraith
niwsans a
phenderfyniad
Rylands v Fletcher
mewn sefyllfaoedd
penodol ac esbonio
ymwared priodol
[YA]

Ll5

dehongli gofynion
T3
atebolrwydd
dirprwyol yng
nghyfraith camwedd.
[YA]

asesu effaith
atebolrwydd
dirprwyol ar
sefyllfaoedd busnes
penodol.
[YA]
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I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Rh1 gwerthuso effaith
dehongli cyfraith
cyfraith camwedd ar
esgeulustod mewn
fusnes penodol
sefyllfaoedd
mewn sefyllfaoedd
penodol, sy’n
penodol.
cynnwys gwahanol
feysydd esgeulustod
a defnyddio achosion
a benderfynwyd
[YA]
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 23:

Agweddau ar y
System Gyfreithiol
a’r Broses Gwneud
Cyfreithiau

Cod yr uned:

L/502/5454

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i system gyfreithiol Lloegr. Bydd dysgwyr yn
ymchwilio i'r ffordd y gwneir cyfreithiau a'r bobl sy'n gweinyddu’r gyfraith drwy'r
llysoedd.

Cyflwyniad i'r uned
Mae dealltwriaeth o system gyfreithiol Lloegr yn sylfaen bwysig i astudio unrhyw
faes o'r gyfraith. Mae'n bwysig bod dysgwyr yn deall y gwahaniaeth rhwng
gwahanol ffynonellau’r gyfraith a ddefnyddir yn system gyfreithiol Lloegr. Mae rhan
gyntaf yr uned yn archwilio strwythur a fframwaith y llysoedd, y personél sy'n
gweinyddu’r gyfraith a'r mathau o achosion a glywir yn y llysoedd amrywiol. Mae'r
uned wedyn yn ystyried sut y gwneir cyfreithiau gan y llysoedd (cynsail) a’r senedd
(statudau/deddfwriaeth).
Diben yr uned yw helpu dysgwyr i ddeall bod natur ymarferol i system gyfreithiol
Lloegr a’i bod yn darparu atebion i broblemau bob dydd. Bydd yn galluogi dysgwyr i
ddeall y gwahaniaeth sylfaenol rhwng y llysoedd sifil a throseddol. Bydd yr uned
hefyd yn datblygu gwybodaeth dysgwyr o strwythur llysoedd sifil a throseddol, a
llwybrau apelio perthnasol.
Cyflwynir dysgwyr i ffynonellau cyfraith a datblygiad cyfraith gwlad trwy gynsail.
Bwriad y rhan o'r uned sy’n ymwneud â chynseiliau yw dangos i ddysgwyr nad yw'r
gyfraith yn sefydlog, ond ei bod yn datblygu wrth i gymdeithas newid, a
phwysigrwydd cynseiliau wrth roi cyngor cyfreithiol.
Bydd dysgwyr hefyd yn edrych ar y prosesau deddfwriaethol domestig ac
Ewropeaidd wrth greu rheolau cyfreithiol. Pan fydd rheol gyfreithiol statudol wedi
cael ei deddfu, yn aml y farnwriaeth fydd yn ei gweithredu, a bydd dysgwyr yn
archwilio mecanweithiau’r farnwriaeth i ddehongli'r rheolau cyfreithiol hyn.
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Yn ogystal, cyflwynir dysgwyr i broblemau sofraniaeth ac effaith Llys Cyfiawnder
Ewrop. I ddatblygu'r maes hwn, dylai dysgwyr ddeall cysyniad sofraniaeth ac y gall
y senedd ddeddfu ar unrhyw fater, a sut mae aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd yn
amharu ar hyn, yn enwedig rôl Llys Cyfiawnder Ewrop.
Bydd dysgwyr hefyd yn dod i ddeall rolau pobl sy’n gwasanaethu yn y llysoedd yn
broffesiynol ac yn lleyg a rôl y proffesiynau cyfreithiol.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall hierarchaeth system y llysoedd

2

Gwybod y rôl a gyflawnir gan bersonél y llysoedd

3

Deall sut y crëir rheolau cyfreithiol drwy gynsail

4

Deall sut caiff rheolau statudol eu gwneud a’u dehongli.
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Cynnwys yr uned
1

Deall hierarchaeth system y llysoedd
Strwythur y llysoedd sifil: rôl, swyddogaeth ac awdurdodaeth llys mân
ddyledion, llys sirol, yr Uchel Lys, Adran Sifil y Llys Apêl, Tŷ'r Arglwyddi, Llys
Cyfiawnder Ewrop; gwahaniaeth rhwng llysoedd lle cyntaf ac apêl
Strwythur y llysoedd troseddol: rôl, swyddogaeth ac awdurdodaeth Llys
Ieuenctid, y llysoedd ynadon, Llys y Goron, Adran Droseddol y Llys Apêl, Tŷ’r
Arglwyddi; llysoedd lle cyntaf ac apêl

2

Gwybod y rôl a gyflawnir gan bersonél y llysoedd
Y proffesiwn cyfreithiol: gwaith, hyfforddi a rheoleiddio bargyfreithwyr,
cyfreithwyr, gweithredwyr cyfreithiol, paragyfreithwyr; Ombwdsmon y
Gwasanaethau Cyfreithiol a chwynion
Y farnwriaeth: sefydliad; dethol a phenodi barnwyr; rolau mewn achosion sifil a
throseddol; annibyniaeth farnwrol ac imiwnedd; symud o'r swydd
Pobl leyg: ynadon – dethol a phenodi; hyfforddiant; rôl a phwerau;
awdurdodaeth mewn achosion sifil a throseddol; symud; manteision ac
anfanteision; rheithgorau - cymwysterau a gwaharddiad, dethol a rôl, galw,
archwilio a herio, manteision ac anfanteision

3

Deall sut y crëir rheolau cyfreithiol drwy gynsail
Cynsail farnwrol: datblygu’r system; adrodd cyfraith; awdurdodau cyfrwymol;
awdurdodau perswadiol; ratio decidendi; datganiadau wrth fynd heibio (obiter
dictum)
Osgoi cynseiliau barnwrol: gwahaniaethu rhwng penderfyniadau blaenorol;
gwrthdroi penderfyniadau; dirymu penderfyniadau blaenorol; datganiadau arfer

4

Deall sut y caiff rheolau statudol eu gwneud a’u dehongli
Rheolau cyfreithiol statudol: camau gwneud Deddf Seneddol; Mesurau Aelodau
Cyhoeddus a Phreifat; athrawiaeth sofraniaeth seneddol; deddfwriaeth sylfaenol
ac wedi’i dirprwyo; effaith aelodaeth UE; effaith Deddf Hawliau Dynol 1998
Egwyddorion dehongliad statudol: rheol lythrennol; rheol direidi; rheol aur;
dulliau integredig a bwriadus o ddehongli statudol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio
hierarchaeth y
llysoedd sifil

T1

Ll2

disgrifio
hierarchaeth y
llysoedd troseddol

Ll3

esbonio’r
gwahaniaeth rhwng
dwy hierarchaeth
[MC, GT]

Ll4

disgrifio rôl pobl leyg
mewn achosion
troseddol
[EP]

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd pobl
leyg yn llysoedd
Lloegr
[MC]

Ll5

amlinellu rôl
beirniaid a
chyfreithwyr mewn
achosion sifil a
throseddol
[YA]

Rh2 gwerthuso rôl y
farnwriaeth wrth
lunio a dehongli
rheolau cyfreithiol.
[MC]

Ll6

esbonio sut y
defnyddir cynseiliau
yn y llys
[MC]
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T2

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

cymharu â
chyferbynnu rôl a
swyddogaeth
beirniaid,
cyfreithwyr a phobl
leyg yn llysoedd
Lloegr
[GT]

cymharu a
chyferbynnu’r dulliau
gwneud cyfreithiau
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll7

disgrifio’r broses o
wneud Deddf
Seneddol

Ll8

esbonio rheolau
dehongli statudol.

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

T3

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

gweithredu rheolau
dehongli statudol.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 24:

Agweddau ar
Gyfraith Droseddol
sy’n Gysylltiedig â
Busnes

Cod yr uned:

H/502/5455

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i weithrediad y gyfraith droseddol fel y
mae'n berthnasol i fusnesau. Bydd dysgwyr yn dehongli’r gyfraith mewn
sefyllfaoedd busnes.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon yn ystyried agweddau ar gyfraith droseddol sy'n effeithio ar
fusnesau a gweithwyr. Mae egwyddorion cyffredinol gweithred euog (actus reus) a
meddwl euog (mens rea) yn angenrheidiol ar gyfer nifer o droseddau, ond mae
sawl trosedd o atebolrwydd caeth sy'n cael eu cyflawni heb unrhyw elfen o feddwl.
Mae'r troseddau hyn o atebolrwydd caeth neu absoliwt yn aml yn rhai rheoleiddio,
ac mae rhai yn ystyried nad oes llawer o fai. Fodd bynnag, gallant gael effaith
sylweddol ar fusnesau o ganlyniad i ddirwyon a chosbau eraill, ac ar ben hynny
gyda’r cyhoeddusrwydd negyddol a geir yn sgil euogfarnau.
Mae troseddau penodol wedi’u cynnwys yn yr uned hon yn ymwneud â throseddau
eiddo a dynladdiad corfforaethol. Mae’r ddau faes hyn yn gofyn bod dysgwyr yn
deall egwyddorion sylfaenol troseddau eiddo cyffredin a dynladdiad. Mae'r ffocws ar
effaith y troseddau hyn ar fusnes o ran atebolrwydd corfforaethol ac fel dioddefwr,
megis achosion o weithwyr yn dwyn. Mae hon yn rhan sylweddol o'r uned ac yn
caniatáu gwerthusiad o'r gyfraith fel y mae. Bu nifer o achosion proffil uchel o
ddynladdiad corfforaethol, ac ymddengys na ddaeth pob un ohonynt i gasgliad
boddhaol, ac yn anffodus gall fod mwy.
Fel arfer, caiff troseddau eu hymchwilio gan yr heddlu a chyflwynir erlyniadau drwy
Wasanaeth Erlyn y Goron. Fodd bynnag, mae gan lawer o arolygwyr ac awdurdodau
eraill bwerau mynediad, chwilio ac atafaelu eiddo a all effeithio ar fusnes. Rhaid i
ddysgwyr fod yn ymwybodol o'r prif awdurdodau sy'n gallu gwneud hyn a'r
cyfyngiadau ar eu pwerau.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall elfennau trosedd

2

Deall troseddau penodol

3

Gallu dehongli’r gyfraith ar ddynladdiad corfforaethol

4

Gwybod pwerau arestio, mynediad chwilio ac atafaelu.
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Cynnwys yr uned
1

Deall elfennau trosedd
Actus reus trosedd: gweithredoedd ac esgeulustod; achosiaeth; enghreifftiau
Mens rea trosedd: bwriad; byrbwylltra goddrychol; esgeulustod dybryd;
enghreifftiau
Troseddau atebolrwydd caeth: atebolrwydd caeth; atebolrwydd absoliwt;
enghreifftiau
Atebolrwydd am drosedd: atebolrwydd sefydliadau busnes o ran troseddau;
atebolrwydd unigolion yn y sefydliad; enghreifftiau o droseddau

2

Deall troseddau penodol
Elfennau troseddau yn erbyn eiddo: actus reus a mens rea dwyn; actus reus a
mens rea cael eiddo trwy dwyll; troseddau twyll yn ôl Deddf Twyll 2006; actus
reus a mens rea cael gwasanaethau trwy dwyll; actus reus a mens rea peidio â
thalu; enghreifftiau o bob un mewn cyd-destun busnes

3

Gallu dehongli’r gyfraith ar ddynladdiad corfforaethol
Elfennau dynladdiad corfforaethol: gwahaniaeth rhwng llofruddiaeth a
dynladdiad gwirfoddol ac anwirfoddol; atebolrwydd corfforaethol; dynladdiad
corfforaethol

4

Gwybod pwerau arestio, mynediad chwilio ac atafaelu
Chwilio person a chartref person a arestiwyd: hawliau’r heddlu i chwilio person
ar ôl ei arestio; pwerau i fynd i fangre heb warant; gwarantau chwilio; atafaelu
nwyddau; ymchwilio i bwerau asiantaethau eraill y llywodraeth; codau ymarfer;
atebion ar gael i bobl yr effeithir arnynt gan fynediad a chwiliadau
anghyfreithlon
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio elfennau
trosedd

T1

dehongli cyfraith
comisiynu troseddau
eiddo

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd y
gyfraith ar
droseddau eiddo
wrth amddiffyn
busnes

Ll2

disgrifio atebolrwydd
sefydliadau busnes
a’u gweithwyr am
droseddau
[HR]

Ll3

esbonio elfennau
troseddau dwyn a
thwyll

Ll4

dehongli elfennau
atebolrwydd am
ddynladdiad
troseddol

T2

dehongli’r gyfraith o
ran comisiynu
dynladdiad
corfforaethol

Rh2 gwerthuso’r angen
am drosedd
dynladdiad
corfforaethol ar
wahân a’i
effeithiolrwydd.

Ll5

disgrifio pwerau’r
awdurdodau i
arestio, chwilio ac
atafaelu eiddo mewn
perthynas â busnes.
[YA]

T3

asesu effaith
hawliau’r
awdurdodau i chwilio
mangre busnes.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 25:

Cefnogi
Gweithgareddau
Busnes

Cod yr uned:

Y/502/5456

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall pwysigrwydd darparu cefnogaeth
effeithiol ac effeithlon i sefydliad, a gallu datblygu sgiliau a gwybodaeth ar gyfer
cyflawni tasgau i gefnogi gweithgareddau busnes.

Cyflwyniad i'r uned
Mae gweithgareddau cefnogi busnes yn cynnig cyfle i ddysgwyr gyflawni ystod eang
o rolau gwahanol ar draws yr holl ddiwydiannau a sectorau, megis
gweithgynhyrchu, darparu gwasanaethau a adwerthu. Mae'r uned hon yn edrych ar
amrywiaeth o dasgau a gyflawnir mewn rolau cefnogi sy'n darparu sail gadarn i
symud ymlaen i swyddi goruchwylio a rheoli. Mae angen cymorth effeithiol ar bob
sefydliad busnes i gyflawni diben a gwerthoedd y sefydliad, ac ar ben hynny, i
oroesi yn y byd busnes cystadleuol.
Gallai sefydliadau mawr fod ag adran ganolog i gefnogi meysydd swyddogaethol
gwahanol megis cyllid, gwasanaethau cwsmeriaid ac adnoddau dynol. Mae'r uned
hon yn edrych ar swyddogaeth cefnogaeth naill ai fel rhan o dîm mwy neu fel
cynorthwyydd i unigolyn. Yn aml, mae rhwydwaith mewnol sefydliadau heb eu
diffinio’n glir, a gellir diwallu eu hanghenion cymorth ag un rôl, megis derbynfa neu
swyddfa ysgrifenyddol. Beth bynnag yw maint y sefydliad, neu'r ystod o dasgau a
gyflawnir, rhaid i bobl sy'n gweithio mewn rolau cefnogi feddu ar sgiliau cyfathrebu
a rhyngbersonol ardderchog, gan gynnwys datrys problemau a rheoli amser.
Mae'r farchnad fyd-eang yn ehangu'n gyson, gan olygu bod rhaid i bobl sy'n
gweithio mewn rolau cefnogi, megis cymorth gwerthu neu wasanaeth cwsmeriaid,
deall gwahaniaethau diwylliannol, yn enwedig os ydynt yn debygol o ryngweithio â
chwsmeriaid neu gydweithwyr rhyngwladol. Yn aml, mae'r swyddogaeth gymorth
yn digwydd mewn swyddfa. Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn dod i ddeall bod
cyfrannu at adolygu effeithiolrwydd systemau a gweithdrefnau yn hanfodol er mwyn
sicrhau bod y gweithle wedi’i drefnu i fodloni gofynion sefydliadol a chyfreithiol ar
gyfer polisïau a gweithdrefnau, yn ogystal â hybu gwaith diogel ac effeithlon.
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Yn olaf yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn gallu dangos eu sgiliau cynllunio a
chefnogi eu hunain wrth gyflawni amrywiaeth o dasgau i gynnal y swyddogaeth
fusnes.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod diben cefnogi gweithgareddau trefniadol

2

Deall y rôl gefnogi yn strwythur sefydliadau

3

Gwybod gofynion adolygu gwasanaethau cefnogi

4

Gallu cynllunio gwaith a chynnal rôl gefnogi.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod diben cefnogi gweithgareddau trefniadol
Cefnogaeth: diffiniad - cyfres o weithdrefnau trefniadol cydlynol y cytunwyd
arnynt i gefnogi cynlluniau rheoli
Tasgau: croesawu ymwelwyr; cymryd negeseuon; anfon gohebiaeth; deunydd
monitro; monitro lefelau stoc ac archebu stoc newydd; trefnu digwyddiadau
Meysydd gweithredol: gweithrediadau; cyllid; gwasanaeth cwsmeriaid; gwerthu
a marchnata; cefnogaeth; ymchwil a datblygu; adnoddau dynol; sut y mae'r
meysydd swyddogaethol yn cydgysylltu mewn sefydliad; cefnogaeth i nodau ac
amcanion busnes
Cefnogi rhyngwladol: amrywiaeth; ymwybyddiaeth ddiwylliannol; rolau
gwahanol e.e. gwasanaeth cwsmeriaid, gwerthu

2

Deall y rôl gefnogi yn strwythur sefydliadau
Strwythur: ffyrdd o strwythuro (swyddogaeth, gweithgaredd, cynnyrch, maes,
cwsmer, proses); strwythurau sefydliadol e.e. hierarchaeth, strwythur syml,
matrics; damcaniaethwyr e.e. Handy, Mintzberg; cyfraniad y rôl gefnogi
Sectorau: ffactorau sy'n pennu rôl gefnogi e.e. sectorau gwahanol, maint y
sefydliad (bach, canolig, mawr)

3

Gwybod gofynion adolygu gwasanaethau cefnogi
Gofynion: systemau e.e. systemau dyddiadur, systemau ffôn, systemau
cyfathrebu electronig; cyfarpar swyddfa; deunyddiau storio ac archifo; dulliau
cyfathrebu
Adolygu: dulliau; rhesymau dros adolygu; awgrymu newidiadau a chynigion e.e.
i’r rheolwr llinell; adborth; gwerthuso; monitro; gweithredu

4

Gallu cynllunio gwaith a chynnal rôl gefnogi
Cynllunio: blaenoriaethu gwaith, trafod targedau realistig a gosod terfynau
amser; hyblygrwydd; offer e.e. cynlluniau gweithredu, amserlenni; adnoddau;
eu cyfrifoldebau eu hunain; effeithlonrwydd amser; bodloni terfynau amser; trin
problemau e.e. ymyriadau, anallu i gadw at derfynau amser; gweithio dan
bwysau
Technegau: gwasanaeth cwsmeriaid; derbynfa; rheoli dyddiadur; trefnu a
chydlynu digwyddiadau; arwain tîm; goruchwylio swyddfa; monitro systemau
gwybodaeth; trefnu maes gwaith; llwybrau gyrfa goruchwylio a rheoli
Polisïau a gweithdrefnau: polisïau a gweithdrefnau sefydliadol (deunyddiau
storio ac archifo, diogelwch a chyfrinachedd); adrodd problemau; dehongli
gweithdrefnau sefydliadol; rhoi adborth; cyfrifoldebau a hawliau cyflogaeth;
effaith ffactorau allanol e.e. iechyd a diogelwch, gofynion cyfreithiol, diogelu
data, gwasanaeth cwsmeriaid, cyfarwyddiadau gwneuthurwyr ar gyfer defnyddio
offer
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio’r tasgau
sy’n cefnogi’r
meysydd
gweithredol mewn
sefydliad

T1

cymharu a
chyferbynnu rolau
sy’n cefnogi
strwythurau
sefydliadol a
meysydd
gweithredol mewn
sefydliadau

Rh1 gwerthuso sut mae
cefnogaeth effeithlon
yn cyfrannu at
lwyddiant sefydliad a
ddewiswyd

Ll2

amlinellu ffactorau
gweithio mewn rôl
cefnogi rhyngwladol

T2

adolygu
effeithiolrwydd
gwahanol rolau
cefnogi mewn
sefydliad a
ddewiswyd

Rh2 cyfiawnhau unrhyw
welliannau y gellir
eu gwneud i rôl
gefnogi a
ddewiswyd.

Ll3

esbonio sut mae
rolau cefnogi yn
amrywio mewn
sefydliadau
gwahanol

Ll4

disgrifio
effeithiolrwydd rolau
cefnogi mewn
sefydliad a
ddewiswyd

Ll5

cynllunio amser ac
adnoddau ar gyfer
tasgau cefnogi
[SM3]

T3

dadansoddi polisïau,
gweithdrefnau a
thechnegau a
ddefnyddir mewn rôl
gefnogi.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

mabwysiadu
gweithdrefnau a
pholisïau priodol
wrth ddarparu
cefnogaeth i
weithgaredd.
[IE4]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 26:

Rheoli Gwybodaeth
Fusnes

Cod yr uned:

D/502/5457

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall pwysigrwydd darparu gwybodaeth
fusnes gywir i gefnogi penderfyniadau mewn sefydliad, ac i ddatblygu'r sgiliau a'r
wybodaeth angenrheidiol i drin meddalwedd rheoli data i gynhyrchu gwybodaeth
mewn fformat addas.

Cyflwyniad i'r uned
Mae’r ymadrodd 'economi gwybodaeth' yn nodi pa mor bwysig mae sefydliadau’n
ystyried gwybodaeth wrth iddynt gynnal eu gwaith o ddydd i ddydd. Gall cwmnïau
cludo ddod o hyd i bob llwyth ar unrhyw adeg a hysbysu eu cwsmeriaid yn llawn am
leoliad llwyth a’r amser y dylai gyrraedd. Gall archfarchnadoedd nodi cynnyrch sy’n
gwerthu'n gyflym ac ailstocio’n gyflym. Gellir cydlynu dyddiaduron rheolwyr a gellir
trefnu cyfarfodydd telegynhadledd gyda chyfranogwyr ar draws y byd.
Mae'n bwysig, felly, i ddysgwyr werthfawrogi y defnyddir gwybodaeth fusnes i gael
mantais gystadleuol ac i hyrwyddo effeithlonrwydd, ac y daw o ffynonellau
amrywiol. Mae sefydliadau'n cynhyrchu gwybodaeth yn fewnol trwy eu
gweithgareddau busnes, gan gofnodi manylion y cynnyrch a brynir, a wneir ac a
werthir, a'r costau cysylltiedig. Mae maint, cyfansoddiad a chost y gweithlu yn
hysbys. Mae’r amgylchedd busnes yn newid yn gyson a rhaid i sefydliadau ymateb
i'r newidiadau hyn er mwyn addasu eu harferion a goroesi. Mae marchnadoedd,
technoleg a diwylliannau busnes yn esblygu’n barhaus. Er enghraifft, symudodd
Reuters o fod yn ddarparwr gwybodaeth ariannol ac asiantaeth newyddion i
ddarparu systemau masnachu electronig hefyd - caledwedd a meddalwedd. Mae
busnesau’n defnyddio'r wybodaeth sydd ganddynt i reoli’r hyn sy'n digwydd yn y
sefydliad, yn ogystal â chynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau eu bod yn goroesi.
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Mae rhan gyntaf yr uned hon yn archwilio pwysigrwydd gwybodaeth fusnes ac yn
edrych ar ei phwrpas a’i defnyddiau ar gyfer gwneud penderfyniadau busnes. Caiff
ffactorau sy'n dylanwadu ar hyn, megis materion cyfreithiol, eu harchwilio. Mae ail
ran yr uned yn canolbwyntio ar sut y mae newid technolegol wedi darparu
fframwaith ar gyfer prosesu gwybodaeth sydd bellach yn darparu ystod eang o
wybodaeth gywir a chyfoes i sefydliadau. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu
sgiliau a gwybodaeth wrth drin gwybodaeth mewn meddalwedd rheoli data i
gynhyrchu gwybodaeth mewn fformatau sy'n addas i helpu gyda'r broses o wneud
penderfyniadau.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall pwysigrwydd gwybodaeth i sefydliadau

2

Gwybod sut mae sefydliadau’n defnyddio gwybodaeth fusnes

3

Gallu cynnal system wybodaeth

4

Gallu cynhyrchu gwybodaeth i gefnogi gwneud penderfyniadau mewn
sefydliadau.
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Cynnwys yr uned
1

Deall pwysigrwydd gwybodaeth i sefydliadau
Nodweddion: math o wybodaeth (ansoddol, meintiol, cynradd, eilaidd); safon
gwybodaeth (dilys, cyflawn, cywir, amserol, addas at y diben, hygyrch, cost
effeithiol, dealladwy)
Ffynonellau gwybodaeth: mewnol (ariannol, personél, marchnata, prynu,
gwerthu, cynhyrchu); allanol (llywodraeth, grwpiau masnach, darparu’n
fasnachol, cronfeydd data, ymchwil)

2

Gwybod sut mae sefydliadau’n defnyddio gwybodaeth fusnes
Dibenion: cofnodi trafodion a gweithgaredd; gweithgarwch monitro;
gweithgarwch rheoli; gweithgarwch cydlynu; cynllunio gweithgarwch;
dadansoddi (patrymau, tueddiadau); rhagfynegi (allosod, beth os?)
Defnyddio gwybodaeth: cymorth gweithredol; gwneud penderfyniadau
(gweithredol, tactegol, strategol); gweinyddu; hyrwyddo effeithlonrwydd;
datblygu mantais gystadleuol; cynyddu cyfran o'r farchnad; materion cyfreithiol
(Deddf Gwarchod Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf
Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990); materion moesegol (preifatrwydd,
mynediad, protocolau TG sefydliadol, codau ymarfer gan Swyddfa'r Comisiynydd
Gwybodaeth a Chymdeithas Gyfrifiadurol Prydain)

3

Gallu cynnal system wybodaeth
Mewnbynnu data: mewnosod; dileu; diwygio; mathau o ddata (alffa, rhifol);
cofnodion, ffeiliau; sicrhau data
Trin data gan ddefnyddio meddalwedd: adio; tynnu; cyfuno; echdynnu;
cysylltu; meddalwedd e.e. cronfeydd data, taenlenni, cyfrifo

4

Gallu cynhyrchu gwybodaeth i gefnogi gwneud penderfyniadau mewn
sefydliadau
Fformat gwybodaeth: ysgrifenedig; tablaidd, graffiau; delweddau; ar bapur;
cyflwyniad; electronig; ar sgrin (e-bost, dyddiadur, calendr); sianelau
cyfathrebu; anghenion y gynulleidfa; protocolau cyfathrebu
Gwneud penderfyniadau: gweithredol; tactegol; strategol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio nodweddion
yr wybodaeth
angenrheidiol i
sefydliad a
ddewiswyd

T1

esbonio sut y
defnyddir
gwybodaeth fusnes
at ddibenion
gwahanol mewn
sefydliad a
ddewiswyd

Rh1 argymell sut y gallai
sefydliad a
ddewiswyd wella
safon ei wybodaeth
fusnes i gefnogi
gwneud
penderfyniadau.

Ll2

esbonio’r ffynonellau
gwybodaeth
angenrheidiol mewn
sefydliad a
ddewiswyd

Ll3

disgrifio sut y
defnyddir
gwybodaeth at
ddibenion gwahanol
mewn sefydliad a
ddewiswyd
[DM, MC]

T2

cymharu
nodweddion y
gwahanol fathau o
feddalwedd a
ddefnyddir wrth
gynhyrchu
gwybodaeth i
gefnogi
gweithgareddau
busnes

Ll4

disgrifio’r materion
cyfreithiol y mae’n
rhaid i sefydliad eu
hystyried wrth
ddefnyddio
gwybodaeth fusnes

T3

dadansoddi
gwybodaeth a
gynhyrchir mewn
fformatau gwahanol
i gefnogi gwneud
penderfyniadau
busnes.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

mewnbynnu a thrin
y data mewn
meddalwedd rheoli
data
[MC, GT, HR]

Ll6

cynhyrchu
gwybodaeth mewn
fformatau priodol i
gefnogi gwneud
penderfyniadau
busnes.
[YA, MC, HR]

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 27:

Deall Iechyd a
Diogelwch yn y
Gweithle Busnes

Cod yr uned:

H/502/5458

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth
a'r rheoliadau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch yn y gweithle busnes er mwyn
cynnal archwiliad ac asesiad risg.

Cyflwyniad i'r uned
Wrth weithio mewn busnes, mae'n bwysig sicrhau cydymffurfiaeth â gweithdrefnau
sefydliadol a gofynion cyfreithiol, gan y gall canlyniadau peidio â chydymffurfio
arwain at oblygiadau difrifol i weithwyr a chyflogwyr. Felly mae'n bwysig i ddysgwyr
werthfawrogi bod rhaid i bobl sy'n gweithio mewn busnes ddeall y prif faterion sy'n
effeithio ar yr amgylchedd gwaith, i’r holl unigolion a'r sefydliadau sy'n eu cyflogi.
Mae hyn yn cynnwys dysgu’r wybodaeth ddiweddaraf am y materion cyfreithiol sy'n
effeithio ar arferion gwaith diogel.
Mae pawb yn y gwaith yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau iechyd a diogelwch, ac
mae'n hanfodol bod personél allweddol yn ymwybodol o'u rolau a'u cyfrifoldebau.
Rhaid i gyflogwyr gymryd gofal rhesymol i ddiogelu eu gweithwyr, ac eraill, rhag y
perygl o glefyd, anaf neu farwolaeth, a rhaid i weithwyr gymryd gofal i amddiffyn
eu hunain ac eraill.
Gall amodau gwaith diogel a 'lles gweithwyr' gyfrannu at lwyddiant y sefydliad.
Mae'n bwysig bod sefydliadau’n cymryd camau i atal damweiniau yn y gweithle a
monitro gweithdrefnau’n rheolaidd. Bydd dysgwyr yn ymchwilio i’r gweithdrefnau
sydd gan sefydliadau yn eu lle i gynnal amodau gwaith diogel a’r ffyrdd amrywiol y
gall sefydliadau gynnal asesiadau risg.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall sut mae deddfwriaeth a rheoliadau iechyd a diogelwch yn effeithio ar
amgylchedd gweithio busnes

2

Gwybod y gofynion ar gyfer amodau gweithio iach, diogel a chynhyrchiol

3

Deall rôl a chyfrifoldebau personél allweddol

4

Gallu asesu a rheoli risg.
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Cynnwys yr uned
1

Deall sut mae deddfwriaeth a rheoliadau iechyd a diogelwch yn effeithio
ar amgylchedd gweithio busnes
Deddfwriaeth: dyletswyddau statudol cyflogwyr a gweithwyr sy'n ymwneud ag
iechyd, diogelwch a lles; Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
1999; Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974; Rheoliadau Gweithle
(Iechyd, Diogelwch a Lles) 1992; Adrodd am Anafiadau, Afiechydon a
Digwyddiadau Peryglus 1995; Rheoli Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd 1994;
Rheoliadau Trydan yn y Gwaith 1989; Rheoliadau Offer Sgrin Arddangos 1992;
Rheoliadau Gweithrediadau Trafod â Llaw
Gweithredu yn y gweithle: gofynion cyfreithiol; polisïau yn y gweithle ar gyfer
rôl y swydd; gweithdrefnau adrodd; personél allweddol sy'n gyfrifol am iechyd a
diogelwch; arferion gwaith niweidiol; trefnu maes gwaith eu hunain

2

Gwybod y gofynion ar gyfer amodau gweithio iach, diogel a
chynhyrchiol
Amgylchedd corfforol: effaith amgylchedd gweithio e.e. posibilrwydd
gwrthrychau’n disgyn, ymylon miniog a gwifrau’n llwybro; ardaloedd ymgynnull;
gwaith adeiladu safle; gwaith oddi ar y safle; pla organig; pla fermin; lleithder a
llwydni; deunyddiau e.e. peryglus, gwaredu gwastraff; cyfleusterau hylendid
e.e. cyfleusterau ymolchi a gorffwys, mynediad i'r anabl a chyfleusterau toiled;
mannau paratoi bwyd; rheoli plâu; llygredd sŵn ac atmosfferig; tymheredd ac
awyru
Cyfarpar: gwarchodwyr diogelwch; arwyddion rhybudd a signalau sain; amlder
cynnal a chadw; dillad amddiffynnol; allanfeydd argyfwng hygyrch; diffoddwyr
tân neu systemau ysgeintio
Deddfwriaeth: Deddf Gwarchod Data 1998; Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron
1990; Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988; Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000

3

Deall rôl a chyfrifoldebau personél allweddol
Nodi person cyfrifol: rheolwr cyfleusterau; cyfarwyddwr adnoddau dynol;
penaethiaid adrannol; rhwymedigaethau a chyfrifoldebau gweithiwr unigol;
swyddog cymorth cyntaf; swyddogion tân; cyfrif pobl
Rolau, cyfrifoldeb ac atebolrwydd: rôl y bobl dan sylw, e.e.
tenantiaid/prydleswyr, asiantaethau cynnal a chadw, contractwyr ac
isgontractwyr, gwasanaethau brys, cynghorwyr ymgynghori llawrydd,
cynrychiolwyr undebau llafur; gweithredu; monitro amodau gwaith; nodi a
dogfennu gwelliannau; uwchraddio a chydymffurfio; dyraniadau cyllidebol
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4

Gallu asesu a rheoli risg
Asesiadau risg: fformat; amlder; cynnwys; peryglon diogelwch a diogeledd yn y
gweithle; canllawiau arfer gorau’r diwydiant; gwirio mangre cyflenwyr; profiad
sy'n gysylltiedig â diwydiant
Monitro ac atal: hyfforddi a datblygu staff; ymwybyddiaeth o beryglon sy'n
gysylltiedig â diwydiant; cynrychiolwyr adrannol; codi ymwybyddiaeth ar draws
sefydliadau; meincnodi; defnyddio offer yn unol â chyfarwyddiadau'r
gwneuthurwyr; seibiannau; dyfeisiau diogelwch e.e. larymau mwg, diffoddwyr
tân; gwirio offer a gweithdrefnau’n rheolaidd; gweithdrefnau ar gyfer cofnodi ac
adrodd am ddamweiniau a digwyddiadau peryglus; gofynion sefydliadol a
deddfwriaethol; adolygu cofnodion a chynllunio camau gweithredu; yswiriant
atebolrwydd cyhoeddus
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio’r gofynion
a’r rheoliadau
cyfreithiol i sicrhau
iechyd a diogelwch
pobl a gyflogir yn y
busnes

T1

asesu goblygiadau
deddfwriaeth a
rheoliadau iechyd a
diogelwch ar rôl
fusnes mewn
gweithle

Rh1 gwneud
argymhellion i wella
safonau ac arferion
iechyd a diogelwch
mewn amgylchedd
gwaith a ddewiswyd.

Ll2

disgrifio gofynion
gweithle iach a
diogel amgylchedd
corfforol a chyfarpar
a ddefnyddir mewn
busnes a ddewiswyd

Ll3

esbonio rolau a
chyfrifoldebau
iechyd a diogelwch
personél allweddol
mewn gweithle a
ddewiswyd

T2

dadansoddi rolau a
chyfrifoldebau
iechyd a diogelwch
personél allweddol
mewn gweithle a
ddewiswyd

Ll4

cynllunio asesiad
risg ar gyfer
gweithle gweinyddol
a ddewiswyd.
[YA]

T2

cynnal asesiad risg
manwl gweithle a
ddewiswyd.
[YA]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 28:

Rheoli Prosiectau
Busnes

Cod yr uned:

K/502/5459

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw i ddysgwyr ddod i ddeall camau paratoi, cynllunio, rheoli a
gwerthuso canlyniadau prosiect. Bydd dysgwyr yn gwneud hyn drwy ddatblygu
cynllun prosiect ar gyfer sefydliad a ddewiswyd.

Cyflwyniad i'r uned
Mae rhan gyntaf yr uned hon yn cyflwyno'r dysgwyr i'r technegau sy'n gysylltiedig â
chynllunio a pharatoi prosiect. Mae'r swyddogaeth weinyddol bob amser yn
cynnwys tasgau gwaith i’w cwblhau o fewn cwmpas, amserlenni a chyllidebau
diffiniedig. Yn eu hanfod, prosiectau yw’r rhain, a gallant gynnwys cynnal
cynhadledd, sefydlu systemau gweinyddol newydd neu drefnu ail-leoli tîm gwaith.
Mae iaith rheoli prosiect bellach yn iaith fusnes bob dydd. Mae gan bob prosiect hyd
diffiniedig, er nad yw’r ffiniau rhwng y camau bob amser yn glir, gan fod cydddibyniaeth rhwng gweithgareddau prosiect yn aml. Mae egwyddorion sylfaenol
cynllunio prosiect yn cynnwys diffinio a chytuno ar ganlyniadau prosiect, nodi cerrig
milltir perfformiad ac ansawdd, amserlennu, ac ystyried anghenion rhanddeiliaid.
Mae ail ran yr uned yn cyflwyno'r dysgwyr i ystod o brosesau a ddefnyddir i sicrhau
rheoli prosiect effeithiol. Mae sawl techneg dderbyniol i gefnogi'r gwaith o reoli
prosiectau, gan gynnwys siartiau Gantt, dadansoddi llwybr critigol, asesiadau risg a
chynlluniau wrth gefn. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio'r rhain mewn
lleoliad realistig. Mae cefnogi prosiectau’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a rheoli
amser ardderchog ar gyfer gweithgareddau fel gosod a monitro cyllideb prosiect,
datrys problemau yn ystod cam gweithredu’r prosiect ac adrodd canlyniadau
prosiect.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall diben, nodau ac amcanion prosiect

2

Gallu paratoi cynllun prosiect

3

Gallu rhedeg prosiect

4

Gallu adrodd canlyniadau prosiect.
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Cynnwys yr uned
1

Deall diben, nodau ac amcanion prosiect
Prosiect: diffiniad prosiect; math o brosiect e.e. graddfa, ffurfioldeb; cylch
bywyd prosiect (diffiniad, cynllunio, gweithredu, cwblhau a gwerthuso)
Pwrpas, nodau ac amcanion: diffinio prosiect (pwysigrwydd i'r sefydliad e.e.
gwella gweithdrefnau gweinyddol, gwella gwasanaeth i gwsmeriaid, datblygu
cynnyrch newydd); ymchwil cefndir; meini prawf gwerthuso
Anghenion a disgwyliadau rhanddeiliaid: cwsmer; cleient; buddiolwr; gweithlu;
contractwyr; cyflenwyr; rheolwyr; asiantaethau ac awdurdodau allanol; aelodau
tîm; cymuned leol; rôl rheolwr y prosiect a rolau eraill y prosiect; aelodau tîm
prosiect; rhwydweithiau a systemau cyfathrebu
Materion cyfreithiol: mathau o gontract; datblygu a chynnal contractau

2

Gallu paratoi cynllun prosiect
Cynllun: gosod amcanion; diffinio cwmpas; cyllidebu, dadansoddi gwaith;
diffinio pethau i’w cyflawni; dyddiad cau terfynol; cerrig milltir/targedau
allweddol; gweithgareddau’r cynllun; dyrannu tasgau; cytuno ar amserlenni;
diffinio adnoddau e.e. dynol, corfforol; egluro rolau a chyfrifoldebau; nodi
dibyniaethau
Methodoleg: defnyddio amserlenni, siartiau Gantt; diagramau llif rhwydwaith;
meddalwedd cyfrifiadur; amser ‘oedi’; cwmpas gweithgarwch parhaus; model
cydbwysedd prosiect (cost, amser, manyleb)

3

Gallu rhedeg prosiect
Gweithredu a monitro: systemau adrodd; rheoli costau; cyllidebau a dadansoddi
amrywiant; siartiau llif; dadansoddi ystadegol sylfaenol; meincnodi; dulliau
gwerthuso; gwerthuso cyfnodol a cherrig milltir; addasu targedau; gwerthuso
perfformiad tîm; gweithdrefnau trosglwyddo prosiect; defnyddio TGCh mewn
prosiect
Rheoli amser ac adnoddau: cynllunio ac amserlennu; amcanion - amser, cost,
cwmpas, amcanion CAMPUS, astudiaeth dichonoldeb, dadansoddi cost a budd,
asesiad risg; amserlenni; gosod gweithgareddau mewn trefn a dadansoddi
gwaith; dadansoddi llwybr critigol; cyllidebu sylfaenol; sgiliau amcangyfrif;
costau uniongyrchol ac anuniongyrchol; modelu llif arian; cynllunio wrth gefn
Nodi problemau: asesu risg e.e. amser/methu â bodloni terfynau amser;
cyfathrebu adnoddau, costau, newidiadau i’r cwmpas, ymrwymiad prosiect y
tîm; ffynonellau cyngor ar broblemau e.e. rheolwr llinell, rheolwr cyfleusterau,
aelodau'r tîm, cyflenwyr
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4

Gallu adrodd canlyniadau prosiect
Adolygu a gwerthuso: cwblhau cerrig milltir ac allbynnau; meini prawf
llwyddiant; sylwadau gan drydydd parti; gwersi a ddysgwyd; cyfiawnhau'r dull
Dulliau adrodd: cyflwyniadau, adroddiadau; cyfathrebu gweledol e.e. siartiau,
diagramau; casgliadau; goblygiadau; argymhellion e.e. canllawiau, amserlen,
costio
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

amlinellu camau ar
hyd prosiect a
ddewiswyd

T1

asesu pwysigrwydd
rheoli prosiect ar
hyd prosiect

Rh1 gwerthuso cynllunio
prosiect a
ddewiswyd o ran
bodloni diben, nodau
ac amcanion

Ll2

esbonio anghenion a
disgwyliadau holl
randdeiliaid prosiect
a ddewiswyd

Ll3

paratoi cynllun
prosiect i gynnwys
amcanion, cerrig
milltir a
chyfraniadau
unigolion
[YA]

Ll4

paratoi o leiaf ddau
ddull o fonitro
cynnydd prosiect

T2

cymharu a
chyferbynnu
methodoleg
cynllunio prosiectau
wrth gefnogi dau
fath gwahanol o
brosiect

Rh2 cyfiawnhau’r dulliau
a ddefnyddiwyd i roi
prosiect a
ddewiswyd ar waith,
gan wneud
argymhellion i wella.
[IL]

Ll5

esbonio sut i fynd i’r
afael â dwy broblem
a allai effeithio ar
brosiect a
ddewiswyd
[MC, DM]

T3

dadansoddi
pwysigrwydd
cyflawni canlyniadau
prosiect o fewn
terfyn amser,
adnoddau a
chyllideb y cytunwyd
arnynt.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dylunio dull adrodd
priodol i adolygu
canlyniadau prosiect
a ddewiswyd.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 29:

Deall Adwerthu

Cod yr uned:

H/502/5503

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i rôl bwysig adwerthu yn economi'r DU, a’r
ffaith mai hon yw rhan olaf y gadwyn gyflenwi, cyn i gynnyrch a gwasanaethau
gyrraedd y cwsmer terfynol. Bydd dysgwyr yn edrych ar strwythur y diwydiant
adwerthu, y broses o ddosbarthu, pwysigrwydd gwerthu a swyddogaethau
gwasanaeth a sut mae'r sector yn ymateb i newid.

Cyflwyniad i'r uned
Ar hyn o bryd, mae dros 2.5 miliwn o bobl yn cael eu cyflogi ym maes adwerthu yn
y DU. Nid rhoi cynnyrch ar silffoedd a gobeithio y bydd cwsmeriaid yn eu prynu yn
unig yw adwerthu - mae'n ddiwydiant deinamig sy'n bwysig iawn i economi'r DU.
Dyma'r brif fan lle bydd y rhan fwyaf o bobl yn rhan o fyd busnes, ac o ganlyniad,
mae’n rhan mor gyffredin o fywydau bob dydd pobl fel y cymerir ei sefydliadau yn
ganiataol.
Mae'r diwydiant adwerthu wedi newid yn sylweddol ac mae llawer o fanwerthwyr
bellach yn arweinwyr y byd o ran arloesi busnes a rhagoriaeth gwasanaeth.
Sefydliadau busnes yw adwerthwyr sy'n gwerthu nwyddau a gwasanaethau i
gwsmeriaid at eu defnydd personol neu gartref. Felly, un agwedd sylfaenol ar
adwerthu yw gallu ymgysylltu a rhyngweithio â chwsmeriaid. Mae gweithgareddau
gwasanaeth cwsmeriaid a gwerthu yn elfennau hanfodol o adwerthu effeithiol, a
rhaid nodi eu hymarferoldeb ar draws sectorau adwerthu gwahanol. Mae
adwerthwyr yn rhoi cyfle i gwsmeriaid wneud trafodion yn gyfleus, ac yn fwy
cyffredinol, maent hefyd yn ffynhonnell wybodaeth i weithgynhyrchwyr a
defnyddwyr. Mae dulliau dosbarthu soffistigedig yn bodoli erbyn hyn sy'n hwyluso
rheoli’r gadwyn gyflenwi yn effeithiol. Mae adwerthu, felly, yn parhau i fod yn
ddiwydiant deinamig, ac mae’r uned hon yn galluogi dysgwyr i weld adwerthu
effeithiol yng nghyd-destun newid.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod strwythur y diwydiant adwerthu

2

Deall rôl adwerthu wrth ddosbarthu nwyddau a gwasanaethau

3

Deall swyddogaethau gwerthu a gwasanaeth mewn adwerthu

4

Gwybod sut mae’r sector adwerthu’n ymateb i newid mewnol ac allanol.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod strwythur y diwydiant adwerthu
Sefydliad: diffiniad o adwerthu; dosbarthu mathau o siopau; mathau o siopau
sy'n dod i'r amlwg; siopau hybrid e.e. siopau llyfrau a choffi wedi’u cyfuno;
siopau ar-lein a chorfforol e.e. 'cliciau' a 'briciau'; masnachu gwasanaeth neu
gynnyrch; dosbarthu adwerthwyr e.e. maint, nifer y gweithwyr, maes gwerthu,
nifer o fentrau, trosiant, y math o weithgaredd; strategaeth gynnyrch; lleoliad
e.e. yn y dref, lleol, tu allan i'r dref, parciau adwerthu, canolfannau rhanbarthol;
perchenogaeth e.e. annibynnol, lluosog, cadwyni gwirfoddol, adwerthwyr
rhyddfraint
Strwythur: maint; tueddiadau mewn gwerthiant; proffidioldeb; maint siop;
lleoliad; adwerthwyr annibynnol; adwerthwyr lluosog; mannau nid-er-elw a
chyhoeddus e.e. amgueddfeydd; 'trydydd' mannau; nodweddion cyflogaeth

2

Deall rôl adwerthu wrth ddosbarthu nwyddau a gwasanaethau
Sianelau dosbarthu: argaeledd cynnyrch (amser, lleoliad, maint); symud
nwyddau o wneuthurwr i adwerthwr i ddefnyddwyr; sianeli dosbarthu ar gyfer
gwahanol fathau o nwyddau e.e. bwyd, dillad; cyfanwerthwyr fel cyfryngwyr;
rheoli adwerthu’r gadwyn gyflenwi (brandiau eu hunain, e-adwerthu); darparu
swyddogaethau gwella cynnyrch e.e. trafnidiaeth, storio, gwasanaeth ôl-werthu
Y broses ddosbarthu: cadwyn gyflenwi; symud nwyddau yn y DU ac Ewrop;
tarddu (yn y DU ac yn rhyngwladol); cyflenwyr; dosbarthwyr; proses logisteg
(math o drafnidiaeth, cludwyr; lleoliadau storio e.e. warysau, canolfannau
dosbarthu, ystafelloedd stoc); defnyddio TGCh yn y gadwyn gyflenwi; dosbarthu
cynnyrch a gwasanaethau e-adwerthu (cyflawni, lleoliadau stoc, dosbarthu i'r
cartref); sianeli anghonfensiynol e.e. masnach gyfochrog, marchnadoedd llwyd

3

Deall swyddogaethau gwerthu a gwasanaeth mewn adwerthu
Canolbwyntio ar y cwsmer: boddhad cwsmeriaid (newydd, dro ar ôl tro); casglu
a defnyddio gwybodaeth am gwsmeriaid; defnyddio TGCh wrth gyfathrebu â
chwsmeriaid; Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM)
Gwasanaeth cwsmeriaid: gwasanaeth cwsmeriaid fel amcan; manteision;
problemau; marchnata targedu; nodi anghenion; gwasanaeth cwsmeriaid (cyn y
trafod, y trafod, ar ôl y trafod); cynnig cynnyrch, gwasanaeth ôl-werthu;
ansawdd gwasanaeth; y broses werthu, sgiliau gwerthu; cefnogaeth werthu;
technegau gwerthu
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4

Gwybod sut mae’r sector adwerthu’n ymateb i newid mewnol ac allanol
Yr amgylchedd adwerthu: macro-amgylchedd; polisi'r llywodraeth e.e. oriau
masnachu, canllawiau cynllunio, gweithredu deddfwriaeth; newidiadau
cymdeithasol e.e. demograffeg, strwythurau cartref, symudedd; technolegau
newydd; rheoli gwybodaeth; twf economaidd; dirwasgiad
Yr amgylchedd cystadleuol: cystadleuwyr; safle yn y farchnad; rhwystrau i
fynediad; prisio; datblygu cynnyrch; cynnyrch a gwasanaethau newydd;
cysyniadau adwerthu newydd e.e. siopau clybiau pêl-droed; datblygu siopa ar
gyfer poblogaeth symudol e.e. adwerthu maes awyr
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio strwythur a
threfniant y sector
adwerthu
[YA]

T1

Rh1 gwerthuso’r
systemau dosbarthu
o ran darparu
nwyddau a
gwasanaethau ar
gyfer sefydliad a
ddewiswyd

Ll2

egluro'r broses o
T2
ddosbarthu nwyddau
drwy sianeli
gwahanol gan y
gwneuthurwr i'r
cwsmer
[YA]

cymharu'r dulliau a
ddefnyddir i
ddosbarthu nwyddau
a gwasanaethau

Ll3

esbonio pam mae
canolbwyntio ar y
cwsmer, drwy
ddarparu
gwasanaeth
cwsmeriaid da, yn
hanfodol i adwerthu
[YA]

egluro'r ffyrdd y mae Rh2 asesu effaith y
technegau gwerthu
gwahanol dechnegau
a gwasanaethau
gwerthu a
cwsmeriaid wedi
gwasanaeth
datblygu mewn
cwsmeriaid mewn
sefydliadau
sefydliad a
adwerthu.
ddewiswyd.

Ll4

nodi’r ffactorau
cystadleuol yn yr
amgylchedd
adwerthu y mae
sefydliad a
ddewiswyd yn eu
hwynebu.
[YA, DM]

T3

cymharu
swyddogaeth
fformatau a
lleoliadau adwerthu

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011

171

UNED 29: DEALL ADWERTHU

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

172

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 30:

Marchnata
Gweledol mewn
Adwerthu

Cod yr uned:

L/502/5504

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Diben yr uned hon yw rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o sut y defnyddir gwerthu
gweledol i hybu gwerthu nwyddau, drwy amrywiaeth o dechnegau a thrwy wneud y
defnydd gorau o le gwerthu yn y siop.

Cyflwyniad i'r uned
Marchnata gweledol, sef “marchnata” tan yn ddiweddar, yw’r gweithgaredd o
hyrwyddo gwerthu nwyddau mewn siopau. Mae hyn yn cynnwys cyfuno cynnyrch,
yr amgylchedd, a lle i greu arddangosfa ysgogol a deniadol er mwyn annog gwerthu
cynnyrch neu wasanaeth. Gall gwerthwyr gweledol ddefnyddio sawl elfen i greu
arddangosfeydd, yn cynnwys lliw, golau, gofod, gwybodaeth am y cynnyrch,
mewnbwn synhwyraidd megis cyffwrdd, arogl a sain, yn ogystal â thechnolegau fel
arddangosiadau digidol a gosodiadau rhyngweithiol.
Gwerthu gweledol yw un o'r camau olaf wrth geisio gosod siop mewn ffordd y bydd
cwsmeriaid yn ei chael yn ddeniadol ac apelgar, a dylai ddilyn ac adlewyrchu'r
egwyddorion sy'n sail i ddelwedd y siop. Gwerthu gweledol yw'r grefft o weithredu
syniadau dylunio effeithiol i ddenu mwy o ymwelwyr i’r siop ac i werthu mwy
iddynt. Mae arwyddocâd arddangosiadau ffenestri a mewnol, lleoliad cynnyrch a
thechnegau hyrwyddo effeithiol oll yn agweddau pwysig ar werthu gweledol. Mae'r
uned hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr archwilio a chael profiad o’r technegau gwahanol
y mae adwerthwyr yn eu defnyddio er mwyn denu cwsmeriaid i siopau ac i’w
hannog i ganolbwyntio ar yr hyn sydd ar gael.
Mae technegau gwerthu gweledol yn amrywio yn ôl math a maint y busnes
adwerthu a'r nwyddau ar werth. Rhaid i adwerthwr ystyried nifer o faterion
ychwanegol megis rheoli stoc, proffiliau cwsmeriaid, cyllid a deddfwriaeth, yn
ogystal â ffactorau creadigol a seicolegol.
Ar ôl cwblhau'r uned hon, bydd dysgwyr yn deall pam mae rhaid i werthu gweledol
fod yn ddeniadol ac yn briodol, a defnyddio lle yn gost-effeithiol i ysgogi cwsmeriaid
i brynu.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod y technegau marchnata ac arddangos gweledol a ddefnyddir mewn
siopau gwahanol

2

Gwybod sut y defnyddir lle i farchnata ac arddangos nwyddau

3

Deall y seicoleg a ddefnyddir o fewn gwerthu gweledol i hybu cwsmeriaid i
brynu nwyddau

4

Gallu cynllunio a chydosod arddangosfa gwerthu gweledol ddiogel ar gyfer
ystod o nwyddau.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod y technegau marchnata ac arddangos gweledol a ddefnyddir
mewn siopau gwahanol
Mathau o siopau: e.e. siopau amladran, siopau disgownt, archfarchnadoedd,
uwchfarchnadoedd, siop papurau newydd a thybaco, masnachfreintiau,
cyfanwerthu, siopau ffatri, talu a chario, sefydliadau nid-er-elw, siopau symudol,
siopau fferm, marchnadoedd awyr agored a dan do
Technegau marchnata ac arddangos gweledol: cynllun silffoedd; gosod; ffesinau
stoc; blocio llorweddol a fertigol; deddfwriaeth marcio pris; defnyddio deunydd
pwynt gwerthu; lleoliad; cynnyrch gwahanol; themâu, hyrwyddo; digwyddiadau
arbennig; defnyddio gosodiadau a ffitiadau; gosodion llinell galed e.e. gondolas,
byrddau, biniau, cynwysyddion; gosodion llinell feddal, e.e. rheiliau o amgylch a
phedair-ffordd; gosodiadau wal, e.e. silffoedd, bachau, bariau cambren
Gwahanol fathau o nwyddau: is-sectorau adwerthu; nwyddau byrbwyll;
nwyddau cyfleus; llinellau chwilio a chymharu; nwyddau arbenigol; lleoli
nwyddau cyflenwol; nwyddau tymhorol; nwyddau brown a gwyn

2

Gwybod sut y defnyddir lle i farchnata ac arddangos nwyddau
Cynlluniau: haearn grid, agored/rhydd, boutique, un eil
Llif cwsmeriaid: dyluniad y fynedfa (fflat, cilfach, agored); drysau awtomatig;
mynediad; siopau aml-lefel, maint eiliau
Defnyddio lle: storio neu werthu; ddefnyddio gwerthiannau hanesyddol;
dyrannu yn ôl elw gros; gwerthiannau tynnu cost nwyddau a werthwyd; gwerth
lle o ran gwerthiant y metr sgwâr; gwerthiant y metr llinol a ddefnyddir ar gyfer
lle silff ar gyfer bwydydd; gwerthiant y metr ciwbig a ddefnyddir ar gyfer
oergelloedd a rhewgelloedd; lleoliad adrannau; defnyddio arddangosfeydd
annibynnol; dyrannu lle ar gyfer ystafelloedd ffitio; paratoi pysgod, blodau a
chig; samplu ac arddangos; lleoliad nwyddau cyflenwol; lleoli ardaloedd a
nwyddau tymhorol
Arddangos nwyddau: ffenestri; lleoliad mewnol (pen eiliau, ger grisiau,
mynedfeydd, grisiau symud, lifftiau); cynnyrch gwahanol; themâu; hyrwyddo;
digwyddiadau arbennig; cydbwysedd; goruchafiaeth; symudiad llygad;
graddiad; cymesuredd; anghymesuredd; cysylltu â nwyddau ar werth;
tymheredd cywir; defnyddio propiau; bwyd amnewid; modelau; gwelliannau
dodrefnu; pwynt gwerthu (POS); monitro effaith arddangos; deddfwriaeth
tocynnau e.e. Deddf Disgrifiadau Masnachol 1968, Deddf Diogelwch Bwyd 1990,
Gorchymyn Marcio Prisiau 1991, gan gynnwys diwygiadau dilynol; uchder
nwyddau; lleoli tocynnau
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3

Deall y seicoleg a ddefnyddir o fewn gwerthu gweledol i hybu
cwsmeriaid i brynu nwyddau
Technegau diriaethol: sut y mae arddangosfeydd ffenestri yn dylanwadu ar
gwsmeriaid; parthau pontio; defnyddio enw cwmni/brand; lleoli gosodiadau;
defnyddio drychau; arwyddion; hyrwyddiadau; odrifau neu eilrifau mewn
prisiau; llinellu prisiau; defnyddio premiymau prisiau; dyluniad deunydd pacio;
onglau a llinellau golwg, blociau lliw fertigol a llorweddol; defnyddio deunydd
pwynt gwerthu
Technegau anniriaethol: sut mae synhwyrau yn dylanwadu ar gwsmeriaid
(golwg, cyffyrddiad, arogl, blas, clyw); sut mae golau, lliw, gwead, siâp a
dimensiwn yn cyfuno i greu effaith weledol; defnyddio marchnata agored;
cynnyrch gweladwy a hygyrch e.e. ceir, ffrwythau, llysiau, dillad, dodrefn ac
eitemau gardd; arddangosiadau e.e. gwisgo amrywiadau newydd o ddillad,
colur, cyfwisgoedd neu bersawr; treialon/samplu; ychwanegiadau; taclusrwydd;
creu awyrgylch (cerddoriaeth, drychau, goleuadau e.e. goleuadau lliw, halogen,
fflworolau, gwynias, naturiol); arddangosfeydd wal, wyneb allan, llawes allan;
defnyddio dodrefn i greu ymgynefino cymdeithasol

4

Gallu cynllunio a chydosod arddangosfa gwerthu gweledol ddiogel ar
gyfer ystod o nwyddau
Cynllun: planogramau ac anodi; math a hyd nwyddau; math o siop; ffactorau
i'w hystyried; perthynas ag amcanion busnes; strategaeth farchnata;
tueddiadau tymhorol; defnyddio data gwerthiannau hanesyddol; ehangu'r
farchnad; amlder newid; caniatâd gan y rheolwyr; arddangos/marchnata;
rheolwyr adrannol/maes; cyflenwyr nwyddau; cyllidebau
Arddangosfa gwerthu gweledol: lleoliad yn y siop; defnydd o le; llif cwsmeriaid;
defnyddio dylanwadau seicolegol; defnyddio deunydd pwynt gwerthu, propiau,
gwelliannau; agweddau iechyd a diogelwch ac asesu risg; deddfwriaeth
tocynnau e.e. Deddf Disgrifiadau Masnachol 1968, Deddf Diogelwch Bwyd 1990,
Gorchymyn Marcio Prisiau 1991, gan gynnwys diwygiadau dilynol; arfer da wrth
greu arddangosfeydd
Ystod o nwyddau: nwyddau byrbwyll; nwyddau cyfleus; llinellau chwilio a
chymharu; nwyddau arbenigol; lleoli nwyddau cyflenwol; nwyddau tymhorol;
cyfresi stoc newydd; cyfresi stoc sylfaenol; nwyddau digwyddiad
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio sut
defnyddir technegau
marchnata gweledol
ar gyfer nwyddau
mewn gwahanol
fathau o siopau
[YA]

T1

dadansoddi'r
technegau gwerthu
gweledol ac
arddangos a
ddefnyddir i
gyflwyno nwyddau
mewn siopau

Rh1 gwerthuso sut y mae
busnesau adwerthu
yn defnyddio
technegau gwerthu
gweledol ac
arddangos seicolegol
i hybu cwsmeriaid i
brynu nwyddau

Ll2

disgrifio sut y
defnyddir lle i
arddangos nwyddau
mewn tair siop
[YA]

Ll3

esbonio sut y mae
siopau yn defnyddio
seicoleg yn eu
technegau gwerthu
gweledol ac
arddangos i annog
cwsmeriaid i brynu
nwyddau
[YA]

T2

cymharu sut y mae
tri busnes adwerthu
yn defnyddio lle a
seicoleg i hybu
cwsmeriaid i brynu
nwyddau

Ll4

cynllunio
arddangosfa
gwerthu gweledol
ddiogel gan
ddefnyddio ystod o
nwyddau mewn cyddestun adwerthu
[MC, DM]

T3

dadansoddi'r
technegau a
ddefnyddir yn eich
arddangosfa
weledol.

Rh2 gwerthuso'r gwaith o
gynllunio a chydosod
eich arddangosfa,
gan wneud
argymhellion ar
gyfer gwelliannau.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

cydosod
arddangosfa
gwerthu gweledol
ddiogel drwy
ddefnyddio ystod o
nwyddau mewn cyddestun adwerthu.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 31:

Adwerthu Ffasiwn

Cod yr uned:

H/502/5505

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Mae adwerthu ffasiwn yn fusnes sy’n tyfu’n fwyfwy cymhleth, gyda’r gystadleuaeth
rhwng adwerthwyr am gyfran o'r farchnad ddefnyddwyr yn dod yn fwy dwys. Bydd
yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr sydd am gymryd rhan mewn adwerthu
ffasiwn, ond heb lawer o brofiad neu wybodaeth am y maes hwn.

Cyflwyniad i'r uned
Bydd yr uned yn helpu dysgwyr i ddeall rôl ffasiwn yn y sector adwerthu. Mae
amrywiaeth mawr o gwmnïau a siopau yn y sector ffasiwn, yn cynnwys siopau
adrannol sy’n enwog yn rhyngwladol, cadwyni ffasiwn amlwladol, siopau bach
annibynnol a bellach archfarchnadoedd mawr. Mae nwyddau ffasiwn ar gael ym
mhob amrediad o brisiau, sy'n darparu ar gyfer yr holl ddefnyddwyr, yn cynnwys
siopwr ar gyllideb cyfyngedig a chwsmeriaid sy'n gallu fforddio'r dillad dylunydd
drutaf. Mae hon yn rhan gyffrous a bywiog o’r sector adwerthu sy’n rhoi digon o
gyfle am astudio diddorol. Er bod yr uned yn canolbwyntio ar adwerthu eitemau
ffasiwn, bydd hefyd yn caniatáu i ddysgwyr ddod i ddeall hanes a rôl ffasiwn yn y
gymdeithas a sut mae’r diwydiant ffasiwn ei hun yn gweithio. Bydd dysgwyr yn dod
i adnabod tueddiadau ffasiwn, a'r ffordd y mae’r tueddiadau hyn yn effeithio ar y
cynnyrch sydd ar gael yn y siopau, ac ar ben hynny ar y gwasanaethau y mae
adwerthwyr yn eu cynnig. Bydd dysgwyr yn deall pwysigrwydd delwedd adwerthu a
sicrhau bod delwedd adwerthwr yn cyd-fynd ag amrediad ei gynnyrch a’i farchnad
darged. Mae’r canlyniadau dysgu yn yr uned wedi’u cynllunio i alluogi dysgwyr i
ddeall sut y diwellir anghenion defnyddwyr trwy adwerthu ffasiwn, yn bennaf ar
lefel y siop. Bydd dysgwyr yn dysgu bod segmentu'r farchnad yn arbennig o bwysig
wrth adwerthu ffasiwn yn llwyddiannus. Bydd yr uned hefyd yn galluogi dysgwyr i
archwilio ffactorau sy'n dylanwadu ar dueddiadau a chwaeth defnyddwyr.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall sut mae gwahanol siopau yn diffinio eu marchnad darged ar gyfer
nwyddau ffasiwn

2

Gwybod effaith tueddiadau ffasiwn ar wasanaethau a chynnyrch adwerthu

3

Deall sut mae adwerthwyr ffasiwn yn datblygu delwedd ac amrediad cynnyrch
sy’n diwallu anghenion eu marchnad darged

4

Gwybod sut gall adwerthwyr ffasiwn ddarparu ar gyfer marchnadoedd eang ac
arbenigol.
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Cynnwys yr uned
1

Deall sut mae gwahanol siopau yn diffinio eu marchnad darged ar gyfer
nwyddau ffasiwn
Allfeydd adwerthu: cadwyn; siopau amladran; archfarchnadoedd; siopau
disgownt; siopau allfa; masnachwyr annibynnol; siopau ffasiwn (boutiques) haut
couture; stondinau marchnad; consesiynau; masnachfreintiau; drwy'r post;
siopa ar y rhyngrwyd; gwerthu ar y teledu; cydweithfeydd ffasiwn
Segmentu'r farchnad darged: oed; rhyw; nodweddion personol e.e. taldra,
maint; ffactorau economaidd-gymdeithasol; gwahaniaethau diwylliannol e.e.
ethnigrwydd; dylanwadau diwylliannol e.e. themâu ffasiwn sy'n gysylltiedig â
thueddiadau cerddoriaeth bop, sinema, chwaraeon; daearyddol; ffordd o fyw;
arferion prynu; cymhelliant prynu; cylchred oes cynnyrch; cylch bywyd tuedd
ffasiwn; ymateb y farchnad e.e. arloeswyr, pobl sydd ar ei hôl hi
Nwyddau ffasiwn: dillad, esgidiau, cyfwisgoedd
Polisïau adwerthu: e.e. prisio, oriau agor, arddangosfeydd gwerthu gweledol,
lefel gwasanaeth, defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau eraill

2

Gwybod effaith tueddiadau ffasiwn ar gynnyrch a gwasanaethau
adwerthu
Tueddiadau ffasiwn hanesyddol: arddulliau; tueddiadau; dylanwadau
cymdeithasol a moesol; dylanwadau economaidd
Dylanwadau ar hyn o bryd: diwylliant poblogaidd; diwylliant enwogion; modelau
rôl; cerddoriaeth; y cyfryngau e.e. cylchgronau ffasiwn a steil, cylchgronau
poblogaidd eraill, teledu, sinema; technoleg e.e. technoleg ffabrig, arddulliau
‘techno’, technoleg fel eitemau ffasiwn; gweithgareddau hamdden; dyheadau
cymdeithasol; systemau gwerth e.e. pryderon ecolegol
Tueddiadau ffasiwn: arddull e.e. hyd, toriad, ffabrig, lliw, trim, ategolion; newid
pwyslais rhan o’r corff; casgliadau dylunydd; ffasiwn y stryd; masatgynhyrchu;
enghreifftiau o dueddiadau ffasiwn cyfredol
Gwasanaethau adwerthu: twf marchnadoedd adwerthu ffasiwn; amlder newid
stoc ac amrediadau; galw torfol; amlder dyluniadau newydd sy'n cyrraedd y
farchnad e.e. casgliad dylunydd i gynnyrch archfarchnad; naws allfa adwerthu;
lefel gwasanaeth; cyfresi amgen ar gyfer is-segmentau’r farchnad e.e.
consesiynau, adrannau dylunydd mewn siopau amladran, cyfresi is-segmentau
adnabyddadwy o fewn siopau cadwyn; cyfresi dylunydd mewn
archfarchnadoedd
Cynnyrch: ehangder a dyfnder y cyfresi; meintiau; opsiynau
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3

Deall sut mae adwerthwyr ffasiwn yn datblygu delwedd ac amrediad
cynnyrch sy’n diwallu anghenion eu marchnad darged
Delwedd adwerthu: delwedd gorfforaethol; mathau o allfeydd; hysbysebu;
graffeg; arddangosfeydd gweledol; marchnata; cynllun siopau; naws; lefel
gwasanaeth; pecynnu
Staff a gwasanaeth cwsmeriaid: codau gwisg; lefel darpariaeth gwasanaeth;
gwerthu personol; ystafelloedd ffitio; polisi dychwelyd; gwerthu uniongyrchol
Amrediad cynnyrch: gweithgynhyrchwyr, dylunwyr, labeli; amrediad prisiau;
ansawdd; ehangder a dyfnder yr amrediad stoc; cyfradd newid stoc
Anghenion y farchnad: cysondeb delwedd adwerthu a hunanddelwedd
cwsmeriaid; amrediad prisiau; amlder newid arddull, gwydnwch arddull;
gofynion gwasanaethau adwerthu

4

Gwybod sut gall adwerthwyr ffasiwn ddarparu ar gyfer marchnadoedd
eang ac arbenigol
Mathau o allfeydd: boutiques annibynnol; siopau ffasiwn cadwyn; siopau
amladran; archfarchnadoedd; consesiynau; masnachfreintiau; gwerthu
uniongyrchol; catalog; rhyngrwyd
Dylunwyr: deunydd gwreiddiol; atgynhyrchiadau; defnyddio labeli dylunydd e.e.
Armani, Armani Exchange; gwella hunaniaeth brand adwerthwyr cyffredinol
(heb fod yn ffasiwn) trwy gynnwys nwyddau ffasiwn uchel eu proffil
Arferion prynu: prynu tymhorol; nifer o dymhorau; polisïau gwerthu; polisïau
disgownt
Marchnadoedd torfol a marchnadoedd arbenigol: proffiliau oedran; arferion
prynu; amrediadau prisiau; 'brandio' a 'dylunydd'
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn pasio'r uned hon, mae angen i'r dystiolaeth y mae'r dysgwyr yn ei
chyflwyno i'w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu'r
uned. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy'n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio nodweddion
marchnadoedd
targed adwerthwyr
ffasiwn gwahanol
[YA]

T1

dadansoddi sut mae
nodweddion
gwahanol
farchnadoedd targed
yn dylanwadu ar
bolisïau gwasanaeth
adwerthu gwahanol
adwerthwyr

Rh1 gwerthuso’r ffordd y
mae adwerthwr
ffasiwn wedi addasu
ei bolisïau i ymateb i
nodwedd marchnad
darged a nodwyd

Ll2

esbonio polisïau
gwahanol
adwerthwyr ffasiwn
o ran y gwasanaeth
adwerthu a gynigir
ganddynt
[YA, MC]

Ll3

disgrifio sut y
dylanwadir ar duedd
ffasiwn wrth ei
datblygu
[DM]

T2

cymharu gwahanol
dueddiadau ffasiwn
o ran eu heffaith ar
wasanaethau
adwerthu

Ll4

disgrifio effaith
gwahanol
dueddiadau ffasiwn
ar wasanaethau
adwerthu

Ll5

esbonio sut mae
delwedd adwerthwr
ffasiwn a ddewiswyd
yn diwallu
anghenion ei
farchnad darged
[YA]

T3

dadansoddi sut mae
adwerthwr ffasiwn a
ddewiswyd wedi
datblygu delwedd
sy’n cyd-fynd â’i
farchnad darged a’i
amrediad cynnyrch.

Rh2 gwerthuso effaith
delwedd ar
lwyddiant adwerthwr
ffasiwn a
ddewiswyd.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

disgrifio’r
gwahaniaethau
rhwng adwerthwr
ffasiwn arbenigol ac
adwerthwr
marchnad dorfol.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 32:

Adwerthu Bwyd

Cod yr uned:

Y/502/5506

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Mae'r uned hon yn edrych ar faint a strwythur y busnes adwerthu bwyd a'r
amrywiaeth helaeth o gynnyrch sydd ar gael yn y sector hwn. Bydd yr uned yn
egluro sut mae'r farchnad defnyddwyr yn dylanwadu ar adwerthwyr bwyd, a'r
angen i ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf mewn amgylchedd lle y peth pwysicaf
yw cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Cyflwyniad i'r uned
Ers y 1990au, mae datblygiadau mewn technoleg a pholisi wedi arwain at
newidiadau mawr yn y diwydiant adwerthu bwyd. Mae busnesau adwerthu wedi
tyfu’n fwyfwy byd-eang ac awtomataidd, ac o ganlyniad i uno a chaffael, mae’r prif
gwmnïau wedi tyfu, mae llai ohonynt, maent yn fwy amlwg a hefyd yn fwy
effeithlon. Adwerthu bwyd yw rhan fwyaf y sector adwerthu, ac mae'n un o'r
meysydd prin sy'n effeithio ar bawb. Bydd dysgwyr yn edrych ar y gwahanol fathau
o weithrediadau adwerthu bwyd a'r dylanwadau sydd wedi arwain at eu datblygu.
Bydd hyn yn arwain yn rhesymegol at archwilio sut y mae newid wedi effeithio ar y
sector ac yn parhau i wneud.
Bydd dysgwyr hefyd yn dod i ddeall bod y mathau o siopau adwerthu bwyd sy’n
gweithredu heddiw yn ymateb i amrywiaeth o ffactorau, megis anghenion a
disgwyliadau newidiol cwsmeriaid, patrymau cymdeithasol a phatrymau gweithio,
globaleiddio a thechnoleg. Bydd dysgwyr hefyd yn archwilio elfennau allweddol o
adwerthu bwyd llwyddiannus, yn arbennig diwallu anghenion a disgwyliadau
cwsmeriaid, pwysigrwydd rheoli stoc ac amrediadau cynnyrch, a'r ymateb i
anghenion tymhorol ac arbenigol. Bydd dysgwyr wedyn yn symud ymlaen i
archwilio materion iechyd, diogelwch a hylendid a'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau
perthnasol sy'n rheoli’r sector.
Mae rhan olaf yr uned yn archwilio ymdrech adwerthwyr i fodloni eu cyfrifoldebau
cymdeithasol corfforaethol i'r gymuned o ran materion moesegol ac amgylcheddol.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod strwythur, maint a chynnyrch y sector adwerthu bwyd

2

Deall sut mae datblygiadau yn y farchnad ddefnyddwyr yn dylanwadu ar
weithrediadau adwerthu bwyd

3

Gwybod y rheoliadau iechyd, diogelwch a hylendid a’u heffaith ar adwerthu
bwyd

4

Deall sut gall adwerthwyr bwyd fodloni eu cyfrifoldebau cymdeithasol,
moesegol ac amgylcheddol.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod strwythur, maint a chynnyrch y sector adwerthu bwyd
Strwythur: allfeydd e.e. cydweithfeydd, cadwyn, archfarchnadoedd; siopau
arbenigol e.e. marchnadoedd ffermwyr, siopau gourmet, e-fasnachwyr,
cigyddion, pobyddion, gwerthwyr pysgod, siopau cwrt blaen
Maint: y sector adwerthu bwyd; cyfran o'r farchnad – trosiant; y nifer o
allfeydd; gwerthiant blynyddol; cwsmeriaid a gweithwyr; ystadegau eraill sy'n
diffinio maint y sector
Cynnyrch: bwyd ffres; wedi'i rewi; cynnyrch; delicatessen; amrediadau parod
i’w coginio; cabinet llaethdy; nwyddau pobi; pysgod; bwydydd groser sych;
gwinoedd a gwirodydd; amrediadau arbenigol e.e. pecynnau gwerth am arian,
gourmet; ethnig, 'masnach deg' a llesol i’r amgylchedd; eitemau tymhorol;
nwyddau deiet a 'galw cymdeithasol'; rhannu amrediadau cynnyrch e.e.
sawsiau, grawnfwydydd, bisgedi, melysion, is-amrediadau e.e. bisgedi (sych,
lled-felys, melys, braster isel, calorïau isel)

2

Deall sut mae datblygiadau yn y farchnad ddefnyddwyr yn dylanwadu ar
weithrediadau adwerthu bwyd
Gweithrediadau adwerthu bwyd: archfarchnad; amrediad cyfyngedig, siop bwyd
disgownt; gorsaf betrol; siopau hanfodion cartref; siopau dinas; archebu drwy'r
post; siopau ar-lein; marchnadoedd ffermwyr; dosbarthu i'r cartref
Datblygiadau yn y farchnad defnyddwyr: newidiadau sylfaenol, parhaus;
disgwyliadau a galw cwsmeriaid e.e. prydau parod, ansawdd, gwerth am arian,
hygyrchedd; patrymau cymdeithasol a gweithio newidiol; cyfoeth e.e. gwariant
defnyddwyr uwch, disgwyliadau diwylliannol a ffordd o fyw, dau neu fwy o geir
cartref; symudedd cynyddol e.e. symudiad byd-eang; gwaith a gwyliau,
mewnfudo; agweddau tuag at faterion amgylcheddol e.e. cynllunio trefol,
cyfarwyddyd (Systemau Rheoli'r Amgylchedd, Ardollau Newid yn yr Hinsawdd,
cynnyrch cynaliadwy); technoleg e.e. codau bar, sganio, cardiau teyrngarwch,
marchnata a phrynu canolbwyntiedig
Gwasanaeth cwsmeriaid: ciwiau bach i’r ddesg dalu, staff gweladwy a hygyrch,
staff gwybodus, gwasanaeth o safon; disgwyliadau cwsmeriaid e.e. dewis ac
ansawdd, amrediad cynnyrch, (brand hysbys a’u brand eu hunain, gwerth am
arian, penodol i'r gymuned leol); gwerth ychwanegol e.e. amrediadau i fodloni
proffiliau cwsmeriaid, cynnyrch/amrediadau newydd, gwasanaethau ychwanegol
(cardiau rysáit a chylchgronau am ddim, cefnogaeth yn y siop i’r henoed/anabl,
samplu, cardiau teyrngarwch); rheoli stoc ac amrediadau cynnyrch; gwasanaeth
archebu; cynnyrch cywir ar yr adeg gywir; technoleg a data i deilwra amrediad
cynnyrch i broffiliau cwsmeriaid
Newidiadau tymhorol: digwyddiadau a phwyntiau brig masnachu e.e. barbeciws
a phicnics haf, gwyliau a dathliadau; deietau arbenigol e.e. heb gig, bwyta
pysgod, llysieuol/fegan, grwpiau crefyddol, materion iechyd (diabetes,
alergeddau bwyd, colesterol uchel)
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3

Gwybod y rheoliadau iechyd, diogelwch a hylendid a’u heffaith ar
adwerthu bwyd
Iechyd a diogelwch: Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (HASAWA),
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, Rheoliadau Adrodd am
Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 1995 (RIDDOR), Rheoliadau
Rheoli Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd 2002 (COSHH); amgylchedd iach a
diogel e.e. i staff, i gwsmeriaid, i ymwelwyr; gweithredu polisïau diogelwch
trefniadol; trin cynnyrch ac offer yn ddiogel e.e. defnyddio gwarchodwyr ac offer
amddiffynnol, symud stoc
Rolau: Comisiwn Iechyd a Diogelwch, Adran Weithredol Iechyd a Diogelwch,
Asiantaeth Ewropeaidd ar Iechyd a Diogelwch, arolygwyr awdurdod lleol
(swyddogion iechyd yr amgylchedd a swyddogion diogelwch bwyd)
Hylendid: Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Hylendid Bwyd Cyffredinol) 2005;
Rheoliadau Undeb Ewrop (Cyfarwyddebau UE) e.e. system rheoli diogelwch
bwyd yn seiliedig ar Bwyntiau Rheoli Critigol Dadansoddi Peryglon (HACCP);
hylendid personol e.e. ewinedd, dwylo, trin gwallt; hylendid bwyd e.e. codio
dyddiad, trafod bwyd ac ansawdd; adeiladau, offer, gosodion a ffitiadau yn lân
ac yn hylan; gweithdrefnau; dillad amddiffynnol; basnau a sinciau; defnyddio
cemegau; halogiad

4

Deall sut gall adwerthwyr bwyd fodloni eu cyfrifoldebau cymdeithasol,
moesegol ac amgylcheddol
Cymdeithasol: newidiadau economaidd-gymdeithasol e.e. mewnfudo a theithio
tramor, chwaeth, patrymau bwyta; ffyrdd o fyw e.e. canolbwyntio ar
gydbwysedd gwaith/bywyd, llai o blant, pobl yn byw'n hwy, mwy o rym gwario
Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol: ffocws cymunedol lleol; adfywio;
adnewyddu trefol; diwallu anghenion ethnig/diwylliannol ac ysbrydol lleol e.e.
bwydydd arbenigol ar gyfer gwyliau crefyddau (Ramadan, Lohri, y Flwyddyn
Newydd Iddewig), ffyrdd penodol o brosesu/trin bwyd, sbeisys a llysiau
arbenigol; amodau gweithio e.e. hyblyg, addas i deuluoedd, creu swyddi; dewis
deallus e.e. gwybodaeth faethol glir, lefelau halen, braster a siwgr; amrediadau
arbennig e.e. llysieuol, feganaidd, diabetig, goddefgarwch gwenith isel; ymateb
i dueddiadau cyfredol e.e. 'E'/carbohydrad isel
Moesegol: masnachu teg e.e. prynu'n lleol, masnach deg, cynnyrch heb ei brofi
ar anifeiliaid
Amgylcheddol: effaith ar yr amgylchedd, dulliau tyfu a chynhyrchu, pecynnu,
oeri, ffynonellu cynaliadwy, cynnyrch organig
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio maint a
strwythur y sector
adwerthu bwyd
[YA, DM

Ll2

disgrifio’r mathau o
gynnyrch a gynigir
gan adwerthwyr
bwyd
[YA]

Ll3

esbonio sut mae
datblygiadau yn y
farchnad
ddefnyddwyr wedi
effeithio ar adwerthu
bwyd
[DM]

Ll4

disgrifio sut mae
T1
deddfwriaeth iechyd,
diogelwch a hylendid
yn effeithio ar
adwerthwyr bwyd
[DM]

Rh2 dadansoddi
esbonio pam mae
pwysigrwydd
deddfwriaeth iechyd,
rheolaeth
diogelwch a hylendid
deddfwriaethau a
wedi effeithio ar
adwerthwyr bwyd
rheoliadau ar
adwerthwyr bwyd

Ll5

esbonio sut mae
T2
adwerthwyr bwyd yn
cyflawni eu
cyfrifoldebau
cymdeithasol,
moesegol,
amgylcheddol a
chorfforaethol
gymdeithasol.
[DM]

trafod pwysigrwydd
cyflawni eu
cyfrifoldebau
cymdeithasol,
moesegol,
amgylcheddol a
chorfforaethol
gymdeithasol l i
adwerthwyr bwyd.

Rh1 dadansoddi sut mae
datblygiadau yn y
farchnad defnyddwyr
wedi effeithio ar
adwerthwr bwyd

Rh3 gwerthuso sut mae
adwerthwyr a
ddewiswyd wedi
cyflawni eu
cyfrifoldebau
cymdeithasol,
moesegol,
amgylcheddol a
chorfforaethol
gymdeithasol.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

190

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 33:

Effaith Technoleg
Gyfathrebu ar
Fusnes

Cod yr uned:

L/502/5485

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw rhoi trosolwg o ddefnydd sefydliadau busnes o'r rhyngrwyd a
datblygu sgiliau dysgwyr er mwyn iddynt ddod yn ddefnyddwyr busnes hyfedr o’r
rhyngrwyd.

Cyflwyniad i'r uned
Ar adeg ysgrifennu, y DU yw’r ail economi e-fasnach fwyaf yn Ewrop, gyda dwy ran
o dair o ddefnyddwyr wedi siopa ar-lein. Mae pŵer y rhyngrwyd yn parhau i dyfu
gyda 29 miliwn o oedolion yn y DU wedi ei ddefnyddio yn y tri mis hyd at fis
Chwefror 2006. Erbyn 2012, rhagwelir y bydd £1 o bob £5 o'r holl fasnach newydd
yn y DU ar-lein. Mae holl fesurau defnydd o'r rhyngrwyd a thechnoleg gysylltiedig
yn parhau i godi gyda thwf sy’n ymddangos yn ddi-baid yn y mynediad i’r
rhyngrwyd a defnyddiau fel lawrlwytho cerddoriaeth, safleoedd rhwydweithio
cymdeithasol a negeseuon gwib.
Yn gyntaf, bydd dysgwyr yn dysgu sut mae’r rhyngrwyd wedi’i drefnu a sut mae
gweinyddwyr a darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd wedi cysylltu ā'i gilydd ac yn
cydymffurfio â phrotocolau. Nesaf, bydd dysgwyr yn ystyried tueddiadau
defnyddio'r rhyngrwyd a'r we fyd-eang, a datblygiadau allweddol cyfredol.
Bydd dysgwyr wedyn yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol wrth ddefnyddio'r
rhyngrwyd ar gyfer gwahanol fathau o ddefnyddiau busnes, gan gynnwys sefydlu
cyfrifiadur wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd, a’r we fyd-eang a’r rhyngrwyd ar gyfer
ymchwil busnes, caffael, hyrwyddo a chyfathrebu, gan ddefnyddio amrywiaeth o
ddulliau.
Wedi datblygu dealltwriaeth lawnach o amrywiaeth o ddefnyddiau’r rhyngrwyd a’r
we fyd-eang, bydd dysgwyr wedyn yn edrych ar y rhesymau dros y tueddiadau
drwy archwilio manteision defnyddio'r rhyngrwyd o safbwynt sefydliadau a
chwsmeriaid. Byddant hefyd yn archwilio goblygiadau pwysau cystadleuol twf efusnes ar sefydliadau.
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Yn olaf, bydd dysgwyr yn ystyried y camau gweithredu a ddilynir ar lefel
genedlaethol, sefydliadol ac unigol i gwrdd â'r heriau parhaus a grëir gan
ddatblygiad cyflym e-fusnes. Ar lefel genedlaethol, bydd dysgwyr yn archwilio
gweithredoedd y llywodraeth, megis sefydlu fframwaith deddfwriaethol priodol,
cymorth ar gyfer datblygu e-fusnes a darparu cyfleoedd dysgu i alluogi unigolion i
ennill y sgiliau angenrheidiol. Wrth ystyried sut mae sefydliadau’n cynllunio ar gyfer
newid, caiff gweddill cynnwys yr uned ei thynnu at ei gilydd i edrych ar ystyriaethau
allweddol y mae pob sefydliad yn eu hwynebu. Bydd dysgwyr yn ystyried sut y gall
unigolion baratoi ar gyfer byd lle mae e-fusnes yn tyfu'n gyflym ac yn newid yn
gyson.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod sut mae’r rhyngrwyd yn gweithredu a’r cyfleusterau sydd ar gael

2

Gallu defnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg gysylltiedig ar gyfer amrywiaeth o
weithgareddau busnes

3

Deall sut mae sefydliadau’n addasu i dueddiadau yn y defnydd o e-fusnes

4

Deall nodweddion allweddol cynllunio ar gyfer defnydd cynyddol o e-fusnes ar
wahanol lefelau.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod sut mae’r rhyngrwyd yn gweithredu a’r cyfleusterau sydd ar
gael
Sut mae’r rhyngrwyd yn gweithio: y rhyngrwyd fel rhwydwaith; gweinyddion;
mathau o gysylltiadau at y rhyngrwyd; darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP);
y we fyd-eang; protocolau; enwau parth; Consortiwm y We Fyd-eang (W3C);
Cymdeithas y Rhyngrwyd (ISOC)
Rhwydweithio cyfrifiaduron: rhwydweithiau; rhwydweithiau di-wifr; technoleg
gyfredol gysylltiedig megis (ar adeg ysgrifennu) WiFi, Bluetooth®, ffonau 3G,
Cynorthwywyr Digidol Personol, ffonau clyfar
Defnydd o'r rhyngrwyd a'r we fyd-eang gan sefydliadau busnes: caffael;
ymchwil; datblygu presenoldeb ar-lein ar gyfer gwerthu, hyrwyddo, gwasanaeth
cwsmeriaid, cysylltiadau cyhoeddus, darparu gwybodaeth, dylanwadu ar eraill,
cyfathrebu, e-bost, mewnrwydi, allrwydi
Defnydd o dechnoleg symudol gysylltiedig gan sefydliadau busnes: WiFi;
Bluetooth®; ffonau 3G; PDAs; ffonau clyfar; Protocol Llais dros y Rhyngrwyd
(VoIP)
Tueddiadau mewn datblygiad ar y rhyngrwyd: cyflymder cynyddol; costau’n
gostwng; defnydd cynyddol o netbooks, cynnydd rhwydweithio cymdeithasol,
pryderon cynyddol dros ddiogelwch data a chynyddu'r defnydd o'r rhyngrwyd
ledled y byd

2

Gallu defnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg gysylltiedig ar gyfer
amrywiaeth o weithgareddau busnes
Sefydlu cyfrifiadur wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd: gofynion offer; costau;
peryglon e.e. firysau, Trojans, mwydod, hacwyr, sbam, ysbïwedd, meddalwedd
hysbysebu, sgamiau, colli data; mesurau i leihau peryglon e.e. meddalwedd
gwrth-firws, hidlyddion sbam, muriau gwarchod, meddalwedd gwrth-ysbïo,
dulliau creu data wrth gefn; polisïau technoleg gwybodaeth a rheoli data
Defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer ymchwil busnes: mathau o ddata e.e.
demograffeg, dadansoddi cystadleuwyr, dadansoddi amgylcheddol,
deddfwriaeth, safleoedd arbenigol ar gyfer gwybodaeth dechnegol, rhagolygon y
tywydd, gwybodaeth am drafnidiaeth; defnyddio peiriannau chwilio’n effeithlon;
mathau gwahanol o chwilio e.e. ar Google, gyda ‘ ‘, gyda -, gyda NEU; llyfrnodi;
safleoedd hidlo; dilysrwydd ffynonellau data
Defnyddio'r rhyngrwyd i gaffael: dewis cyflenwr addas; safleoedd cyfryngol;
symbol diogelwch; dulliau talu diogel; gwasanaethau a ddarperir ar-lein e.e.
bancio ar-lein, lawrlwytho cerddoriaeth, lawrlwytho meddalwedd; dulliau o
leihau risgiau; diogelwch a chyfyngiadau cyfreithiol yn unol â Rheoliadau
Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bellter) 2000 a Masnach Electronig
(Cyfarwyddeb y GE) 2002
Defnyddio'r rhyngrwyd i hyrwyddo: e.e. gwefannau, hysbysebu ar faneri,
cofrestriadau cyswllt, negeseuon e-bost uniongyrchol
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Defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer cyfathrebu busnes: e-bost at unigolion, grwpiau,
CC cudd, atodiadau, tôn busnes, arddull ar gyfer e-bost, polisïau’r cwmni ar
ddefnyddio a chamddefnyddio; defnyddio camerâu digidol; defnyddio delweddau
fideo; llais dros y rhyngrwyd; fideo-gynadledda
3

Deall sut mae sefydliadau’n addasu i dueddiadau yn y defnydd o efusnes
Manteision marchnata: presenoldeb byd-eang 24 awr; hyblygrwydd lleoliad;
personoli hyrwyddo; adborth gan gwsmeriaid; casglu data a'u defnyddio wrth
ail-lunio'r cymysgedd marchnata; cyfleoedd ar gyfer dadansoddi cystadleuwyr;
cyfleoedd i gyfathrebu â chwsmeriaid
Manteision cost: llai o angen am adeiladau; hyblygrwydd lleoliad; llai o gostau
staffio; manteision llif arian; manteision gwaredu dyn canol o’r gadwyn gyflenwi
Manteision i gwsmeriaid: argaeledd 24 awr; hyblygrwydd lleoliad; cymariaethau
cost haws; prisiau is; arbed amser; cynigion personol e.e. 'ffefrynnau' ar
tesco.com, argymhellion personol gan amazon.com
Goblygiadau tueddiadau i weithrediadau sefydliadau: disgwyliadau cwsmeriaid a
defnyddwyr o ran mynediad i’r we; mwy o gystadleuaeth; darparwyr newydd ar
gyfer hen wasanaethau e.e. lawrlwytho cerddoriaeth, Protocol Llais dros y
Rhyngrwyd (VoIP), siopa ar-lein
Goblygiadau strategol tueddiadau i sefydliadau: pwysau cystadleuol; cau; uno;
meddiannu; adleoli; ailffocysu busnesau
Addasiadau sefydliadol i dueddiadau: penderfyniadau ar lefel strategol; lleoliad
gweithgynhyrchu; lleoliad y ddarpariaeth gwasanaeth; ail-lunio prosesau
busnes; ailddiffinio’r gadwyn gyflenwi; buddsoddi mewn technoleg gwybodaeth;
caffael neu ddatblygu sgiliau priodol
Goblygiadau tueddiadau i gwsmeriaid: colli allfeydd a gwasanaethau oddi ar y
rhyngrwyd; angen am sgiliau technegol i gael mynediad i ystod lawn o
wasanaethau

4

Deall nodweddion allweddol cynllunio ar gyfer defnydd cynyddol o efusnes ar wahanol lefelau
Cefnogaeth y llywodraeth: fframwaith deddfwriaethol yn unol â Rheoliadau EFasnach 2002, Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bellter), Deddf
Diogelu Data; cymorth ar gyfer busnesau; addysg a hyfforddiant; cefnogaeth i
ddatblygu seilwaith ar gyfer y rhyngrwyd
Lefel unigol: twf cyfrifiadura yn y cartref; cyflogadwyedd a gofynion sgiliau
TGCh; cynnydd mewn modelau gweithio hyblyg e.e. secondiadau, contractio,
dad-sgilio, ail-sgilio
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio sut mae’r
rhyngrwyd yn
gweithredu

Ll2

disgrifio
enghreifftiau o sut y
defnyddir y
rhyngrwyd gan
fusnesau cyferbyniol
a ddewiswyd
[YA]

Ll3

defnyddio'r
rhyngrwyd ar gyfer
gwahanol fathau o
weithgareddau
busnes

Ll4

disgrifio'r camau a
gymerir i leihau'r
risgiau i ddiogelwch
wrth ddefnyddio'r
rhyngrwyd ar gyfer
gwahanol fathau o
weithgareddau
busnes

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

T1

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

dangos sut i ddatrys
problemau yn y
defnydd o'r
rhyngrwyd ar gyfer
pedwar math
gwahanol o
weithgaredd busnes
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

Ll5

esbonio'r pwysau
cystadleuol ar
sefydliadau busnes
cyferbyniol a
ddewiswyd i
ddatblygu eu
defnydd o e-fusnes

T2

Ll6

esbonio'r pwysau
esbonio sut y mae'r
llywodraeth yn
cefnogi datblygu efusnes

Ll7

cynhyrchu cynllun
datblygu personol i
helpu unigolyn i
baratoi ar gyfer
defnydd cynyddol o
e-fusnes.
[DM]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

esbonio sut mae dau Rh1 gwerthuso pa mor
sefydliad busnes
llwyddiannus mae
cyferbyniol a
sefydliad busnes a
ddewiswyd wedi
ddewiswyd wedi bod
ymateb i bwysau
wrth baratoi ar gyfer
cystadleuol i
y defnydd cynyddol
ddatblygu eu
o e-fusnes.
defnydd o e-fusnes.
[YA]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 34:

Strategaeth Dylunio
Gwefan

Cod yr uned:

Y/502/5490

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Bellach, mae gan bron pob sefydliad bresenoldeb ar y we ac mae’r defnydd o
drafodion ar-lein yn tyfu'n gyflym, felly rhaid i bobl mewn busnes ddeall sut i
gyfrannu'n effeithiol at gynllunio gwefannau a’u cynnwys. Nod yr uned hon yw
sicrhau bod gan y dysgwyr ddealltwriaeth ddigonol o ofynion gwefan busnes er
mwyn eu galluogi i gael gwefan neu i weithio gydag arbenigwyr technegol.

Cyflwyniad i'r uned
I ddechrau, bydd yr uned yn darparu dealltwriaeth i ddysgwyr o wahanol ddibenion
gwefannau a modelau amrywiol o ddefnydd. Bydd yn pwysleisio'r angen i seilio'r
cynllun ar ddealltwriaeth glir o anghenion y grŵp targed o ddefnyddwyr.
Mae ymchwil wedi dangos bod defnyddioldeb yn allweddol bwysig i gadw
defnyddwyr ac annog ymweliadau mynych â gwefan. Mae'r uned felly’n archwilio
gwahanol elfennau defnyddioldeb yn fanwl. Mae'r elfennau hyn yn cynnwys
gwelywio, iaith, effeithlonrwydd, cyflymder, preifatrwydd ac apêl weledol. Bydd
dysgwyr hefyd yn ystyried pwysigrwydd meithrin ymddiriedaeth ym meddyliau
defnyddwyr a ffyrdd o wneud hyn. Ystyrir hefyd y gofynion ar gyfer hygyrchedd o
dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.
Bydd yr uned yn mynd ymlaen i edrych ar y prif faterion y mae'n rhaid eu hystyried
wrth ddatblygu neu ddiweddaru gwefan. Mae'r uned yn archwilio pwysigrwydd seilio
dylunio gwefannau ar ddau gonglfaen penodol - amcanion strategol a marchnata, a
dealltwriaeth o nodweddion ac amgylchedd technegol defnyddwyr. Mae'r uned yn
ystyried amrywiaeth o swyddogaethau a geir yn gyffredin ar wefannau, gan
gynnwys swyddogaethau sy'n ofynnol i bersonoli profiadau defnyddwyr ar-lein.
Cyflwynir yr amrywiaeth o benderfyniadau y mae’n rhaid eu gwneud i ddysgwyr, yn
ymwneud â meddalwedd, gwe-letya, dylunio tudalennau, gwerthuso cyn lansio a
phrofi. Yn olaf, ystyrir cynllunio ar gyfer amrywiaeth o faterion parhaus pwysig
megis cynnal a chadw a diweddaru, rheoli adborth defnyddwyr neu gwsmeriaid,
hyrwyddo’r wefan, diogelwch systemau TGCh a chynllunio ar gyfer parhad busnes.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod dibenion amrywiaeth o wefannau

2

Deall prif elfennau defnyddioldeb ac apêl weledol dylunio gwefannau

3

Gallu cynllunio gwaith datblygu gwefan ar gyfer sefydliad.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod dibenion amrywiaeth o wefannau
Cysylltiadau masnachol: busnes i fusnes (bif); busnes i ddefnyddwyr (bidd)
Dibenion gwefannau masnachol: modelau gwerthiannau uniongyrchol, trafodion
a chyflwyno drwy gyfathrebu ar-lein (e.e. meddalwedd, cerddoriaeth), trafodion
sy’n dosbarthu ar wahân (e.e. tesco.com); modelau cyn-werthiannau, nwyddau
llyfrynnau, ymgyrchoedd e-bost; modelau cefnogi ôl-werthu, gwasanaethau
cefnogi cwsmeriaid awtomataidd, gwybodaeth dechnegol; gwefannau nad ydynt
yn ymwneud yn uniongyrchol â thrafodion gwerthiant, cyfathrebu corfforaethol,
cysylltiadau cyhoeddus; gwefannau sy'n darparu gwybodaeth neu wasanaethau
ac yn gwneud arian o hysbysebu e.e. rhwydweithio cymdeithasol, porwyr
Cysylltiadau busnes anfasnachol: llywodraeth ganolog a lleol sy'n darparu
gwybodaeth a gwasanaethau i fusnesau a defnyddwyr, sefydliadau sector
gwirfoddol, grwpiau ymgyrchu
Dibenion anfasnachol gwefannau: darparu gwybodaeth; dylanwadu ar farn y
cyhoedd; casglu data; gweithredol e.e. ceisiadau am drwyddedau; cyflwyno
ffurflen dreth
Cysyniadau marchnata allweddol: segmentu’r farchnad; nodi grŵp targed;
dylunio cymysgedd marchnata i ddiwallu anghenion grŵp targed; lle gwefan
mewn cymysgedd marchnata; lle gwefan mewn cymysgedd hyrwyddo.
Datblygiadau cyfredol a’r dyfodol: e.e. defnydd cynyddol o fand eang mewn
cartrefi; defnydd cynyddol o gysylltiadau rhyngrwyd symudol; datblygiadau
teleffoni, gallu i dyfu wrth gynllunio gwefan

2

Deall prif elfennau defnyddioldeb ac apêl weledol dylunio gwefannau
Defnyddioldeb: pwysigrwydd i lwyddiant y wefan; cadw defnyddwyr hyd at
gwblhau; ymddiriedaeth yn y wefan a theyrngarwch cwsmeriaid; dulliau o fagu
ymddiriedaeth yn ystod yr ymweliad cyntaf ac ymweliadau dilynol; prif ffactorau
sy'n effeithio ar ddefnyddioldeb (gwelywio, iaith, effeithlonrwydd, cywirdeb,
cyflymder yr ymateb, parch at breifatrwydd)
Gwelywio: seiliedig ar anghenion defnyddwyr; gallu i gwblhau'r trafod.
Iaith: tôn ac arddull sy'n addas i’r grŵp targed; testun darllenadwy
Effeithiolrwydd: gwerth i ddefnyddwyr; nifer cyfyngedig o gliciau; gwybodaeth
neu drafod gwerthfawr yn gyfnewid am amser
Cywirdeb: yr holl wybodaeth a roddir ac a brosesir
Cyflymder ymateb: pwysigrwydd i ddefnyddwyr; terfynau teimlo adwaith ar
unwaith; parhad llif meddwl ac i gadw sylw defnyddwyr; rhesymau dros
adweithio’n araf e.e. trwybwn gweinydd, cysylltiad gweinydd â'r rhyngrwyd,
tagfeydd ar y rhyngrwyd, cysylltiad defnyddiwr â'r rhyngrwyd, porwr a
chyfrifiadur y defnyddiwr, nodweddion dylunio gwe sy'n arafu cyflymder yr
ymateb (e.e. effeithiau aml-gyfrwng, graffeg cymhleth)
Parch at breifatrwydd: unrhyw geisiadau amherthnasol neu ymwthiol am
wybodaeth; arddangos datganiad preifatrwydd
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Dylunio tudalennau gwe: llwybrau defnyddwyr drwy wefan; graddio
gwybodaeth; faint o wybodaeth sydd ar dudalen; gweithredu peiriannau chwilio
(teitlau tudalennau, tagiau, eglurder, teipograffeg, dylunio ar gyfer
defnyddioldeb ac apêl weledol); gwrthdaro rhwng gwahanol agweddau ar
ddefnyddioldeb e.e. personoli a chyflymder, apêl weledol yn erbyn cyflymder,
apêl weledol yn erbyn eglurder
Hygyrchedd: gofyniad o dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd i wneud
'addasiadau rhesymol' i ddarparu gwasanaeth i’r anabl sydd ar gael yn
gyffredinol; gofynion; ffyrdd o wirio cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd
Apêl weledol: defnydd o liwiau, ffontiau a graffeg; manteision ac anfanteision
defnyddio amlgyfryngau; symud rhwng tudalennau; dull unedig; cysondeb;
defnyddio gofod gwyn; apelio at grŵp targed; cysondeb â delwedd brand
3

Gallu cynllunio gwaith datblygu gwefan ar gyfer sefydliad
Strategaeth: amcanion busnes; amcanion marchnata; proffil a disgwyliadau
defnyddwyr/cwsmeriaid; amgylchedd technegol a phrofiad defnyddwyr;
dadansoddi gwefannau cystadleuwyr
Swyddogaethau’r wefan: swyddogaethau angenrheidiol e.e. cyfleusterau
chwilio, dolenni i wybodaeth bellach; cofrestru defnyddwyr; cyfleuster helpu;
trefniadau trafodion; opsiynau talu e.e. defnyddio cardiau credyd, PayPal;
swyddogaethau cefndirol e.e. cronfeydd data
Personoli profiad ar y we: manteision i ddefnyddwyr; profiad mwy effeithlon i’r
defnyddiwr; manteision i'r sefydliad; offer e.e. cwcis; cronfeydd data
Adnoddau angenrheidiol: enw parth; cynnal ei wefan ei hun; ISP yn cynnal y
wefan; opsiynau ar gyfer cysylltu â'r rhyngrwyd; opsiynau meddalwedd
(defnyddio pecyn ‘siopa’ ar-lein neu ddatblygu ei feddalwedd ei hun); defnyddio
offer awduro gwe (manteision ac anfanteision); mesurau diogelwch; costau
arferol datblygu gwefan fach
Gwerthuso: profion derbyn defnyddwyr; defnyddio mewn amrywiaeth o
amgylcheddau technegol e.e. porwyr, lefelau gwahanol o gysylltedd; profi
hygyrchedd
Ystyriaethau lansio gwefan: cynnal a chadw a diweddariadau; adborth gan
gwsmeriaid; hyrwyddo gwefan; systemau diogelwch TGCh; cynlluniau parhad
busnes; costau arferol cynnal a chadw gwefan fach yn barhaus
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio sut mae tri
sefydliad cyferbyniol
yn defnyddio eu
gwefannau at
ddibenion busnes
[YA]

T1

dadansoddi sut y
cafodd gwefan a
ddewiswyd ei
chynllunio i fodloni
gofynion ei
gynulleidfa darged

Rh1 gwerthuso i ba
raddau y mae
cynllun y gwefan a
ddewiswyd yn
helpu'r sefydliad
gwreiddiol i gyflawni
ei amcanion
[YA]

Ll2

egluro nodweddion
defnyddioldeb
gwefannau tri
sefydliad cyferbyniol

Ll3

disgrifio sut y
dyluniwyd
gwefannau tri
sefydliad i apelio’n
weledol i'w
defnyddwyr

Ll4

dylunio gwefan i
sefydliad penodol i
fodloni dibenion a
nodir ar gyfer grŵp
targed a ddiffinnir
[MC, HR]

T2

asesu cyfraniad
dylunio gwefannau
eu hunain at
gyflawni diben y
sefydliad drwy
fodloni gofynion y
gynulleidfa darged
[DM]

Rh2 gwneud
argymhellion wedi’u
cyfiawnhau ar sut i
wella dyluniad a
chynllun gwefan.
[DM]

Ll5

llunio cynlluniau i
asesu dyluniad
gwefan sydd â’r nod
o gyflawni pwrpas
penodol
[DM]

T3

esbonio pa mor
briodol yw cynllun
lansio gwefan ar
gyfer sefydliad
penodol.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

llunio cynllun lansio
gwefan ar gyfer
sefydliad penodol.
[DM]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 35: CADWYN GYFLENWI A RHEOLI STOC

Uned 35:

Cadwyn Gyflenwi a
Rheoli Stoc

Cod yr uned:

K/502/5493

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw archwilio prif egwyddorion, cysyniadau ac arferion rheoli
cadwyn gyflenwi o ran stoc.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned yn mynd i'r afael â diffiniad o gadwyn gyflenwi, cynllunio cadwyn
gyflenwi, pam mae hi’n bwysig mewn unrhyw fusnes, sut mae’r gadwyn gyflenwi yn
gweithredu ac egwyddorion gwella cadwyn gyflenwi.
Bydd dysgwyr yn archwilio cydrannau cadwyni cyflenwi a sut y maent yn amrywio
mewn gwahanol sefydliadau o ran stoc. Bydd dysgwyr yn dysgu sut mae
sefydliadau yn rheoli swyddogaethau’r gadwyn gyflenwi i ennill mantais gystadleuol
a mantais o ran cost.
Nesaf, bydd dysgwyr yn ystyried y prosesau a gyflawnir i integreiddio cadwyni
cyflenwi. Mae’r rhain yn cynnwys swyddogaethau cysylltu, rheoli rhestr eiddo,
sefydlu systemau monitro ac olrhain a datblygu systemau gwybodaeth.
Bydd dysgwyr yn archwilio manteision ac anfanteision posib integreiddio cadwyni
cyflenwi o safbwynt trefniadol.
Bydd llawer o'r addysg yn seiliedig ar ddadansoddi amrywiaeth o sefydliadau, drwy
ymweliadau, siaradwyr gwadd neu astudiaethau achos. Anogir y dysgwyr i
ddefnyddio eu gwybodaeth i wneud argymhellion ar gyfer gweithredu mewn
amrywiaeth o sefyllfaoedd busnes.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall ystyr rheoli cadwyn gyflenwi

2

Gwybod y broses o integreiddio cadwyn gyflenwi

3

Gwybod manteision cadwyn gyflenwi integredig i sefydliad

4

Gwybod anfanteision cadwyn gyflenwi integredig i sefydliad.
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Cynnwys yr uned
1

Deall ystyr rheoli cadwyn gyflenwi
Rheoli'r gadwyn gyflenwi: diffiniad cadwyn gyflenwi o ran stoc; prif gydrannau;
amrywiadau mewn sefydliadau gwahanol; ochr brynu o’r ffynhonnell a’r ochr
werthu i’r defnyddiwr; ffurfweddau llinol ac wedi’u rhwydweithio; 'cadwyn
gyflenwi' fel gwerth ychwanegol; modelau cadwyn gyflenwi 'gwthio a thynnu';
pwysigrwydd wrth fodloni disgwyliadau'r swyddogaeth farchnata
Y gadwyn gyflenwi: cynhyrchwyr a phroseswyr; cyflenwyr; cwsmeriaid;
defnyddwyr; cyrff dosbarthu; cyflenwi (canolog, datganoledig)

2

Gwybod y broses o integreiddio cadwyn gyflenwi
Proses: cysylltiadau ag amcanion y cwmni; cysylltu/integreiddio cynllunio
cynhyrchu; tarddu a chaffael; trin deunyddiau; rheoli rhestr eiddo;
gweithgynhyrchu/prosesu; un broses o ddosbarthu a gwasanaeth ôl-werthu;
cyflymu'r cyflwyno; staff gwasanaeth bach mewn canolfannau galw yn delio ag
eithriadau cyflenwad

3

Gwybod manteision cadwyn gyflenwi integredig i sefydliad
Manteision: goblygiadau ar gyfer rheoli adnoddau dynol; goblygiadau ar gyfer
rhesymoli sefydliadol; ail-greu gweledigaeth staff i nodau strategol yn hytrach
na rhai swyddogaethol; cyfle ar gyfer nifer a chyflymder sylweddol uwch i
drafodion; cyfle i gynnal/cynyddu safle yn y farchnad; lleihau cymhlethdod y
gadwyn gyflenwi; potensial ar gyfer gweithrediadau proses lyfn yn dilyn gwaith
sefydlu cymhleth cychwynnol; systemau gwell, darbodus ac ystwyth
Cyfleoedd ar gyfer mwy o ddibynadwyedd: goblygiadau ar gyfer defnyddio
technegau cynhyrchu mewn union bryd; goblygiadau i drafod contractau prynu
gyda chyflenwyr; cyfleoedd ar gyfer gwella taliadau a llif arian; manteision
integreiddio megis costau gweithredu is ac olrhain archebu ar-lein fel pwynt
marchnata e.e. diwydiant negeseuon byd-eang

4

Gwybod anfanteision cadwyn gyflenwi integredig i sefydliad
Agored i niwed: sioc allanol annisgwyl; newidiadau i gadwyni cyflenwi oherwydd
e-fusnes; anhawster bodloni disgwyliadau uwch cwsmeriaid o ddibynadwyedd
cyflwyno; risg cynyddol dibynnu ar brosesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig;
anawsterau trafodaethau partneriaethau; angen am gronfeydd data amser real i
reoli logisteg yn effeithiol a chyfleusterau olrhain ar-lein; cymhlethdodau
gweithredu yn benodol i ddiwydiant e.e. integreiddio systemau prynwyr â
systemau cyflenwyr; problemau diogelwch (gweithdrefnau bilio a thalu)
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio ystyr rheoli
cadwyn gyflenwi

Ll2

esbonio sut y
datblygwyd cadwyni
cyflenwi ar gyfer tri
chynnyrch gwahanol

Ll3

disgrifio ffyrdd y
cafodd cadwyn
gyflenwi ar gyfer
cynnyrch a
ddewiswyd ei
hintegreiddio

T1

esbonio sut y gellid
gwella integreiddio'r
gadwyn gyflenwi
ymhellach ar gyfer
cynnyrch a
ddewiswyd

Ll4

T2
disgrifio manteision
posib cadwyn
gyflenwi integredig
yn hytrach na dulliau
confensiynol heb fod
yn integredig i
sefydliad a
ddewiswyd
[YA]

esbonio sut y gall
cadwyn gyflenwi
integredig gyfrannu
at effeithiolrwydd
cynyddol sefydliad a
ddewiswyd

Rh1 gwerthuso faint o
newid sefydliadol
sy'n angenrheidiol i
fanteisio ar gadwyn
gyflenwi integredig
mewn dau fusnes a
ddewiswyd
[YA]

Ll5

disgrifio anfanteision
posib dibynnu ar
gadwyn gyflenwi
integredig gan
gyfeirio at sefydliad
a ddewiswyd.
[YA]

esbonio'r
amgylchiadau lle
gallai integreiddio
cadwyn gyflenwi
fethu â gwella
effeithiolrwydd
sefydliadol gan
gyfeirio at sefydliad
a ddewiswyd.

Rh2 gwerthuso a
chyfiawnhau’r achos
dros roi'r gorau i
reoli cadwyn
gyflenwi integredig
gan gyfeirio at
sefydliad a
ddewiswyd.
[YA]

T3
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 36:

Dechrau Busnes
Bach

Cod yr uned:

Y/502/5487

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall y sgiliau angenrheidiol i gychwyn a
rhedeg busnes, a'r rheoliadau y mae angen cydymffurfio â nhw, ac i gael cyfle i
baratoi cynllun busnes manwl.

Cyflwyniad i'r uned
Mae dechrau busnes bach yn uchelgais i lawer o bobl. Gallai’r syniad busnes fod yn
unrhyw beth, bron iawn – siop goffi, gwasanaeth cludo, siop trin gwallt, gweithdy
trwsio ceir, gwasanaeth DJ, busnes peintio ac addurno, gweithrediad llogi cyfarpar,
neu dyddyn organig bach yn gwerthu ffrwythau a llysiau. Fodd bynnag, gall dechrau
busnes bach fod yn llawn anawsterau ac mae’n bosibl na chaiff y syniad ei
wireddu’n llwyddiannus bob tro. Bydd angen i’r rhai sy’n dechrau menter o’r fath
ystyried y syniad busnes, o ble daw’r cyllid, beth yw’r farchnad bosibl, sut mae’r
gystadleuaeth a llu o faterion eraill y mae’n rhaid mynd i’r afael â nhw os am
ddechrau’r busnes yn llwyddiannus.
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr ystyried eu syniad o fewn ffiniau busnes
strwythuredig, fel y math o fusnes, pa mor ddeniadol yw’r syniad busnes, y
farchnad darged a’r angen i gydbwyso anghenion personol a busnes. Bydd dysgwyr
hefyd yn ystyried eu gallu i redeg y busnes, gan gynnwys y sgiliau sydd ganddynt
eisoes a fydd yn cefnogi’r syniad busnes a pha ddatblygiad personol y mae angen
iddynt ymgymryd ag ef o bosibl i’r fenter fod yn llwyddiannus.
Bydd angen hefyd i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o statws
cyfreithiol a thelerau ac amodau masnachu eu busnes arfaethedig, agweddau
cyfreithiol fel rheoliadau tân, trethiant, TAW a Chyllid a Thollau EM, ac agweddau
ariannol, fel costau dechrau a gweithredu, yn ogystal ag anghenion personol.
Caiff dysgwyr y cyfle i ddyfeisio cynnig amlinellol ar gyfer dechrau busnes. Bydd
hyn yn cwmpasu’r rhesymau dros baratoi cynnig busnes a bydd yn cynnwys llawer
o’r elfennau a ddisgwylir gan ymgynghorwyr ariannol, gan gynnwys y math o
fusnes, ei farchnad darged, adnoddau sydd ar gael, gwybodaeth ariannol a
blaengynllunio.
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Cyflwyno’r syniad busnes cychwynnol gan ddefnyddio meini prawf perthnasol

2

Deall y sgiliau a’r datblygiad personol sydd eu hangen i redeg y busnes yn
llwyddiannus

3

Gwybod am yr agweddau cyfreithiol ac ariannol a fydd yn effeithio ar
ddechrau’r busnes

4

Gallu cynhyrchu amlinell o gynnig cychwyn busnes.
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Cynnwys yr uned
1

Cyflwyno’r syniad busnes cychwynnol gan ddefnyddio meini prawf
perthnasol
Meini prawf: math e.e. busnes newydd, prynu busnes sy’n bodoli eisoes,
rhyddfraint; nodau; cynllunio busnes; pa mor ddeniadol yw’r syniad e.e. pwynt
gwerthu unigryw, galw am fusnes newydd, mantais gystadleuol; cydbwyso
anghenion personol/busnes; gwirio proffidioldeb; tueddiadau busnes;
dylanwadau allanol e.e. masnachol, gwleidyddol, lleol, cenedlaethol,
rhyngwladol; hunan-barch e.e. gweithio i chi’ch hun, annibyniaeth, grym,
cyflawniad
Nodi’r farchnad darged: e.e. ymchwil i’r farchnad, ymchwil a gyhoeddwyd,
rhagolygon gwerthu, gweithrediadau a dewisiadau cwsmeriaid, effaith ar fusnes,
cystadleuaeth, cryfderau a gwendidau, tueddiadau’r farchnad; materion
amgylcheddol

2

Deall y sgiliau a’r datblygiad personol sydd eu hangen i redeg y busnes
yn llwyddiannus
Sgiliau: cyfraniad personol; technegol/gweithredol — yn ymwneud â
chynnyrch/gwasanaeth, rheolaeth, cofnodi a gwirio perfformiad y busnes,
gwerthu personol, gweinyddiaeth, profiad blaenorol, cryfderau a gwendidau
Datblygiad: nodi bylchau/prinderau sgiliau; help proffesiynol; hyfforddiant;
cynllunio; goblygiadau cost; hygyrchedd; terfynau amser

3

Gwybod am yr agweddau cyfreithiol ac ariannol a fydd yn effeithio ar
ddechrau’r busnes
Agweddau cyfreithiol: statws cyfreithiol e.e. masnachwr unigol, partneriaeth,
cwmni cyfyngedig, cwmni cydweithredol; rhwymedigaethau cyfreithiol; telerau
ac amodau masnachu; safonau masnach; trwyddedau; cadw cofnodion; datrys
problemau; cyfreithiau cenedlaethol/lleol; rheoliadau ac is-ddeddfau; iechyd a
diogelwch; rheoliadau tân; trwyddedu; rhwymedigaethau; caniatâd cynllunio;
contractau, dyletswyddau a chyfrifoldebau; cyrff rheoleiddio; ffynonellau cyngor
Agweddau ariannol: cyllideb goroesi personol; cost adeiladau, cyfarpar a
chyflenwadau; costau rhedeg; cyflogi staff; polisi prisio; mantoli’r costau;
rhagweld llif arian parod; cyllidebau/cyfrifon elw a cholled; ffynonellau cyllid e.e.
grantiau, benthyciadau, benthyg, nawdd; cadw cofnodion

4

Gallu cynhyrchu amlinell o gynnig cychwyn busnes
Cynnig busnes: modelau; adolygu gwybodaeth a syniadau; gosod targedau a
nodau; diben y cynllun; elfennau (mathau o fusnes, marchnad, adnoddau
dynol/ffisegol/ariannol, rhagolygon ariannol ac elw, twf a datblygu, camau wrth
gefn)
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

cyflwyno’r syniad
busnes cychwynnol
gan ddefnyddio
meini prawf
perthnasol

T1

Rh1 yflwyno cynnig
busnes cynhwysfawr
sy’n mynd i’r afael
â’r holl agweddau
perthnasol ar
ddechrau busnes.

Ll2

esbonio sut i
adnabod y farchnad
darged

Ll3

T2
disgrifio'r sgiliau
angenrheidiol i redeg
y busnes yn
llwyddiannus a pha
feysydd sy’n gofyn
am ddatblygiad
personol pellach
[GT]

Ll4

disgrifio'r agweddau
cyfreithiol ac
ariannol a fydd yn
effeithio ar gychwyn
y busnes

Ll5

cynhyrchu cynnig
sy’n cynnwys yr
wybodaeth hanfodol
ar gyfer cychwyn y
busnes.
[GT]
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T3

esbonio'r dulliau a
ddefnyddir i nodi’r
farchnad darged ar
gyfer y busnes
arfaethedig

dadansoddi’r
datblygiad personol
angenrheidiol i redeg
y busnes yn
llwyddiannus

asesu goblygiadau'r
agweddau cyfreithiol
ac ariannol a fydd yn
effeithio ar gychwyn
y busnes.
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UNED 36: DECHRAU BUSNES BACH

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 37: DEALL MOESEG BUSNES

Uned 37:

Deall Moeseg
Busnes

Cod yr uned:

A/502/5496

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i'r cysyniad o foeseg busnes ac archwilio ei
ddefnydd o ran ymddygiad unigolion mewn sefydliadau, ac i ymddygiad y sefydliad
yn ei gyfanrwydd.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon yn cyflwyno’r cysyniad o foeseg busnes a chymhwyso gwerthoedd
moesegol i ymddygiad busnes i ddysgwyr. Mae'r pwnc yn berthnasol i unrhyw
agwedd ar gynnal busnes, gan gynnwys strategaethau ystafell fwrdd, sut mae
sefydliadau’n trin eu cyflenwyr, technegau gwerthu, arferion cyfrifo a sut y maent
yn ymateb i faterion ehangach o bryder cymdeithasol megis cynaliadwyedd. Mae
moeseg yn mynd y tu hwnt i ofynion cyfreithiol, felly maent yn ddewisol. Mae’n
ymwneud â’r ffordd y mae sefydliad yn cynnal ei fusnes a sut mae'n ymddwyn yn
gynhenid.
Mae ymddygiad moesegol yn dangos bod sefydliad yn ystyried dimensiynau moesol
ei weithgareddau a sut y dylai fod yn gweithredu. Mae'r uned hon yn edrych ar
foeseg busnes ac effaith safiad moesegol ar fusnesau, yn fewnol ac yn allanol, gan
gynnwys yr effeithiau ar randdeiliaid. Bydd dysgwyr yn archwilio goblygiadau
cymdeithasol moeseg busnes ar amrediad eang o weithgareddau busnes sy'n
effeithio ar y sefydliad ei hun a’r amgylchedd allanol. Bydd hyn yn cynnwys y safiad
moesegol wrth wraidd materion cyfoes megis chwythu'r chwiban, arferion
cyflogaeth, hysbysebu i blant, ymwybyddiaeth amgylcheddol a defnyddio
technolegau newydd megis addasu bwyd yn enetig.
Wrth i ddefnyddwyr ddod yn fwy ymwybodol o foeseg, mae ymddygiad moesegol
penodol wedi cynyddu. Nid yw siarteri chwythu'r chwiban yn anghyffredin,
defnyddir adnoddau adnewyddadwy wrth gynhyrchu, ac mae cynnyrch yn 'ecogyfeillgar'. Mae defnyddwyr bellach yn cael dewis o ran y cynnyrch a'r
gwasanaethau y maent yn eu defnyddio, ac mae hyn wedi rhoi i lawer o fusnesau,
fel rhai nad ydynt yn profi cosmetigau ar anifeiliaid, y cyfle i dyfu mewn
marchnadoedd arbenigol i fodloni'r galw gan ddefnyddwyr.
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UNED 37: DEALL MOESEG BUSNES

Mae'r uned hefyd yn archwilio effaith ehangach pryderon moesegol ynghylch sut y
gall arferion busnes fod â goblygiadau lleol, cenedlaethol a byd-eang. Mae pwysau
cymunedau a grwpiau ar weithrediadau busnes wedi codi ymwybyddiaeth o
bryderon moesegol sy’n cynnwys dirywiad amgylcheddol, trachwant y corff
gweithredol a'r defnydd o lafur plant yn y byd sy'n datblygu. Wrth i bobl ddod yn
fwy ymwybodol o wahanol weithgareddau busnes, ac wrth i newidiadau byd-eang
barhau, bydd busnesau yn newid eu ffyrdd o weithredu. Dylai'r uned ddatblygu
dealltwriaeth o agweddau moesegol ar ymddygiad busnes.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall ystyr a phwysigrwydd moeseg ym myd busnes

2

Deall goblygiadau busnesau sy'n gweithredu’n foesegol

3

Gwybod goblygiadau cymdeithasol moeseg busnes

4

Deall pryderon moesegol sy'n wynebu cymunedau gwahanol.
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Cynnwys yr uned
1

Deall ystyr a phwysigrwydd moeseg ym myd busnes
Gweithgareddau gweithredol: diffiniadau moeseg busnes; gweithgareddau
moesegol; gwerthoedd busnesau; moeseg broffesiynol; ymddygiad moesegol
unigol
Materion moesegol: llywodraethu corfforaethol; cyfrifoldeb cymdeithasol
corfforaethol; yr amgylchedd; cynaliadwyedd; hawliau dynol; llygredigaeth;
masnachu’n deg; cydymffurfiaeth gyfreithiol a rheoliadol; arferion busnes;
amodau gwaith; cyfrifoldebau moesegol unigol

2

Deall goblygiadau busnesau sy'n gweithredu’n foesegol
Rhanddeiliaid: rhanddeiliaid (perchenogion, gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr,
cystadleuwyr, dinasyddion); gwrthdaro buddiannau rhwng grwpiau rhanddeiliaid
e.e. rhanddeiliaid yn erbyn amgylcheddwyr
Goblygiadau: addasu ymddygiad busnes; ymateb i bwysau moesegol;
gweithredu arferion moesegol; dylanwad rhanddeiliaid a grwpiau pwyso; effaith
ar natur gystadleuol; enw da; delwedd gyhoeddus; masnach foesegol; gwerth
ychwanegol; cydymffurfio â deddfwriaeth a chodau ymarfer perthnasol e.e.
cyfraith y DU , cyfraith yr UE; Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau
Dynol; Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig; gweithgarwch economaidd
e.e. lleoliad

3

Gwybod goblygiadau cymdeithasol moeseg busnes
Meysydd gweithgaredd: moeseg ym maes cyllid e.e. llwgrwobrwyo, tâl
gweithredol, masnachu mewnol, lobïo; moeseg wrth reoli adnoddau dynol e.e.
gwahaniaethu, gwyliadwriaeth gweithiwr; moeseg ym maes cynhyrchu e.e. profi
ar anifeiliaid, deunyddiau bwyd wedi’u haddasu’n enetig (GM), darfodiad a
gynlluniwyd; moeseg ym maes gwerthu a marchnata e.e. sbamio, pobl wedi’u
plannu, lleoli cynnyrch, golchi gwyrdd; moeseg ym maes eiddo deallusol e.e.
lladrad meddalwedd, ffugio, rhannu ffeiliau rhwng cymheiriaid
Goblygiadau: byd-eang, e.e. yr amgylchedd; corfforaethol, e.e. cydymffurfiaeth
gyfreithiol a rheoliadol, polisïau ac arferion; unigolion (gweithwyr, defnyddwyr)

4

Deall pryderon moesegol sy'n wynebu cymunedau gwahanol
Cymunedau: lleol; rhanbarthol; cenedlaethol; byd-eang; grwpiau pwyso e.e.
Greenpeace, Cyfeillion y Ddaear; effaith cyrff goruchwylio, e.e. Llywodraeth y
DU, y Cenhedloedd Unedig, yr Undeb Ewropeaidd, Sefydliad Masnach y Byd
(WTO), Sefydliad Iechyd y Byd (WHO)
Materion: cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol; globaleiddio; imperialaeth
ddiwylliannol; ecoleg; yr amgylchedd; masnach deg; llygredigaeth; llafur plant;
contractio allanol; agweddau personol; chwythu'r chwiban
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio'r materion
moesegol y mae’n
rhaid i fusnes eu
hystyried yn ei
weithgareddau
gweithredol

T1

asesu sut y gallai
busnes a ddewiswyd
wella moeseg eu
gweithrediadau

Rh1 gwerthuso effaith
ymddygiad
moesegol busnes a
ddewiswyd ar
randdeiliaid a'r
busnes.
[YA]

Ll2

egluro goblygiadau
gweithredu busnes
yn foesegol ar gyfer
y busnes a’r
rhanddeiliaid
[YA]

Ll3

disgrifio goblygiadau
cymdeithasol
moeseg busnes sy'n
wynebu busnes a
ddewiswyd yn ei
feysydd
gweithgaredd
gwahanol
[YA]

T2

asesu goblygiadau
cymdeithasol
moeseg busnes sy’n
wynebu busnes a
ddewiswyd yn ei
feysydd
gweithgaredd
gwahanol

Ll4

archwilio pryderon
moesegol y
cymunedau lle mae
busnes a ddewiswyd
yn gweithredu.

T3

egluro pryderon
moesegol y
cymunedau lle mae
busnes a ddewiswyd
yn gweithredu ac
awgrymu mesurau y
gellid eu cymryd i
wella cyfrifoldeb
corfforaethol.
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UNED 37: DEALL MOESEG BUSNES

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 38: BUSNES A'R AMGYLCHEDD ECONOMAIDD

Uned 38:

Busnes a'r
Amgylchedd
Economaidd

Cod yr uned:

T/502/5500

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i'r rhyngweithio rhwng yr amgylchedd
economaidd cyffredinol a gweithgarwch busnes a sut y mae'r rhyngweithio yn
cynhyrchu lles cenedlaethol. Bydd dysgwyr yn astudio sut mae gweithgareddau’r
llywodraeth yn rheoleiddio ac yn dylanwadu ar weithgareddau busnes, a sut mae
gweithgareddau busnes yn dylanwadu ar weithredu a pholisi’r llywodraeth.

Cyflwyniad i'r uned
Mae busnesau’n gweithredu mewn amgylchedd a lunnir gan y llywodraeth. Mae’r
llywodraeth yn ceisio rheoli lefel gyffredinol prisiau (chwyddiant), lefelau cyflogaeth,
twf economaidd a’r fantol daliadau. Defnyddir amrywiaeth o dechnegau i
ddylanwadu ar y newidynnau hyn, ond mae newidiadau a wneir gan y llywodraeth
yn effeithio’n uniongyrchol ar fusnesau unigol. Gall codi cyfraddau llog leihau galw
gan ei fod yn ei wneud yn ddrutach i ddefnyddwyr fenthyca. Mae hyn yn golygu y
bydd rhaid i fusnesau leihau allbwn ac o bosib ddiswyddo staff. Mae'r gost o
fenthyca i dalu am fuddsoddiad newydd yn cynyddu, felly gallai gweithredu
technolegau mwy newydd gael ei ohirio, gan leihau natur gystadleuol sefydliad.
Bydd newidiadau yn yr amgylchedd busnes yn effeithio ar sefydliadau unigol.
Mae gwariant y llywodraeth yn effeithio’n sylweddol ar fusnesau gan ei fod yn
gyfran uchel o gynnyrch mewnwladol crynswth. Mae gwariant ar brosiectau
seilwaith megis uwchraddio prif reilffordd arfordir y gorllewin neu adeiladu
cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer y Gemau Olympaidd yn cael effaith
luosydd ar lefel genedlaethol a lleol. Mae cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau
cysylltiedig yn ffynnu. Mewn dirwasgiad, mae'r llywodraeth yn defnyddio'r gwariant
fel modd o ysgogi gweithgarwch economaidd.
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UNED 38: BUSNES A'R AMGYLCHEDD ECONOMAIDD

Polisïau cyllidol ac ariannol yw dau o'r prif ddulliau sydd ar gael i'r llywodraeth
reoleiddio’r rhan fwyaf o weithgaredd economaidd. Mae polisi cyllidol yn defnyddio
trethi a gwario i ddylanwadu ar yr economi. Mae'r adolygiad o wariant a’r gyllideb
flynyddol yn nodi cynlluniau gwario a sut yr ariennir hwy gan arian cyhoeddus. Nod
polisi cyllidol yw codi refeniw gwariant, ac ar ben hynny ailddosbarthu incwm. Caiff
dadchwyddiant ac ailchwyddiant eu rheoli trwy bolisi ariannol a’r cyflenwad o arian
drwy ddefnyddio cyfraddau llog. Mae polisi ariannol yn darparu'r modd i sicrhau
sefydlogrwydd macro-economaidd.
Yn y DU, rhaid i’r llywodraeth a busnes weithredu o fewn y fframwaith cyfreithiol a
rheoleiddiol a sefydlwyd gan lywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd (UE) a
sefydliadau traws-genedlaethol eraill. Mae cysoni'r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau
wedi sicrhau mabwysiadu'r gyfarwyddeb oriau gwaith sy'n cyfyngu ar faint o oriau y
gall gweithwyr eu gweithio. Mewn sawl rhan o'r economi, ceir gweithwyr sydd wedi
ymfudo i'r DU i weithio, un o effeithiau amlycaf perthyn i'r UE, a rhywbeth sydd o
fudd i lawer o gyflogwyr oedd â swyddi gwag i’w llenwi mewn cyfnodau o ffyniant.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod sut y mae gwariant y llywodraeth yn effeithio ar fusnesau

3

Deall polisïau cyllidol ac ariannol a'r effaith ar wariant

4

Gwybod sut mae’r economi rhyngwladol yn effeithio ar fusnesau a
chystadleuaeth yn y DU.

220

BN029007 – Unedau – Edexcel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes – Rhifyn 1 – Awst 2011

UNED 38: BUSNES A'R AMGYLCHEDD ECONOMAIDD

Cynnwys yr uned
1

Deall effaith newidiadau yn yr amgylchedd economaidd ar fusnesau
Amgylchedd economaidd: cylch busnes (twf, dirwasgiad); dangosyddion e.e.
newidiadau yn y cynnyrch mewnwladol crynswth (CMC), cyfraddau chwyddiant
a dadchwyddiant, cyfraddau cyflogaeth, gwargedion/diffygion masnach; mantol
daliadau; amcanion sy'n gwrthdaro; 'effeithiau crychdonni' dirywiadau mewn
diwydiannau penodol e.e. tai, adeiladu a gweithgynhyrchu; addasiadau
strwythurol; ystyriaethau lles
Polisi'r llywodraeth: polisi economaidd; polisi diwydiannol; polisi cystadleuaeth;
polisi cyllidol; polisi cymdeithasol; polisi addysg a hyfforddiant; polisi cludiant;
polisi rhanbarthol; polisi amgylcheddol

2

Gwybod sut y mae gwariant y llywodraeth yn effeithio ar fusnesau
Gwariant y llywodraeth: gwasanaethau cyhoeddus drwy asiantaethau
llywodraeth ganolog a lleol; sefydliadau busnes yn y sectorau preifat a
gwirfoddol; cyllido diffyg; gwariant y llywodraeth a'r mecanwaith lluosydd;
effeithiau lleol cyllid; mentrau cyllid preifat

3

Deall polisïau cyllidol ac ariannol a'r effaith ar wariant
Polisi cyllidol: trethiant uniongyrchol ac anuniongyrchol; lwfansau cyfalaf; effaith
newidiadau ar gostau, galw cyfanredol a lwfansau di-dreth; adolygu potensial
blynyddol; cyllid cyhoeddus; benthyca’r sector cyhoeddus; adolygiad
cynhwysfawr o wariant; adroddiad cyn cyllideb; y gyllideb; ail-ddosbarthu
incwm
Polisi ariannol: galw cyfanredol ac amodau masnachu; polisi ariannol;
newidiadau yn y gyfradd llog; chwyddiant, lefelau cyflogaeth; penderfyniadau
buddsoddi; effeithiau newidiadau gwirioneddol a disgwyliedig

4

Gwybod sut mae’r economi rhyngwladol yn effeithio ar fusnesau a
chystadleuaeth yn y DU
Ffactorau Ewropeaidd: rôl yr Undeb Ewropeaidd (UE); perfformiad economïau’r
Undeb Ewropeaidd; polisïau Ewropeaidd e.e. amaethyddiaeth, busnes, twf,
cyflogaeth, addysg, economeg a chyllid, cyflogaeth, yr amgylchedd,
gwyddoniaeth a thechnoleg, rhanbarthol, cysylltiadau allanol, cymdeithasol;
Undeb Ariannol Ewropeaidd (EMU)
Ffactorau byd-eang: Sefydliad Masnach y Byd; blociau masnachu; amrywiadau
yn y farchnad stoc; argaeledd credyd; cynhesu byd-eang; sefydlogrwydd
gwleidyddol, rhyfel; diwydiant sy'n benodol i ddatblygiadau (olew, nwy, modur);
yr amgylchedd e.e. Protocol Kyoto, Cynhadledd y Ddaear Rio; cynnyrch wedi’i
addasu’n enetig; contractio allanol; globaleiddio; economïau sy'n datblygu
(economïau teigr, economïau BRIC)
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

egluro effeithiau
newidiadau yn yr
amgylchedd
economaidd ar
fusnes a ddewiswyd
[YA]

T1

dadansoddi
goblygiadau
polisïau’r
llywodraeth i fusnes
a ddewiswyd

Rh1 gwerthuso effaith
newidiadau yn yr
amgylchedd
economaidd ar
fusnes a ddewiswyd

Ll2

nodi sut mae
polisïau’r
llywodraeth yn
effeithio ar fusnes a
ddewiswyd
[YA, DM]

Ll3

nodi effaith gwariant
y llywodraeth ar
fusnes a ddewiswyd
[YA, MC]

Ll4

esbonio sut y mae
penderfyniadau
polisi cyllidol ac
ariannol wedi
effeithio ar fusnes a
ddewiswyd
[YA]

T2

dadansoddi
effeithiau polisïau
cyllidol ac ariannol
ar fusnes a
ddewiswyd o ran y
farchnad y mae'n
gweithredu ynddi

Rh2 awgrymu a
chyfiawnhau
elfennau o bolisïau
ariannol a fyddai'n
helpu busnes a
ddewiswyd i gyflawni
ei amcanion.

Ll5

disgrifio effaith
ffactorau
rhyngwladol ar
fusnes a ddewiswyd.
[YA]

T3

asesu effaith y
newidiadau yn yr
amgylchedd busnes
byd-eang ac
Ewropeaidd ar
fusnes a ddewiswyd.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 39: BUSNES RHYNGWLADOL

Uned 39:

Busnes
Rhyngwladol

Cod yr uned:

F/502/5502

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw cyflwyno dysgwyr i'r rôl a chwaraeir gan fusnes rhyngwladol.
Mae mewnforio ac allforio nwyddau a gwasanaethau yn weithgareddau economaidd
pwysig i unrhyw economi. Bydd dysgwyr yn astudio busnesau cenedlaethol a
rhyngwladol a'r fframwaith i’w gweithredu.

Cyflwyniad i'r uned
Mae iPods Apple ac yswiriant gan Aviva yn gynnyrch sydd â hunaniaeth fyd-eang.
Yn aml, cydnabyddir enwau brand ar draws y byd wrth i sefydliadau geisio
cynyddu'r galw am eu cynnyrch, gan ehangu o farchnad genedlaethol i un
ryngwladol. I ddechrau, ystyrir natur yr amgylchedd busnes rhyngwladol drwy
archwilio maint a phwysigrwydd marchnadoedd rhyngwladol. Mae llywodraethau’n
annog busnesau i fasnachu'n rhyngwladol, ond mae diffynnaeth hefyd yn gyffredin.
Rheoleiddir busnes rhyngwladol gan lywodraethau cenedlaethol a hefyd gan
drefniadau masnachu rhyngwladol a hyrwyddir gan flociau masnachu fel yr Undeb
Ewropeaidd ac asiantaethau byd-eang megis Sefydliad Masnach y Byd.
Mae busnesau mawr a bach yn masnachu’n rhyngwladol, ond mae hyn yn aml yn
fwy cymhleth na gwneud busnes yn y farchnad gartref. Ystyrir y materion sy'n
wynebu busnes pan fydd yn ehangu ei weithrediadau rhyngwladol. Fodd bynnag,
darperir dealltwriaeth ychwanegol drwy ystyried materion sy'n wynebu busnesau
tramor wrth iddynt ymestyn eu gweithrediadau drwy symud i mewn i'r farchnad yn
y DU. Prin iawn oedd llwyddiant Tesco wrth ymestyn gweithrediadau i Ffrainc, ond
mae wedi cael mwy o lwyddiant ym Malaysia a Tsieina. Rhaid ystyried yr
amgylchedd busnes gyda’i gyfuniad o faterion gwleidyddol, economaidd a
chyfreithiol. Rhaid archwilio cwestiynau diwylliannol am y ffordd orau i weithredu
mewn lleoliadau rhyngwladol, gan fod gan farchnadoedd unigol nodweddion
unigryw y mae’n rhaid eu deall cyn y gellir manteisio arnynt.
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Mae cymorth ar gael i fusnesau sydd am weithio’n rhyngwladol. Mae'n cynnwys
dirprwyaethau masnach, grwpiau gwirfoddol diwydiannau penodol, cymorth gan y
llywodraeth a chymorth gan fusnesau masnachol - er enghraifft, sut i ariannu
gweithgareddau busnes rhyngwladol. Mae gweithio'n rhyngwladol yn ei gwneud yn
ofynnol i fusnesau archwilio strategaethau a thechnegau sy'n hyrwyddo gwaith
rhyngwladol. A ddylid adeiladu ffatrïoedd, neu a ddylid datblygu partneriaethau lleol
gan ddefnyddio busnesau lleol mewn cyd-fentrau neu gytundebau trwyddedu? Bydd
rhaid addasu gweithgareddau fel cynhyrchu, gwerthu, marchnata, rheoli adnoddau
dynol a phrynu. Rhaid ystyried pob menter yn ôl ei rhinweddau ei hun. Y tro nesaf y
byddwch yn cael diod ar wyliau, darllenwch y label ar y botel a meddyliwch am
arwyddocâd yr wybodaeth gynhyrchu.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall yr amgylchedd busnes rhyngwladol

2

Gwybod sut y mae gwahaniaethau diwylliannol yn effeithio ar fusnes
rhyngwladol

3

Gwybod sut y caiff busnes rhyngwladol ei gefnogi’n ariannol

4

Deall y strategaethau a ddefnyddir gan fusnesau rhyngwladol.
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Cynnwys yr uned
1

Deall yr amgylchedd busnes rhyngwladol
Busnes rhyngwladol: gwerth economaidd masnach ryngwladol (i fusnesau
unigol, i’r economi); mewnforion; allforion; mantol fasnach; mantol daliadau;
gwerth masnach y byd; tueddiadau; globaleiddio; corfforaethau rhyngwladol;
cystadleuaeth; arbedion maint; mudiad llafur ; buddsoddiad tramor; gwledydd
sy'n datblygu
Gweithgareddau economaidd sy'n annog/cyfyngu ar fasnach ryngwladol:
masnach rydd; rhwystrau i fasnach; gwaharddiadau; cwotâu; tariffau; blociau
economaidd e.e. yr Undeb Ewropeaidd; Sefydliad Masnach y Byd (WHO)

2

Gwybod sut y mae gwahaniaethau diwylliannol yn effeithio ar fusnes
rhyngwladol
Amgylchedd: ideoleg; gwleidyddol; economaidd; technoleg; cymdeithasol;
cyfreithiol; moesegol, materion amgylcheddol
Diwylliant: iaith; crefydd; gwerthoedd; agweddau; arferion; moesau; addysg;
diwylliant materol; sefydliadau; seilwaith; agweddau gwaith

3

Gwybod sut y caiff busnes rhyngwladol ei gefnogi’n ariannol
Amgylchedd ariannol rhyngwladol: system cyfnewid tramor; y System Ariannol
Ewropeaidd; cydbwysedd taliadau; marchnadoedd arian rhyngwladol; bancio
rhyngwladol; credyd masnach; llythyrau credyd; Gwarantau Credyd Allforio;
fforffedu; ffactoreiddio; trosglwyddebau; dyledion rhyngwladol; dulliau o
amddiffyn rhag amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid
Cefnogi masnach: asiantaethau'r llywodraeth; cymdeithasau masnach;
yswiriant; materion cyfreithiol

4

Deall y strategaethau a ddefnyddir gan fusnesau rhyngwladol
Rhesymau: Twf (gwerth, swm, cwmpas y farchnad); arallgyfeirio;
marchnadoedd newydd; arbedion maint; lleihau costau; trefn trethiant;
cyfundrefn gyfreithiol a rheoleiddiol
Marchnata: nodi marchnadoedd; dadansoddi data; systemau gwybodaeth
marchnata; hyrwyddo; hysbysebu; addasu/safoni cynnyrch a hyrwyddo,
trwyddedu, cyd-gynhyrchu, mentrau ar y cyd
Cynhyrchu a dosbarthu: safoni cynnyrch; gwahaniaethu cynnyrch; prisio
cynnyrch; sianelau dosbarthu; cludiant; y gadwyn gyflenwi; logisteg
Rheoli adnoddau dynol: staff; personél tramor; personél tramor; arbenigedd
llafur; symudedd llafur; recriwtio; ymsefydlu a hyfforddi; hyfforddiant trawsddiwylliannol
Technoleg: rhyngrwyd; datblygiad diwydiannol; trosglwyddo technoleg; addasu
technoleg i amodau
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

esbonio'r
amgylchedd busnes
rhyngwladol y mae
sefydliad a
ddewiswyd yn
gweithredu ynddo
[YA]

T1

asesu'r dulliau o
gynyddu masnach
rhwng gwledydd a'r
dulliau o gyfyngu ar
fasnach rhwng
gwledydd

Rh1 gwerthuso
problemau posib a
wynebir gan
fusnesau sy'n
masnachu’n
rhyngwladol wrth
fynd i farchnadoedd
newydd

Ll2

disgrifio'r
mecanweithiau sy'n
rheoli masnach
ryngwladol
[YA]

Ll3

T2
disgrifio sut y mae
amgylchedd a
diwylliant gwlad arall
yn effeithio ar fusnes
sy'n gweithredu’n
rhyngwladol
[YA, MC, DM]

cymharu sut mae
gwahaniaethau
diwylliannol ac
amgylcheddau
busnes tramor yn
effeithio ar
gorfforaethau amlgenedlaethol.

Rh2 gwerthuso effaith
gwahaniaethau
diwylliannol ar
berfformiad busnes
rhyngwladol yn y
farchnad ryngwladol.

Ll4

disgrifio sut y mae’r
amgylchedd ariannol
yn effeithio ar
fusnesau sy'n
gweithredu’n
rhyngwladol
[DM, YA]
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll5

canfod pam mae
busnesau'n
gweithredu’n
rhyngwladol
[MC, YA]

Ll6

esbonio'r
strategaethau
busnes a ddefnyddir
gan fusnes sy'n
gweithredu’n
rhyngwladol.
[YA, MC]

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 40:

Cymwysiadau
Cyfrifiadurol ar
gyfer Rheolaeth
Ariannol

Cod yr uned:

D/502/5507

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddeall pwysigrwydd defnyddio meddalwedd
cyfrifiadurol i ddarparu gwybodaeth ariannol gyfredol a chywir.

Cyflwyniad i'r uned
Mae cyfrifydda cyfrifiadurol yn darparu gwybodaeth ariannol gyfredol a chywir ar
unwaith i reolwyr a defnyddwyr o fewn sefydliadau, i'w galluogi i fonitro a rheoli
gweithrediadau busnes. Mae nifer cynyddol o sefydliadau busnes yn defnyddio
meddalwedd cyfrifydda cyfrifiadurol fel mater o drefn i gofnodi trafodion, yn hytrach
na dibynnu ar system cadw llyfrau â llaw. Mae'r system fynediad dwbl wreiddiol o
gadw llyfrau yn rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i baratoi cyfrifon terfynol. Gellir
dylunio cyfrifon terfynol i fod yn addas i'r busnes, ac yna weld rhagolwg ar y sgrin
cyn eu hargraffu. Mae rhwyddineb cynhyrchu adroddiadau yn galluogi sefydliadau i
gyfrifo elw net yn fisol neu mor aml ag y mae ei angen ar y perchennog.
Mae’r daenlen gyfrifiadurol yn llawer mwy poblogaidd na meddalwedd cyfrifydda
cyfrifiadurol, ac mae wedi tyfu’n becyn cyfrifiadurol holl-bwrpas i nifer o
sefydliadau. Gyda'i grid o golofnau a rhesi, a chyfleuster i ddefnyddio fformiwlâu a
swyddogaethau i gyfrifydda, ymddengys bod y daenlen yn gyfrwng delfrydol i storio
a chyflwyno gwybodaeth gyfrifydda ddigidol. Mae data a storir ar daenlen yn hawdd
ei newid, ac mae’r ffaith eu bod yn diweddaru cyfansymiau ar unwaith yn gwneud y
daenlen yn ddelfrydol i gynnal dadansoddiad 'beth os'.
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Mae meddalwedd cronfeydd data yn llawer mwy pwerus na’r cyfleuster cronfa ddata
ar daenlen. Mae gan gronfeydd data lawer o ddefnyddiau mewn sefydliad, ac er
gwaethaf presenoldeb meddalwedd cyfrifydda cyfrifiadurol a thaenlenni, gallant fod
yn werthfawr iawn ym maes cyfrifydda. Y defnydd o feddalwedd priodol yw'r ffactor
allweddol, a rhaid i staff cyfrifydda werthfawrogi swyddogaethau a defnyddiau pob
pecyn. Rhaid i randdeiliaid a rheolwyr sefydliadau weld gwybodaeth gyfrifydda
berthnasol wedi’i chyflwyno'n glir. Gall sefydliadau wneud defnydd effeithiol o
feddalwedd cyflwyno i gyfleu ffeithiau a ffigurau mewn ffordd ddiddorol, ddeinamig
a chyffrous hyd yn oed.
Gall cyflwyniadau cyfrifiadurol gynnwys lluniau, seiniau a delweddau symudol i
gyfleu gwybodaeth neu neges. Nid y cyflwyniad hwn yw hanfod rheolaeth ariannol,
ond mae’n rhan gynyddol o symud i gyfeirio ac ysgogi'r gweithlu. Ni ellir
gorbwysleisio gwerth arbenigedd defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol mewn
amgylchedd ariannol, a bydd yr uned hon yn helpu dysgwyr i ddatblygu lefel uchel
o gymhwysedd ac awydd i ddatblygu eu sgiliau TGCh ymhellach.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gallu defnyddio meddalwedd i gofnodi gwybodaeth gyfrifydda

2

Gallu cynhyrchu gwybodaeth wedi’i thynnu o feddalwedd cyfrifydda
cyfrifiadurol

3

Gallu dadansoddi gwybodaeth o gymwysiadau meddalwedd

4

Gallu defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i gyflwyno a chyfleu gwybodaeth
ariannol.
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Cynnwys yr uned
1

Gallu defnyddio meddalwedd i gofnodi gwybodaeth gyfrifydda
Meddalwedd: taenlenni; rhaglenni cyfrifydda; cronfeydd data; y rhesymau dros
ddefnyddio; manteision; anfanteision
Trafodion: gwerthiant; prynu, trafodion arian parod; incwm; gwariant;
cyllidebau; codio data; cynhyrchu adroddiad e.e. anfonebu, cyfrifon elw a
cholled a mantolen, dyledwyr dros gyfnod, credydwyr dros gyfnod, cofrestr
asedau; rheoli rhestrau eiddo; cofnodion cwsmeriaid; cofnodion cyflenwyr

2

Gallu cynhyrchu gwybodaeth wedi’i thynnu o feddalwedd cyfrifydda
cyfrifiadurol
Gwybodaeth: treuliau; incwm; asedau; rhwymedigaethau; arian parod; banc;
anfonebau; nodiadau credyd; cyfrifon cwsmeriaid; cyfrifon cyflenwyr; mantol
dreial; cyfrif elw a cholled; mantolen; adroddiadau cyllideb
Fformatau: golwg; print; allforio data e.e. i daenlen, PowerPoint, Word; cadw
(brodorol, newidynnau wedi’u gwahanu ag atalnodau (csv), iaith marcio
hyperdestun (html)

3

Gallu dadansoddi gwybodaeth o gymwysiadau meddalwedd
Crynhoi: hidlo (hidlydd awtomatig, meini prawf, data eithriadol); fformiwlâu a
swyddogaethau taenlenni; tablau ac amlinellau pifod; gwybodaeth mewn tablau
a chronfeydd data; cyflymder, swm mawr o wybodaeth
Dadansoddi: dehongli cyfrifon terfynol (proffidioldeb, hylifedd, effeithlonrwydd);
cymariaethau rhwng adrannau a changhennau; termau arian gwirioneddol a
chanrannau

4

Gallu defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i gyflwyno a chyfleu
gwybodaeth ariannol
Cyfathrebu: adrodd; cyflwyniad; tablau, siartiau; graffiau; delweddau digidol;
synau; apêl weledol e.e. lliw ffont, arddull, maint; swm yr wybodaeth
Partïon â diddordeb: arbenigwyr; rhai heb arbenigedd
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

cofnodi tri thrafod
cyfrifydda gan
ddefnyddio system
gyfrifydda
gyfrifiadurol
[YA, GT]

T1

cymharu’r mathau o
feddalwedd a
ddefnyddir i gofnodi
gwybodaeth
gyfrifydda

Rh1 asesu gwerth
defnyddio
meddalwedd ar
gyfer trafodion
ariannol i sefydliad

Ll2

cynhyrchu
gwybodaeth o
system gyfrifydda
gyfrifiadurol mewn
fformat addas
[GT, HR]

T2

esbonio sut y mae
systemau cyfrifydda
cyfrifiadurol yn
cynhyrchu
crynodebau ac yn
dadansoddi
gwybodaeth
gyfrifydda
[MC]

Rh2 gwerthuso
effeithiolrwydd
nodweddion
cyflwyno
meddalwedd a
ddefnyddir i gyfleu
gwybodaeth
ariannol.
[DM]

Ll3

cynhyrchu
crynodebau
dadansoddol o'r
wybodaeth ar
system gyfrifydda
gyfrifiadurol
[YA, MC, DM, HR]

T3

cymharu
nodweddion
cyflwyniad y
meddalwedd a
ddefnyddir i gyfleu
gwybodaeth
ariannol.

Ll4

adrodd ar
ganlyniadau’r
wybodaeth ar
system gyfrifydda
gyfrifiadurol i bartïon
â diddordeb.
[YA, DM, HR]
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 41: MARCHNADOEDD BUSNES A'R ECONOMI

Uned 41:

Marchnadoedd
Busnes a'r Economi

Cod yr uned:

K/502/5509

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw i ddysgwyr ystyried strwythur economi'r DU ac i egluro sut y
mae marchnadoedd busnes yn gweithredu ac yn llunio ymddygiad gweithgarwch
busnes. Bydd dysgwyr yn archwilio’r problemau posib a allai godi pan gaiff
marchnadoedd heb eu rheoleiddio eu rheoli.

Cyflwyniad i'r uned
Trwy astudio gweithgareddau’r llywodraeth, a gweithredu gwahanol fathau o
farchnad fusnes, bydd dysgwyr yn dadansoddi marchnadoedd i esbonio sut maent
yn gweithio a sut mae cynhyrchwyr a defnyddwyr yn ymddwyn wrth i gyflenwad a
galw am nwyddau a gwasanaethau ryngweithio i bennu pris cynnyrch.
Fel arfer, mae marchnadoedd nad ydynt yn berffaith yn cael eu gogwyddo o blaid y
cyflenwr ac i ffwrdd o’r prynwr. Gallai fod fel arall os oes gan brynwyr lawer o rym,
a gall gwerthwyr wynebu sefyllfa o orfod derbyn beth bynnag a gynigir gan eu
cwsmeriaid. Os bydd gan werthwyr ormod o bŵer, gallant ei ddefnyddio er
anfantais i gwsmeriaid. Gall y llywodraeth wedyn ddewis rheoleiddio'r farchnad.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall dibenion sefydliadau a'u nodau

2

Gwybod nodweddion economi'r DU

3

Deall proses ffactorau'r farchnad

4

Deall sut y caiff marchnadoedd eu rheoleiddio yn economi'r DU.
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Cynnwys yr uned
1

Deall dibenion sefydliadau a'u nodau
Mathau o sefydliad busnes: masnachwyr unigol; partneriaethau; cwmnïau
(cyhoeddus, preifat); cwmnïau cydweithredol; elusennau; mentrau
gwladwriaeth; busnesau rhyngwladol
Amcanion: uchafu elw, proffidioldeb; gwerthiannau (gwerth, swm); twf;
rhyngwladoli; cyfran y farchnad; pŵer y farchnad; lles; rhanddeiliaid;
gweithgarwch cydlynu i gyflawni nodau

2

Gwybod nodweddion economi'r DU
Strwythur: system economaidd; maint; poblogaeth; incwm; twf; cyflogaeth;
chwyddiant; dadchwyddiant; masnach ryngwladol; strwythur diwydiant;
sectorau (cynradd, eilaidd, trydyddol); rôl y wladwriaeth; polisïau'r llywodraeth
Tueddiadau: cylch busnes; tueddiadau o ran maint, poblogaeth, incwm, twf,
cyflogaeth, chwyddiant, masnach ryngwladol; buddsoddi tramor; canolbwyntio’r
farchnad; cyfuno a chaffael

3

Deall proses ffactorau'r farchnad
Mathau o farchnad: cystadleuaeth berffaith; cystadleuaeth amherffaith
(monopoli; oligopoli, amherffaith)
Ffactorau’r farchnad: galw; cyflenwad; costau; refeniw; penderfyniad pris; elw;
penderfyniad allbwn; hydwythedd; anhydwythedd; cydbwysedd

4

Deall sut y caiff marchnadoedd eu rheoleiddio yn economi'r DU
Rôl llywodraeth: methiant yn y farchnad; cyfiawnhad dros ymyrryd;
rheoleiddio’r farchnad; dadreoleiddio; cystadleuaeth annheg; polisi
cystadleuaeth; Comisiwn Cystadleuaeth; preifateiddio; menter cyllid preifat;
polisïau’r llywodraeth; cymorthdaliadau; trethiant
Ffactorau rhyngwladol: yr Undeb Ewropeaidd, y farchnad sengl (masnach rydd,
cysoni, cyfalaf, llafur, safonau technegol, masnachu wedi’i symleiddio); undeb
ariannol; cytundeb cymdeithasol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

nodi amcanion
amrywiaeth o
sefydliadau
[YA]

T1

cymharu'r dulliau a
Rh1 dadansoddi
ddefnyddir i gyflawni
perfformiad busnes
amcanion mewn dau
a ddewiswyd yn ôl ei
sefydliad cyferbyniol
amcanion a nodwyd

Ll2

esbonio sut mae
sefydliadau’n
cyflawni eu
hamcanion
[YA, DM]

Ll3

amlinellu
nodweddion yr
economi yn y DU
[YA]

Ll4

disgrifio rôl y
llywodraeth wrth
ddylanwadu ar yr
economi a
gweithgarwch
busnes [DM, GT]

T2

esbonio sut y
sefydlir cydbwysedd
mewn gwahanol
fathau o farchnad

Ll5

egluro gwahanol
fathau o strwythur
marchnad
[YA]

Ll6

disgrifio sut y caiff
marchnadoedd
busnes eu
rheoleiddio yn y DU
[YA, DM, MC]

T3

esbonio pam mae’n
rhaid i’r llywodraeth
reoleiddio
marchnadoedd
busnes.

Rh2 gwerthuso
effeithiolrwydd y
gyfundrefn
reoleiddio mewn
marchnad a
ddewiswyd.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll7

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

esbonio sut y mae
gofynion yr UE yn
dylanwadu ar
farchnadoedd
busnes yn y DU.
[YA, DM]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 42:

Systemau Rheoli
Ansawdd mewn
Logisteg

Cod yr uned:

H/600/8606

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Mae'r uned yn rhoi i ddysgwyr drosolwg cynhwysfawr o'r systemau sicrhau ansawdd
a ddefnyddir gan sefydliadau logisteg blaenllaw. Mae cynnal a chadw a sicrhau
ansawdd mewn sefydliadau yn hanfodol wrth helpu i gyflawni mantais gystadleuol.

Cyflwyniad i'r uned
Nod yr uned hon yw rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o reoli, monitro a thechnegau
sicrhau ansawdd a ddefnyddir gan sefydliadau sy'n ymwneud â logisteg ar lwyfan
byd-eang.
Dylai'r dysgwr ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r technegau a'r systemau a
ddefnyddir i ymdrechu i gael gwelliant parhaus yn y diwydiant.
Yn benodol, bydd dysgwyr yn gallu dysgu sut i gynhyrchu cynllun gwella drwy’r
wybodaeth a geir o elfennau systemau ansawdd a thechnegau gwelliant parhaus.
Mae'r uned hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddangos sgiliau allweddol wrth gymhwyso,
cyfathrebu, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, gwella’u dysgu a'u perfformiad eu
hunain, datrys problemau a gweithio gydag eraill.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Gwybod technegau gwella parhaus ar gyfer sefydliadau logisteg

2

Gallu cynhyrchu cynllun gwella

3

Gwybod elfennau systemau ansawdd

4

Deall y technegau a ddefnyddir mewn logisteg gyfoes.
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Cynnwys yr uned
1

Gwybod technegau gwella parhaus ar gyfer sefydliadau logisteg
Gwelliant parhaus: technegau; angen am systemau gwelliant parhaus ar gyfer
mantais gystadleuol, trosolwg o 17 pwynt Schonberger ar gyfer
gweithgynhyrchu o'r radd flaenaf; ymagweddau - trosolwg o ymagweddau i
welliant parhaus ac ansawdd; defnyddio - astudiaethau achos sy'n seiliedig ar y
diwydiant e.e. dileu gwastraff er mantais gystadleuol
Damcaniaethwyr: Crosby (e.e. pedwar absoliwt, cynllun gwella 14 pwynt,
Deming e.e. rheoli ystadegol); cylch datblygiad systematig PDCA (neu gylch
Deming) - cynllunio, gwneud, gwirio, gweithredu; cynllun rheoli ansawdd 14
pwynt; Juran e.e. torri tir newydd; cadwyni cwsmer-cyflenwr; Shingo - dim
diffygion (e.e. archwilio ffynhonnell, adborth ar unwaith, arolygu 100%,
prawfddarllen am gamgymeriadau); Kaizen (e.e. camau cynyddol o welliant
parhaus); nodau Kaizen - ansawdd, cost, cyflwyno; sylfeini Kaizen - sefydliad
Seri 5S; systemau Kaizen; cynnal a chadw cynhyrchiol llwyr, mewn union bryd,
ffatri weledol, cynlluniau awgrymiadau, gweithgareddau grŵp bach; cylch gwella
Kaizen

2

Gallu cynhyrchu cynllun gwella
Offer ansawdd: offer ansawdd e.e. siartiau Pareto, histogramau, siartiau bar,
siartiau Gantt, siartiau llif proses, siartiau rheoli proses ystadegol, diagramau
gwasgariad, cynhyrchu syniadau
Defnyddio: dethol a defnyddio offer o ansawdd priodol i ddatrys problemau e.e.
cynhyrchu syniadau a chynllun gwella sy'n berthnasol i logisteg y sefydliad

3

Gwybod elfennau systemau ansawdd
Diffiniadau o ansawdd: canfyddiad o ansawdd; rheoli ansawdd; sicrhau
ansawdd; rheoli ansawdd llwyr; nam, diffygiol, lefel ansawdd dderbyniol
Elfennau allweddol: safonau ansawdd - trosolwg o ISO9000, ISO14000, BSI, CE
Systemau: sefydliadol - rheoli ansawdd, sicrhau ansawdd, systemau rheoli
ansawdd; llawlyfrau e.e. polisi ansawdd, disgrifiad sefydliadol, diffiniadau a
symbolau, camau cywirol ac ataliol, dogfennaeth, gweithdrefnau gweithredol;
economeg e.e. cyfanswm cost y model ansawdd, costau atal, costau gwerthuso,
costau methiant
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4

Deall y technegau a ddefnyddir mewn logisteg gyfoes
Ymagweddau cadwyn gyflenwi: syml, ystwyth, ar y cyd, gwneud yn ôl archeb
neu wneud i stoc
Cadwyn gyflenwi: systemau gwthio e.e. MRP, MRPII - meddalwedd ar gyfer
gweithgynhyrchu; systemau tynnu e.e. JIT, System Gynhyrchu Toyota;
systemau rheoli cynhyrchu e.e. sefydliad ar gyfer cynhyrchu; cynhyrchu ar
wahân - gwaith, swp, màs; prosesu parhaus
Technegau: gweithgynhyrchu e.e. TPM; Cyfnewid dei mewn llai na deg munud
(SMED); dull cell gynhyrchu (cynllun siâp U); caffael e.e. e-gaffael; warws e.e.
rheoli llif, trawsddocio; cludiant e.e. uno wrth eu cludo
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll1

disgrifio'r angen am
welliant parhaus
[CT1]

Ll2

disgrifio’r
ymagweddau at
welliant parhaus ac
ansawdd mewn
logisteg
[CT2]

Ll3

cymharu offer o
safon o ran eu
haddasrwydd
[IE4]

Ll4

cynhyrchu cynllun
gwella
[IE1]

Ll5

disgrifio elfennau
allweddol safonau
ansawdd
[CT6]

Ll6

disgrifio trefniadaeth
systemau ansawdd
[IE4]

Ll7

esbonio gweithredu
agwedd modern at
logisteg.
[CT5]
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I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

T1

esbonio'r
ymagweddau at
welliant parhaus ac
ansawdd gan
gyfeirio at
ddamcaniaethwyr
perthnasol

Rh1 dadansoddi'r
ymagweddau at
welliant parhaus ac
ansawdd gan
gyfeirio at
ddamcaniaethwyr
perthnasol

T2

dadansoddi cynllun
gwella drwy ddewis
a defnyddio offer o
safon o fewn
problem logisteg

Rh2 gwerthuso cynllun
gwella drwy ddewis
a defnyddio offer o
safon o fewn
problem logisteg.

T3

dadansoddi
gweithredu agwedd
modern at logisteg.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 43:

Cynllunio Cludiant

Cod yr uned:

Y/600/8599

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth am
gynllunio cludiant ynghyd â rôl deddfwriaeth berthnasol, gan ystyried nodweddion
gwahanol nwyddau wrth eu cludo a sut y gallai hyn effeithio ar y daith. Bydd yr
uned hefyd yn galluogi dysgwyr i ennill gwybodaeth am gyfarpar cludiant mwy
arbenigol yn ogystal â’r offer safonol a ddefnyddir wrth gynllunio cludiant ar gyfer
logisteg.

Cyflwyniad i'r uned
Cynllunio cludiant yw un o'r rolau pwysicaf yn niwydiannau cludiant y DU ac yn fydeang heddiw. Gallai’r DU dyfu’n ganolbwynt logisteg canolog gyda datblygiad
pellach Porth Tafwys, felly bydd angen cynyddol am bobl yn y diwydiant a all helpu
i gynnal llif nwyddau drwy wneud y mwyaf o gynllunio cludiant.
Dyluniwyd yr uned i ganolbwyntio ar gynllunio cludiant sy'n ymwneud â gwaith
cludo nwyddau’r DU. Bydd dysgwyr yn archwilio swyddogaeth cludiant, cost,
gwasanaeth, cynhyrchiant, a gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu. Byddant
hefyd yn ymchwilio i'r defnydd o offer cludiant, gan gynnwys sut i ddewis rhwng
opsiynau amrywiol yn briodol.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall rôl cludiant

2

Gwybod am gynllunio cludiant mewn perthynas â deddfwriaeth gyfredol

3

Deall y defnydd o’r offer cludiant safonol ac ymylol a ddefnyddir mewn
logisteg

4

Gwybod deddfwriaeth gyfredol genedlaethol sy'n effeithio ar gynllunio
cludiant.
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Cynnwys yr uned
1

Deall rôl cludiant
Rôl a diffiniad: y cysylltiadau cludiant mewn cadwyni cyflenwi e.e. cludo
nwyddau; diffiniad o drafnidiaeth, gan gynnwys mathau o gerbydau cludo e.e.
cynwysyddion rheoli tymheredd; dulliau cludiant e.e. ar y ffyrdd, rheilffyrdd,
awyr, môr, rhyng-foddol; pam mae cludiant ffordd yn flaenllaw yn y DU;
pwysigrwydd newidynnau cyflymder, costau a dibynadwyedd i ddefnyddwyr
Cynnyrch (nwyddau) a gludir: math o gynnyrch ym mhob modd e.e.
deunyddiau crai, gwaith ar y gweill, nwyddau gorffenedig; gofal am gynnyrch,
lleihau difrod a cholled; newidynnau cyflenwad/galw;
maint/pwysau/gwerth/trwybwn cynhyrchion a drafodir e.e. nwyddau mesuriad
afreolaidd/dros bwysau y mae angen trwyddedau arbennig arnynt i’w symud ar
y ffordd
Costau, cynhyrchiant a gwasanaeth: costau sefydlog ac amrywiol; cyfaddawd
gyda lefelau gwasanaeth; dangosyddion perfformiad allweddol; mesur
gweithrediadau; dadansoddi lefelau gwasanaeth; samplu gwasanaeth i
gwsmeriaid; gwneud gwelliannau

2

Gwybod am gynllunio cludiant mewn perthynas â deddfwriaeth gyfredol
Cynllunio a threfnu llif nwyddau: egwyddorion cynllunio cludiant, cyfaddawdau
rhwng cost, cyflymder a dibynadwyedd, tarddiad y cyflenwad/casgliadau e.e.
gan gyflenwyr; tarddiad y galw/cyflenwadau e.e. i gwsmeriaid; seilweithiau
ffyrdd e.e. traffyrdd; llwytho/dadlwytho cynnyrch, lleihau amser neu bellter
wrth gynllunio teithiau, trefnu diwrnod sefydlog neu amserlen afreolaidd
Iechyd a diogelwch: trosolwg o ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch - Deddf
Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (HASAW), Rheoliadau Rheoli Sylweddau
Peryglus i Iechyd 2002 (COSHH), Rheoliadau Codi a Chario, Gweithrediadau
Codi a Rheoliadau Codi 1998; rolau a chyfrifoldebau e.e. rheolwyr, staff,
asesiadau risg, rhaglenni ymwybyddiaeth o ddamweiniau e.e. hyfforddi gyrwyr,
diogelwch offer ac unigolion, peryglon posib e.e. gwrthdaro, symud llwythi,
cwympiadau, anafiadau wrth lwytho a dadlwytho; fetio a hyfforddi personél,
peryglon torri’n fyr e.e. gyrru'n rhy gyflym, llwythi ansicr, codi pwysau
gormodol â llaw

3

Deall y defnydd o’r offer cludiant safonol ac ymylol a ddefnyddir mewn
logisteg
Cyfarpar trin mecanyddol: defnyddio lifftiau cynffon, tryciau paled, craeniau,
lloriau rholer wrth lwytho/dadlwytho, manteision ac anfanteision
Cyfarpar codi a chario: tryciau paled, certiau sach, manteision ac anfanteision
Mathau o gyfarpar cerbydau cludo: defnyddio gwahanol fathau o gerbydau e.e.
nifer yr echelau, pwysau gros y cerbyd, hyd a lled fwyaf; manteision ac
anfanteision
Mathau o gyfarpar corff cludiant: ffyrdd o ddefnyddio mathau penodol o gyrff
e.e. gwastad/llwyfannau, fan, llenni ar ochrau, tanceri, tipwyr, cyrff dros
dro/gollwng, manteision ac anfanteision
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Nodi offer cludiant: manteision ac anfanteision prynu yn hytrach na llogi offer
cludo; prynu'r cyfarpar, hurio ar gontract/prydles gweithredu, prydles ariannol,
hurbwrcas/pwrcas prydles, llogi tymor byr, contractio allan h.y. materion
ariannol, materion gweithredol, materion strategol
4

Gwybod deddfwriaeth gyfredol genedlaethol sy'n effeithio ar gynllunio
cludiant
Deddfwriaeth: pwysigrwydd cynllunio cludiant a gweithrediadau h.y.
deddfwriaeth cerbydau e.e. adeiladu a defnyddio; effeithiau deddfwriaeth
cerbydau ar gynllunio cludiant e.e. pwysau gros cerbydau; deddfwriaeth gyrwyr
e.e. oriau gyrwyr; effeithiau deddfwriaeth gyrwyr ar gynllunio cludiant e.e.
symud dwbl cerbydau; deddfwriaeth gweithredwyr e.e. trwyddedu gweithredwyr
e.e. trwydded ‘O’ (trwydded gweithredwr), drwydded PCV (cerbyd cludo
teithwyr), trwydded LGV (cerbyd nwyddau mawr); yswiriant; effeithiau
deddfwriaeth gweithredwyr ar gynllunio cludiant e.e. cludo nwyddau pobl eraill;
deddfwriaeth berthnasol arall e.e. wrth gynnal cynnyrch y rheolir eu tymheredd;
rheoliadau traffig y ffyrdd - Deddfau Traffig Ffyrdd 1988 a 1991, Deddf Traffig
Ffyrdd (Darpariaethau Canlyniadol) 1988, Deddf Troseddwyr Traffig Ffyrdd
1988, Deddf Traffig Ffyrdd (Cerbydau Tramor) 1972; Rheoliadau Rheoli Iechyd
a Diogelwch yn y Gwaith 1992 (Gogledd Iwerddon), rheoliadau iechyd a
diogelwch logisteg - Deddf Iechyd a diogelwch yn y Gwaith (Gogledd Iwerddon)
1978, Rheoliadau Sylweddau Peryglus (Trawsgludo mewn Tanceri Ffyrdd a
Chynhwysyddion Tanciau) 1981, Rheoliadau Traffig y Ffordd (Cludo Sylweddau
Peryglus mewn Pecynnau ac ati) 1986, Rheoliadau Rheoli Sylweddau sy'n
Beryglus i Iechyd 2002 (COSHH); rheolaethau amgylcheddol a gwrthlygredd
e.e. trin a rheoli rheoliadau gwastraff, allyriadau cerbydau, rheoliadau pecynnu
a labelu
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll1

egluro rôl cludiant
yn y gadwyn
gyflenwi
[IE1]

Ll2

edrych ar y math o
nwyddau a gludir
gan y gwahanol
ddulliau o deithio
[ELl1]

Ll3

disgrifio
egwyddorion
cynllunio cludiant
wrth drefnu llif
nwyddau
[CT2]

Ll4

amlinellu’r mesurau
iechyd a diogelwch
sy'n berthnasol i
gynllunio cludiant
[IE3]

Ll5

trafod y defnydd
penodol o ystod o
gludiant offer
[IE2]

Ll6

archwilio’r dulliau a
ddefnyddir yn y
broses o gaffael
offer cludiant
[CT6]
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I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

T1

esbonio egwyddorion Rh1 cyfiawnhau
cynllunio cludiant i
argymhellion ar
drefnu llif nwyddau
gyfer cynllunio
cludiant da

T2

dadansoddi
manteision ac
anfanteision
defnyddio gwahanol
fathau o offer
cludiant.
Rh2 gwerthuso'r dulliau i
gaffael offer cludo o
ran goblygiadau
tymor byr a hir.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll7

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

nodi’r ddeddfwriaeth
wladol berthnasol y
mae’n rhaid ei
hystyried wrth
gynllunio cludiant.
[RL4]

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 44:

Rheolaeth
Weithredol Cludiant
ffordd

Cod yr uned:

F/600/8600

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o
gynllunio llwybrau gweithredol, materion diogelwch a risgiau gweithredol sy'n
gysylltiedig â chludiant ffordd. Bydd dysgwyr hefyd yn dod i ddeall y gofynion
gweithredu cyfreithiol a phwysigrwydd gofynion iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â
chludiant ffordd.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon wedi ei dylunio i ganolbwyntio ar yr agweddau gweithredol ar
gynllunio llwybr, gan gynnwys materion cyfreithiol, iechyd a diogelwch yn y gwaith
cludo nwyddau. Bydd dysgwyr yn ymchwilio i ofynion cyfreithiol, diogelwch a
gweithredu cerbydau, llwythi ac unigolion, gan gynnwys deddfwriaeth, rheoliadau a
chodau ymarfer perthnasol. Byddant hefyd yn ymchwilio i faterion diogelwch, gan
gynnwys llwythi uned briodol a defnyddio cyfarpar trin yn briodol.
Bydd dysgwyr yn archwilio risgiau diogelwch i lwythi ac unigolion, gan gynnwys
gweithdrefnau diogelwch sefydliadol, risgiau cysylltiedig i ddiogelwch o ffynonellau
allanol a chamau i'w cymryd pan fydd nifer o risgiau yn digwydd.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall confensiynau cynllunio llwybrau cludiant ffordd

2

Gwybod yr amserlennu gweithredol ac ansawdd y gwasanaeth angenrheidiol
ar gyfer cludiant ffordd

3

Gwybod gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredol cludiant ffordd

4

Deall y dulliau diogelwch sy'n gysylltiedig â chludiant ffordd.
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Cynnwys yr uned
1

Deall confensiynau cynllunio llwybrau cludiant ffordd
Cynllunio llwybr: mewn amgylchedd gweithrediadau; adolygu gwybodaeth
berthnasol e.e. llwybr, amserlen; nodi’r effaith y gallai'r llwyth ei chael ar y
dewis o lwybr; cael a defnyddio mapiau a gwybodaeth berthnasol; nodi priffyrdd
ac isffyrdd addas; problemau posib; llwybrau amgen, amcangyfrif pellteroedd
gyrru, cyflymder posib ar gyfartaledd, amser angenrheidiol i gadw at amserlen;
cydymffurfio â rheoliadau cyfreithiol, diogelwch a rheoliadau gweithredu e.e.
codau priffyrdd, rheoliadau cludiant, oriau gyrwyr; penderfynu ar y ffordd fwyaf
effeithiol o ddefnyddio amser gyrru; seibiau priodol gyda chyfleusterau ar eu
cyfer eu hunain, y cerbyd a’r llwyth e.e. dros nos, gorffwys, tanwydd, cyfnewid,
gofynion diogelwch; cyfathrebu â phersonél perthnasol
Darparu a chasglu llwythi: ffynonellau gwybodaeth ar gyfer casglu llwyth;
gwybodaeth am gyrchfannau ac amserlenni e.e. pwynt darparu, man casglu,
amser casglu, amser darparu, arosfannau; problemau a all ddigwydd wrth gael
gwybodaeth e.e. ddim yn gwybod ble i gael gwybodaeth neu ba wybodaeth sy’n
angenrheidiol; gofynion arbennig ar gyfer llwytho a dadlwytho e.e.
cynwysyddion, hylifau, deunyddiau (gan gynnwys deunyddiau peryglus),
gofynion arbennig ar gyfer amseru dosbarthu neu gasglu; asesu gwybodaeth
ddiweddar a allai effeithio ar gadw at y gyrchfan a'r amserlen; cydymffurfio â
rheoliadau cyfreithiol, diogelwch a gweithredu, oriau gyrwyr

2

Gwybod yr amserlennu gweithredol ac ansawdd y gwasanaeth
angenrheidiol ar gyfer cludiant ffordd
Lefelau staffio ac amserlenni: ar gyfer cyflwyno a chasglu llwythi, cynllunio
lefelau staffio a pharatoi amserlenni gwaith i gynnwys yr holl anghenion
gweithredol ac ystyried cyfyngiadau gweithredol e.e. gydag amcanion, targedau
gwaith, cyfyngiadau ariannol, personél sydd ar gael, diogelwch; cyfrifo gofynion
staffio, cynhyrchu a chyflwyno cynlluniau staffio, amserlennu gwaith; monitro
lefelau staffio ac amserlenni; gwneud addasiadau e.e. dyrannu cyfrifoldebau a
thasgau, oriau gwaith, lefelau staffio; cynllunio wrth gefn
Ansawdd y gwasanaeth: ar gyfer darparu a chasglu llwyth; gwasanaethau a
ddarperir gan staff mewnol, gan asiantaethau allanol; dogfennau sy'n ofynnol
gan sefydliadau; dulliau a ddefnyddir i roi gwybod pan fydd oedi, delio ag
anfodlonrwydd; gwerthuso ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan staff
mewnol, gan asiantaethau allanol; datblygu gwelliannau realistig a chosteffeithiol y gellid eu gwneud i ansawdd y gwasanaeth; casglu ac adrodd
gwybodaeth am ansawdd y gwasanaeth - wyneb yn wyneb, yn ysgrifenedig;
asesu gwybodaeth yn deg ac yn gywir; gwneud gwerthusiadau yn gyson â'r
dystiolaeth; camau y gellir eu cymryd os bydd asiantaethau allanol yn gwrthod
gwella ansawdd y gwasanaeth e.e. os oes contractau neu drwyddedau’n cyfyngu
arnynt
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3

Gwybod gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredol cludiant ffordd
Gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredol: ymrwymiad sefydliadol; systemau
gwaith diogel; diogelwch cerbydau, llwythi ac unigolion; peryglon posib e.e.
damweiniau, symud llwythi, cwympiadau, anafiadau tra'n llwytho a dadlwytho;
fetio a hyfforddi personél; seibiau byr diogelwch e.e. gyrru'n rhy gyflym, llwythi
anniogel, codi pwysau gormodol â llaw; hyfforddiant a goruchwyliaeth; codi a
chario a thrin; gwybodaeth am ofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu sy'n
berthnasol i yrru cerbydau e.e. rheolau’r ffordd, rheoliadau cludiant,
cyfyngiadau alcohol a chyffuriau, oriau gyrwyr; llwytho a dadlwytho e.e.
cyfyngiadau llwythi; cario llwythi h.y. gofynion trwydded y gweithredwr;
defnyddio ffyrdd e.e. terfynau cyflymder gyrwyr; mathau o broblemau sy'n
digwydd e.e. mecanyddol, hinsoddol, amgylcheddol, plâu, llygredd, pecynnu
anghywir, tân; osgoi difrod neu ddirywiad
Deddfwriaeth a rheoliadau: Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974;
Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith COSHH 2002; Rheoliadau
Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 1995; • Rheoliadau
Amser Gweithio 1999

4

Deall y dulliau diogelwch sy'n gysylltiedig â chludiant ffordd
Dulliau diogelwch: cerbydau, llwythi ac unigolion; defnyddio llwythi uned
priodol; defnyddio cyfarpar trin a storio priodol; amgylchedd diogel; fetio a
hyfforddi personél; systemau e.e. stopio a chwilio, seliau cerbydau, dogfennaeth
berthnasol; dulliau diogelwch h.y. diogelwch corfforol - dalennau, cloeon, seliau
drysau, larymau; dyfeisiau mecanyddol a thrydanol; yr angen am ddiogelwch
cludiant ffordd
Risgiau diogelwch: gweithdrefnau diogelwch sefydliadol; ystod o risgiau
diogelwch llwythi a chysylltiedig e.e. cario arfau, pethau gwerthfawr, pobl;
risgiau diogelwch mewn amrywiaeth o leoliadau e.e. parcio dros nos, parcio yn
ystod y dydd, tanwydd wrth yrru, llwytho a dadlwytho, risgiau eraill e.e. dwyn
cerbyd, dwyn eitemau personol, fandaliaeth, llosgi bwriadol
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

egluro'r ffactorau i'w
hystyried wrth
ddatblygu cynllun
llwybr
[ST3]

T1

dadansoddi sut yr
ystyrir defnydd
effeithiol o gerbydau
a staff wrth
ddatblygu cynllun
llwybr

Rh1 gwerthuso sut yr
ystyrir defnydd
effeithiol o gerbydau
a staff wrth
ddatblygu cynllun
llwybr

Ll2

disgrifio'r ffactorau
sylfaenol i'w
hystyried wrth
gynllunio a monitro
gweithgaredd
gweithredol
[IE4]

Ll3

gwasanaeth ei
ymgorffori wrth
amserlennu
gweithredol
[CT6]

T2

esbonio sut y gellir
gwneud addasiadau i
ddarparu
gwasanaethau o
ansawdd i
gwsmeriaid

Ll4

disgrifio'r gofynion
T3
cyfreithiol, diogelwch
a gweithredu ar
gyfer cerbydau a
llwythi
[TW2]

Ll5

nodi gofynion
diogelwch cerbydau,
llwythi ac unigolion
[IE1]
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dadansoddi
goblygiadau
gofynion cyfreithiol,
diogelwch a
gweithredu ar gyfer
cerbydau a llwythi.
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll6

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

esbonio'r risgiau
diogelwch sy'n
ymwneud â
cherbydau a llwythi.
[IE3]

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:
Rh2 gwerthuso'r risgiau
diogelwch i
gerbydau a llwythi,
gan roi argymhellion
ar gyfer gwelliannau
a chyfiawnhad
priodol.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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Uned 45:

Systemau Cludiant
a'r Amgylchedd

Cod yr uned:

Y/600/8604

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i ddeall effaith amgylcheddol systemau cludiant
ac i archwilio dewisiadau eraill sy'n llai niweidiol i'r amgylchedd.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon yn archwilio systemau cludiant cyfredol a’u heffaith ar yr
amgylchedd. Mae'n ystyried llygredd aer, llygredd sŵn ac ymyrraeth weledol. Nodir
systemau cludiant cyfredol ac archwilir polisïau lleol a chenedlaethol sydd yn eu lle i
reoli eu heffaith ar yr amgylchedd. Trafodir dulliau eraill o gludiant a thanwydd
glanach hefyd. Mae'r pwyslais ar reoli effaith amgylcheddol systemau cludiant ac
annog defnydd o ddewisiadau eraill mwy newydd, sy’n llygru llai.
Yn olaf, ystyrir y ffyrdd y mae technoleg yn newid y nifer deithiau a wneir gan bobl
a'r pellter a deithir o ran y dewis o lwybr.
Mae'r uned yn rhoi cyfle i ddysgwyr archwilio pwysigrwydd a chyfyngiadau polisïau
cludiant ar fywyd cymdeithasol a masnachol. Mae hefyd yn caniatáu iddynt
archwilio dewisiadau eraill ac i edrych ar y posibilrwydd o newid mewn perthynas ag
arferion gweithio modern yn y sector cludiant.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall polisïau llywodraeth genedlaethol a lleol sy'n ymwneud â systemau
cludiant a'r amgylchedd

2

Gwybod am systemau cludiant cyfredol

3

Gwybod am faterion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â systemau cludiant

4

Deall dulliau eraill o gludiant.
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Cynnwys yr uned
1

Deall polisïau llywodraeth genedlaethol a lleol sy'n ymwneud â
systemau cludiant a'r amgylchedd
Lleol: tawelu traffig, lonydd bysiau, llwybrau beicio, canolfannau i gerddwyr,
canolfannau siopa y tu allan i'r dref; gwiriadau llygredd, cyfyngiadau cyflymder,
prisio ffyrdd, cymorthdaliadau ar gyfer cludiant cyhoeddus, adfywio tramiau,
parcio a theithio, ymwybyddiaeth y cyhoedd, annog cerdded i’r ysgol
Cenedlaethol: treth ar gerbydau a thanwydd, treth allyriadau, cymorthdaliadau
ar gyfer cludiant cyhoeddus, partneriaethau cyhoeddus/preifat e.e. tanddaearol
Llundain; cyfyngiadau ar adeiladu ffyrdd, pwyllgorau ymgynghorol, grwpiau
pwyso e.e. Transport 2000, Sustrans, Greenpeace, Cyfeillion y Ddaear

2

Gwybod am systemau cludiant cyfredol
Systemau cludiant: car preifat; rheilffordd h.y. uwchben y ddaear ac o dan y
ddaear; bws, coets, tram h.y. Manceinion, Sheffield, Croydon, Nottingham;
rheilffordd ysgafn e.e. Rheilffordd Ysgafn Ardal y Dociau, Metro Tyne a Wear;
aer, y môr, afon, camlas, beicio, cerdded

3

Gwybod am faterion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â systemau cludiant
Materion: llygredd aer, llygredd sŵn, ymyrraeth weledol; cynhesu byd-eang,
disbyddu adnoddau byd; gorlenwi, effaith ar iechyd corfforol a meddyliol

4

Deall dulliau eraill o gludiant
Dulliau: tanwydd glanach e.e. sylffwr isel; tanwyddau amgen e.e. nwy
petrolewm hylifol, tanwydd o olew coginio, olew hadau rêp, siwgr; ffurfiau
amgen o ynni h.y. cerbydau trydan; hybrid; Maglev, llwybrau symudol
Mentrau: rhannu ceir; gweithio gartref; fideo-gynadledda; drwy'r post; archebu
rhyngrwyd ar y defnydd o gludiant; cynlluniau eraill megis beicio i'r gwaith
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll1

archwilio polisïau
llywodraeth
genedlaethol a lleol
ar gludiant a'r
amgylchedd
[IE4]

T1

egluro rôl grwpiau
pwyso wrth lunio
polisïau'r
llywodraeth ar
gludiant a'r
amgylchedd

Rh1 gwerthuso
effeithiolrwydd
polisïau'r
llywodraeth ar
gludiant a'r
amgylchedd, gan
argymell a
chyfiawnhau
gwelliannau, os yw'n
briodol

Ll2

amlinellu systemau
cludiant cyfredol
[IE2]

Ll3

disgrifio sut y gall
systemau cludiant
effeithio ar yr
amgylchedd
[IE3]

T2

dadansoddi effaith
systemau cludiant ar
yr amgylchedd.

Ll4

egluro dulliau eraill o
gludiant
[CT1]

Ll5

archwilio mentrau
cyfredol i leihau
effaith cludiant ar yr
amgylchedd.
[CT5]

Rh2 gwerthuso
effeithiolrwydd
systemau amgen o
fentrau cludiant ac
eraill er mwyn
lleihau effaith
cludiant ar yr
amgylchedd.
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SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd
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YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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UNED 46: TREFNIANT Y GADWYN GYFLENWI

Uned 46:

Trefniant y Gadwyn
Gyflenwi

Cod yr uned:

K/600/8607

CfCCh 3:

Tystysgrif Genedlaethol BTEC

Gwerth credydau:

10

Oriau dysgu dan arweiniad:

60

Nod a phwrpas
Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o natur fyd-eang y
gadwyn gyflenwi a’r ffaith fod natur y gadwyn gyflenwi wedi dod yn gyfystyr â
logisteg fodern. Bydd dysgwyr yn deall effaith gweithrediadau’r gadwyn gyflenwi ar
ansawdd y gwasanaeth i gwsmeriaid, a thrwy hynny’n cael golwg ehangach ar y
proffesiwn.

Cyflwyniad i'r uned
Mae'r uned hon yn archwilio sut mae'r swyddi a geir mewn logisteg yn cael eu
hintegreiddio i natur ehangach rheoli’r gadwyn gyflenwi. Bydd dysgwyr yn nodi
diben gweithgareddau logisteg a’r ffordd y maent yn gysylltiedig tu mewn a thu
allan i’r sefydliad trwy alw cwsmeriaid. Mae'r uned yn dangos y gall golwg fyd-eang
o'r gadwyn gyflenwi alluogi pobl sy'n gweithio ym maes logisteg i weithredu'n fwy
effeithiol er mwyn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid.

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai dysgwr:
1

Deall natur fyd-eang y gadwyn gyflenwi

2

Gwybod y rolau swydd sydd i’w cael mewn logisteg

3

Deall sut mae rolau wedi’u hintegreiddio o fewn amgylchedd logisteg

4

Deall effaith gwasanaeth i gwsmeriaid ar y gadwyn gyflenwi.
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Cynnwys yr uned
1

Deall natur fyd-eang y gadwyn gyflenwi
Cwmpas byd-eang: y gadwyn gyflenwi fel rhwydwaith busnes o gyrff
rhyngddibynnol yn gweithio tuag at nod boddhad cwsmeriaid; y gadwyn
gyflenwi fel rhwydwaith o fusnesau unigol sy'n ymgymryd â gweithgareddau
logisteg; sut mae gan gynnyrch a gwasanaethau gadwyn o weithgareddau
logisteg e.e. echdynnu a phrosesu deunyddiau crai, gweithgynhyrchu nwyddau;
y cyswllt rhwng gweithgareddau logisteg gwahanol fel llif parhaus o brosesau i
ddeall natur cadwyn gyflenwi e.e. y cynnyrch, marchnata
Llif o nwyddau: llif y nwyddau o echdynnu deunyddiau crai i gwsmeriaid yn
prynu nwyddau gorffenedig

2

Gwybod y swyddi sydd i’w cael mewn logisteg
Swyddi: swyddi gwahanol yn y gweithle logisteg; y gweithgareddau
swyddogaethol a geir mewn sefydliad nodweddiadol mewn cadwyn gyflenwi e.e.
caffael, cynllunio cynhyrchu, rheoli deunyddiau, rhestr eiddo, warysau a
chludiant; y gweithgareddau a wneir gan weithwyr mewn rolau swyddi
gwahanol; amcanion rolau swydd logisteg a sut maent yn effeithio ar y gadwyn
gyflenwi; y cysylltiad rhwng rolau swydd logisteg a gweithgareddau gweithredol
mewn sefydliadau e.e. goruchwylydd, gweithredydd, technegydd, gweinyddwr
Ychwanegu gwerth: diffiniad, cysyniad ychwanegu gwerth at gynnyrch, proses
neu weithrediad ac effaith gwerth ychwanegol ar swyddi e.e. goruchwyliwr,
gweithredydd, technegydd, gweinyddwr

3

Deall sut mae rolau’n integreiddio o fewn amgylchedd logisteg
Integreiddio effaith: gweithrediadau swyddogaethau logisteg sy’n gorgyffwrdd
mewn sefydliad e.e. cygnau’r gadwyn gyflenwi - lle mae sefydliadau mewn
cadwyn gyflenwi yn rhyngwynebu; lle mae un broses yn dod i ben ac un arall yn
dechrau; lle mae cygnau’r gadwyn gyflenwi yn digwydd ar y rhyngwyneb â
chyrff eraill
Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu: sut mae TGCh yn integreiddio
gweithrediadau logisteg; pwysigrwydd llif gwybodaeth trwy gadwyn gyflenwi a
sut y defnyddir y gadwyn gyflenwi i ddechrau prosesau a gweithgareddau mewn
sefydliadau, yn ogystal â chyda phartneriaid allanol; y ffaith fod cofnodi data
mewn busnesau’n hanfodol i weithrediadau’r gadwyn gyflenwi a sut mae'n
sicrhau integreiddio gyda phartneriaid allanol a bod sefydliadau’n gallu bodloni
disgwyliadau cwsmeriaid e.e. amserlennu cludiant
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Technoleg gwybodaeth a logisteg: rhyngwyneb cynhyrchu e.e. dylunio gyda
chymorth cyfrifiadur (CAD), gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur (CAM);
cyfleuster ar gyfer casglu, trosglwyddo a dadansoddi gwybodaeth yn gywir ac
yn gyflym; manteision e.e. cyflymder ymateb uwch, gostwng ymdrech clerigol,
rhestr eiddo lai o ganlyniad i ddata stoc mwy cywir ac uniongyrchol, lleihau
costau clerigol a gweithredu trwy leihau dyblygu, camgymeriadau, diffyg stoc,
trin stoc, symud stoc, mwy o gywirdeb, rheolaeth well; systemau cludo
nwyddau ar y ffyrdd e.e. rheoli cerbydlu - amserlennu gwaith cynnal a chadw,
rheoli rhannau cerbydau, gweinyddu cerbydlu, costio cerbydlu, dadansoddi
tacograff, llwybrau ac amserlennu
4

Deall effaith gwasanaeth i gwsmeriaid ar y gadwyn gyflenwi
Effaith: effaith ansawdd ar wasanaeth cwsmeriaid a sut mae'n dylanwadu ar
weithrediadau sefydliadau i lawr y gadwyn gyflenwi; y ffaith fod cywirdeb y
gweithrediadau logisteg yn hanfodol oherwydd natur integreiddiol
gweithrediadau’r gadwyn gyflenwi; sut y gall gwella prosesau’r gadwyn gyflenwi
a lefelau gwasanaeth cwsmeriaid arwain at arbedion cost neu fwy o weithgaredd
busnes; pwysigrwydd cydweithio rhwng sefydliadau a chydlynu gweithgareddau
o fewn cadwyn gyflenwi
Mantais gystadleuol: sut gall ymwybyddiaeth o effaith gweithgareddau’r gadwyn
gyflenwi ar wasanaeth i gwsmeriaid roi mantais gystadleuol i sefydliad; sut mae
hyn yn caniatáu i sefydliadau o fewn cadwyn gyflenwi ddatblygu sgiliau a
galluoedd unigryw, na all cystadleuwyr eu dyblygu’n hawdd
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Meini prawf asesu a graddio
Er mwyn llwyddo yn yr uned hon, mae angen i’r dystiolaeth y mae’r dysgwyr yn ei
chyflwyno i’w hasesu ddangos eu bod yn gallu bodloni holl ganlyniadau dysgu’r
uned. Mae’r meini prawf asesu ar gyfer gradd llwyddo yn disgrifio lefel y cyflawniad
sy’n ofynnol i lwyddo yn yr uned hon.
Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

Ll1

trafod y cwmpas
byd-eang
rhwydweithiau’r
gadwyn gyflenwi
[RL5]

Ll2

dangos llif cynnyrch
trwy gadwyn
gyflenwi
[CT2]

Ll3

disgrifio'r swyddi
gwahanol yn y
gweithle logisteg
[IE3]

Ll4

disgrifio sut yr
ychwanegir gwerth
at gynnyrch, proses
neu weithrediad
[IE1]

Ll5

esbonio'r berthynas
rhwng llif
gwybodaeth a
swyddogaethau
logisteg
[IE3]

Ll6

archwilio sut y
defnyddir technoleg
gwybodaeth mewn
sefydliad logisteg
[IE4]
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I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

T1

dadansoddi
effeithiau
ychwanegu gwerth
ar swyddi

Rh1 dadansoddi natur
trawsswyddogaethol y
gweithgareddau a
wneir gan weithwyr
mewn swyddi
gwahanol

T2

dadansoddi
effeithiau technoleg
gwybodaeth ar
weithrediadau
sefydliad logisteg

Rh2 gwerthuso effeithiau
technoleg
gwybodaeth ar
weithrediadau
sefydliad logisteg
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Meini prawf asesu a graddio
I gael gradd llwyddo mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos
bod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd teilyngdod, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo, fod y dysgwr yn gallu:

I gael gradd rhagoriaeth, mae'n
rhaid i'r dystiolaeth ddangos,
yn ogystal â'r meini prawf
llwyddo a theilyngdod, fod y
dysgwr yn gallu:

Ll7

T3

Rh3 gwerthuso sut y gall
gweithrediadau
logisteg o ansawdd
da yn y gadwyn
gyflenwi effeithio ar
wasanaeth
cwsmeriaid a
darparu mantais
gystadleuol.

archwilio effaith
rheoli ansawdd ar
weithrediadau’r
gadwyn gyflenwi.
[CT6]

esbonio sut y gall
gweithrediadau
logisteg o ansawdd
da yn y gadwyn
gyflenwi effeithio ar
wasanaeth
cwsmeriaid a rhoi
mantais gystadleuol.

SDMP: Mae’r crynodeb hwn yn cyfeirnodi, lle y bo’n berthnasol, yn y bachau

petryal, elfennau’r sgiliau personol, dysgu a meddwl sy’n annatod yn asesu’r uned
hon. Trwy gyflawni’r meini prawf, bydd y dysgwyr wedi dangos defnydd effeithiol o
elfennau cyfeirnodedig y sgiliau.

Allwedd

YA – ymholwyr annibynnol

DM – dysgwyr myfyriol

HR – hunanreolwyr

MC – meddylwyr creadigol

GT – gweithwyr tîm

CE – cyfranogwyr effeithiol
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