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1 Sut ydw i'n defnyddio'r llyfr log hwn? 
 

Bydd y llyfr log hwn yn eich helpu i weithio tuag at Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu. 
Mae'n cynnwys: 

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

• cofnod asesu Siarad a Gwrando, i'w gwblhau gan eich aseswr/tiwtor. 

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

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

Am SHC 
 Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu ac i 
ddangos y sgiliau sydd eu hangen i wneud y gorau o'ch dysgu, eich gwaith, a'ch bywyd.  
 
Bydd y cymhwyster hwn yn helpu i wella eich sgiliau cyfathrebu. Bydd yn ofynnol i chi ddangos eich 
sgiliau mewn: 

• siarad a gwrando 

• darllen 

• ysgrifennu 
mewn cyd-destunau cyfarwydd, y mae'n rhaid i rai ohonynt fod yn ffurfiol, yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a rolau cymdeithasol. 

Am City & Guilds 
City & Guilds yw eich sefydliad dyfarnu ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru. City & Guilds yw prif gorff 
dyfarnu'r D.U. ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.  Efallai y byddwch hefyd yn gweithio tuag at 
gymwysterau eraill City & Guilds yr un pryd â chwblhau SHC ac mewn rhai achosion efallai y gallwch 
ddefnyddio gwaith a gwblhawyd ar gyfer y cymwysterau hyn tuag at eich portffolio SHC. 
 
Mae gwybodaeth am City & Guilds a'n cymwysterau ar gael ar ein gwefan 
www.cityandguilds.com. 
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2 Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.1 Cofnod tystiolaeth  

Rhaid i'ch portffolio gynnwys y cyfan o'r canlynol. Defnyddiwch y ddalen hon i gofnodi beth yw eich 
tystiolaeth a ble mae modd dod o hyd iddi. Mae'n rhaid cwblhau'r Datganiadau ar dudalen 2.   
 

Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn unig) 

Safon 

 >1 cyd-destun C1.1.1 
Deall iaith lafar ac ymateb iddi 
mewn amrywiaeth o gyd-destunau 

 

________________________ 

________________________ 
 
 

 

 gwybodaeth C1.1.2 
Siarad i gyfathrebu: 

 
 teimladau 

• gwybodaeth  safbwyntiau 
• teimladau  cwestiynau 
• safbwyntiau  cyfarwyddiadau 
• cwestiynau  iaith briodol 
• cyfarwyddiadau 

________________________ 
ar destunau cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith briodol, ac mewn 
amrywiaeth o gyd-destunau. 

________________________ 
 
 
 

 >1 trafodaeth C1.1.3 
Cymryd rhan mewn trafodaethau 
ffurfiol gyda dau neu ragor o bobl 
eraill. 

 
 >=1 wyneb yn wyneb 

________________________ 

________________________ 
 
 
 
 
 

C1.2.1 
Darllen, deall a chael gwybodaeth 
yn annibynnol o o leiaf ddau fath 
gwahanol o ddogfennau. 
Mae'n rhaid i o leiaf un ddogfen 
gynnwys delwedd. 
Rhaid i un ddogfen fod o leiaf yn 
250 o eiriau o hyd. 

   >1 math  o ddogfen 
 >=1 ddogfen 250+ gair  
 delwedd mewn >=1 

ddogfen 

________________________ 

________________________ 
 
 
 
 

C1.3.1 
Ysgrifennu dwy ddogfen fer o 
wahanol fath i gyfathrebu 
gwybodaeth i gynulleidfa 
gyfarwydd mewn fformatau 
priodol, gan ddefnyddio iaith sy'n 
briodol i'ch pwrpas ac i'ch 
cynulleidfa. 
Rhaid i un ddogfen fod o leiaf yn 
250 o eiriau o hyd. 

   >1 ddogfen o wahanol 
fath 

 >=1 ddogfen 250+ gair 

 tystiolaeth o gynllunio 

 >=1 drafft 

________________________ 

________________________ 
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Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn unig) 

Safon 
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2 Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.2 Cofnod asesu – Trafodaeth Siarad a Gwrando (1) 

Mae’r rhaid cynnal o leiaf un drafodaeth arall. 

Enw’r Ymgeisydd: 

Rhif Cofrestru City & Guilds: 

Dyddiad/Amser/Lleoliad y drafodaeth: 

 

Manylion y cyfranogwyr (yr ymgeisydd ac o leiaf ddau o bobl eraill heb gynnwys yr 
aseswr): 
 
 
Crynodeb o’r drafodaeth: 
 
 
 
 

 

Cadarnhau bod yr ymgeisydd wedi: Rhowch enghreifftiau 

 Paratoi ar gyfer trafodaeth er mwyn 
dweud pethau a darparu gwybodaeth 
sy’n berthnasol i bwnc ac i bwrpas y 
drafodaeth. 

 

C1.1.3 (a) 

 Cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp 
bwrpasol gan ddod i ddealltwriaeth ar y 
cyd.  

 

C1.1.3 (b) 

 Rhoi cyfraniadau clir a pherthnasol i’r 
trafodaethau. 

 

C1.1.3 (c) 
 

 Parchu hawliau eraill i gymryd eu tro yn 
ystod y trafodaethau. 

 

C1.1.3 (d) 
 

 Defnyddio ymadroddion neu ystumiau 
priodol er mwyn ymuno â’r drafodaeth. 

 

C1.1.3 (e) 

 Defnyddio iaith a chywair priodol ar gyfer 
y gwrandawyr.  

 
 

C1.1.2 (g)  
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Cadarnhau bod yr ymgeisydd wedi: Rhowch enghreifftiau 

 Siaradodd er mwyn cyfathrebu:  
• Gwybodaeth  * 
• Teimladau  * 
• Safbwyntiau  * 
• Cwestiynau  * 
• Cyfarwyddiadau  *. 
C1.1.2 
Noder bod yn rhaid i’r holl bwyntiau uchod 
gael eu cynnwys o leiaf unwaith yn y 
sgyrsiau a’r trafodaethau ar gyfer y 
cymhwyster hwn. 
 
*Ticiwch yr hyn sy’n berthnasol yn unig 

 

Adborth i’r ymgeisydd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enw’r Aseswr:    Llofnod yr Aseswr: 

Llofnod Safonwr Mewnol (os samplwyd):   Dyddiad: 

 
Mae’n rhaid hefyd gwblhau’r Datganiadau ar dudalen 8. 
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2.3 Cofnod asesu – Trafodaeth Siarad a Gwrando (2) 

 
 

Mae’n rhaid cynnal un neu fwy o’r trafodaethau canlynol wyneb yn wyneb.  

Enw’r ymgeisydd: 

Rhif Cofrestru City & Guilds: 

Dyddiad/amser/lleoliad y drafodaeth: 

 

Manylion y cyfranogwyr (yr ymgeisydd ac o leiaf ddau berson arall heb gynnwys yr 
aseswr): 
 
 
Crynodeb o’r drafodaeth: 
 
 
 
 

 

Cadarnhau bod yr ymgeisydd wedi: Rhowch enghreifftiau 

 Adnabod manylion a gwybodaeth mewn 
esboniadau, cyfarwyddiadau neu drafodaethau.  

 

C1.1.1 (a) 
 
 

 Rhoi sylw manwl ac ymateb yn adeiladol i’r hyn â 
ddywedwyd gan eraill. 

 

C1.1.1 (b) 
 

 Barnu pryd y dylid siarad a faint i’w ddweud.  
C1.1.2 (a) 
 
 

 Mynegi datganiadau ffeithiol / cwestiynau / 
esboniadau / cyfarwyddiadau / hanesion / 
disgrifiadau o bynciau cyfarwydd yn glir. 

 

 
C1.1.2 (b) 

 Defnyddio strategaethau i gefnogi’r hyn yr oedd 
yn ei ddweud. 

 

C1.1.2 (c) 
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Cadarnhau bod yr ymgeisydd wedi: Rhowch enghreifftiau 

 Cyflwyno gwybodaeth a syniadau mewn dilyniant 
rhesymegol.  

 

C1.1.2 (d) 
 

 Ymateb i gwestiynau ynglŷn ag ystod eang o 
bynciau cyfarwydd.  

 

C1.1.2 (e) 
 

 Cyfleu teimladau/safbwyntiau pan oedd yn 
briodol (gellir eu cynnwys yn y drafodaeth) 

 

C1.1.2 (f) 
 

  Siaradodd er mwyn cyfathrebu: 
• Gwybodaeth  * 
• Teimladau  * 
• Safbwyntiau  * 
• Cwestiynau  * 
• Cyfarwyddiadau  *. 
C1.1.2 
Noder bod yn rhaid i’r holl bwyntiau uchod gael eu 
cynnwys o leiaf unwaith yn y sgyrsiau a’r trafodaethau 
ar gyfer y cymhwyster hwn. 
*Ticiwch yr hyn sy’n berthnasol yn unig 

 

Adborth i’r ymgeisydd: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enw’r aseswr:    Llofnod yr aseswr: 

Llofnod Safonwr Mewnol (os samplwyd):   Dyddiad: 

 
Mae’n rhaid hefyd gwblhau’r Datganiadau ar dudalen 8. 
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2 Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.4 Datganiadau 

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

Enw'r Ymgeisydd: 

 

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

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

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

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

Datganiad dilysydd allanol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
allanol. 
 
Llofnod dilysydd allanol      ________Dyddiad   ____
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2 Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.5 Rhestr wirio sgiliau 

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

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

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

• adnabod manylion a gwybodaeth 
berthnasol mewn esboniadau, 
cyfarwyddiadau a thrafodaethau 
mewn ystod o gyd-destunau 

 
 
 
 

Deall ac ymateb 
mae'n rhaid i chi ddeall a gwybod sut i ymateb i iaith 
lafar. Yn ymarferol, mae'n debygol y byddwch yn dangos 
rhai o'r sgiliau hyn yng nghyd-destun trafodaeth ffurfiol 
(C1.1.3) Efallai y byddwch yn dangos rhai, ond nid y 
cyfan, o'r sgiliau hyn mewn sgwrs ffôn. 

• rhoi sylw manwl ac ymateb yn 
gadarnhaol i'r hyn mae pobl eraill yn 
ei ddweud 

 
 

Amrywiaeth o gyd-destunau 
Gallai'r amrywiaeth o gyd-destunau gynnwys yr ystafell 
ddosbarth, y gweithle, neu fywyd bob dydd. 

 
• defnyddio strategaethau i ddangos 

eich bod yn gwrando ac i egluro a 
chadarnhau dealltwriaeth  Ymateb yn gadarnhaol 

Mae'n rhaid i chi wrando ar beth mae pobl eraill yn ei 
ddweud ac ymateb mewn ffyrdd sy'n dangos eich bod 
chi wedi meddwl am beth maen nhw wedi'i ddweud ac 
yn gallu dysgu o hyn. Does dim rhaid i chi dderbyn 
popeth mae eraill yn ei ddweud ond mae'n rhaid eich 
bod yn gallu esbonio pam rydych chi'n cytuno neu'n 
anghytuno. 
Defnyddio strategaethau 
Gallai strategaethau i ddangos eich bod yn gwrando 
gynnwys iaith corff, ymatebion cadarnhaol cryno, gofyn 
cwestiynau i egluro pwyntiau, ailadrodd/cadarnhau beth 
ddywedodd y siaradwr, ac ati. 

• barnu pryd i siarad a faint  i'w 
ddweud 

 
 

Siarad i gyfathrebu 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu amrywiaeth o 
gynnwys a theimladau ar lafar. Yn ymarferol, efallai y 
byddwch yn dangos rhai o'r sgiliau hyn yng nghyd-
destun trafodaeth ffurfiol (C1.1.3) Efallai y byddwch yn 
dangos rhai, ond nid y cyfan, o'r sgiliau hyn mewn sgwrs 
ffôn. 

• mynegi'n glir osodiadau ffeithiol, 
cwestiynau, esboniadau, 
cyfarwyddiadau, adroddiadau a 
disgrifiadau o bynciau cyfarwydd 

 
 
 
 

• defnyddio strategaethau i gefnogi 
beth rydych chi'n ei ddweud 

 
 Defnyddio strategaethau 

Gallai strategaethau i gefnogi beth rydych chi'n ei 
ddweud gynnwys iaith corff, mynegiant wyneb, 
ystumiau, pwyslais, ac ati. 

• cyflwyno gwybodaeth a syniadau 
mewn  dilyniant rhesymegol 

 
 

• ymateb i gwestiynau am amrywiaeth  
o destunau cyfarwydd 

 
 Cyflwyno gwybodaeth a syniadau mewn  dilyniant 

rhesymegol 
Pan fyddwch chi'n siarad â rhywun, mae'n rhaid i chi allu 
gwneud eich pwyntiau mewn trefn sy'n ei gwneud hi'n 
hawdd i'ch gwrandäwr ddilyn a deall. 

• cyfleu eich teimladau a'ch  
safbwyntiau'n glir lle y bo'n briodol 

 
 

• defnyddio iaith briodol i'ch 
gwrandäwr(wyr) ac i'ch cyd-destun 

 
Cyfleu eich teimladau a'ch safbwyntiau'n glir  
Mae'n rhaid i chi allu dweud beth yw eich barn neu 
deimlad mewn ffordd gytbwys a chadarnhaol, heb fod yn 
ymosodol.  

• paratoi ar gyfer trafodaethau fel eich 
bod yn gallu dweud pethau a 
darparu gwybodaeth sy'n berthnasol 
i bwnc ac i bwrpas y drafodaeth 

 
 
 
 
 

Trafodaeth 
Mae'n rhaid i chi gymryd rhan mewn trafodaethau ffurfiol 
gyda dau neu ragor o bobl eraill, fel eich bod i gyd yn 
datblygu'r un ddealltwriaeth o'r hyn sy'n cael ei drafod. 
Mae'n rhaid i'r trafodaethau ddarparu cyfleoedd i chi 
ymateb i amrywiaeth o safbwyntiau a theimladau. 

• cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp 
pwrpasol i gyrraedd dealltwriaeth 
gytûn 

 
 
 

Parchu hawliau cymryd tro 
Mae'n rhaid i chi ganiatáu i bobl eraill ddweud yr hyn 
sydd ganddynt i'w ddweud mewn trafodaeth; rhaid i chi 
beidio â rhwystro pobl eraill rhag siarad. 

• gwneud cyfraniadau clir a 
pherthnasol i drafodaethau  

 • parchu hawl pobl eraill i gymryd tro 
yn ystod  trafodaethau Ymuno mewn trafodaeth 

mae'n rhaid i chi allu dangos eich bod chi am siarad, heb 
dorri ar draws siaradwr neu ymddangos yn or-ymwthgar. 

 
 • defnyddio ymadroddion neu 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

 ystumiau priodol er mwyn ymuno â'r 
drafodaeth. 

 
 
 
• darllen a deall geiriau ac 

ymadroddion allweddol arbenigol 
perthnasol  

 
 

Yn annibynnol 
Efallai bydd eich tiwtor/athro/hyfforddwr yn rhoi i chi, 
neu'n awgrymu, rhai dogfennau i chi i'w darllen ond 
mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei 
hangen arnoch chi oddi mewn iddyn nhw. 

 
 • adnabod y prif bwyntiau a syniadau 

mewn dogfennau a delweddau  
 Pwrpas dogfennau 

Mae'n rhaid i chi allu adnabod pwrpas amrywiaeth o 
ddogfennau (e.e. hysbysu, perswadio, cyfarwyddo) yn ôl 
yr eirfa maen nhw'n ei defnyddio a sut maen nhw'n cael 
eu cyflwyno. 

• adnabod pwrpas amrywiaeth o 
ddogfennau  

 • lleoli a deall gwybodaeth gan 
ddefnyddio nodweddion trefniadol  

 
 

• canfod ystyr geiriau ac ymadroddion 
nad ydych chi'n eu deall, gan 
ddefnyddio deunyddiau cyfeirio 

Casglu ystyr 
Mae'n rhaid i chi allu gweld beth mae ysgrifennwr am ei 
ddweud, hyd yn oed pan na fydd hyn yn glir yn y testun.   

 
 

• cael gwybodaeth o ddogfennau a 
delweddau, gan gynnwys casglu 
ystyr nad yw'n amlwg yn y testun 

Gall sgiliau fod ymhlyg yn y gwaith a gynhyrchir 
Tra nad yw hyn yn ofynnol, gallech sicrhau mai pwrpas 
eich darllen yw eich helpu chi i ysgrifennu un o'ch 
dogfennau ar gyfer C1.3.1. Byddai eich sgiliau darllen 
wedyn yn amlwg o'r hyn rydych chi'n ei ysgrifennu am 
bwnc eich darllen. 

 
• gofyn i eraill pryd nad ydych yn glir 

am yr hyn rydych chi wedi'i ddarllen. 

• cynllunio a drafftio  ysgrifennu   Fformatau sy'n addas i'ch pwrpas ac i'r gynulleidfa 
Efallai y bydd eich athro/tiwtor/hyfforddwr yn rhoi 
cyfarwyddyd i chi am fformatau posibl ar gyfer eich 
ysgrifennu ond mae'n rhaid i chi wneud y dewis terfynol 
eich hun. Gall hyn fod yn llythyr busnes, adroddiad neu 
draethawd, set o gyfarwyddiadau, memo, erthygl i bapur 
newydd neu gylchgrawn, ac ati. 

• cyflwyno gwybodaeth berthnasol 
mewn fformatau sy'n addas i'ch 
pwrpas ac i'ch cynulleidfa 

 
 
 

• llunio brawddegau cyfansawdd, gan 
ddefnyddio cysyllteiriau priodol 

 
 

• trefnu ysgrifennu mewn paragraff 
sy'n dangos dilyniant rhesymegol 

 
 Barnwch berthnasedd gwybodaeth a'r swm o 

fanylion i'w gynnwys 
Mae'n rhaid i chi allu penderfynu faint o'r hyn a 
ddarllenwch sy'n berthnasol i'ch pwrpas a faint o 
fanylion y bydd angen i chi ei gynnwys yn yr hyn rydych 
chi'n ei ysgrifennu. 

• defnyddio gramadeg cywir  
• defnyddio atalnodi'n gywir, gan 

gynnwys dyfynodau 
 

 
• sillafu'n gywir, gan gynnwys geiriau 

arbenigol 
 

 Sillafu, gramadeg, atalnodi 
• barnu perthnasedd gwybodaeth a'r 

swm o fanylion i'w gynnwys ar gyfer 
eich pwrpas chi 

 
 
 

• Mae'n rhaid i chi allu sillafu'n gywir, gan gynnwys 
geiriau arbenigol cysylltiedig â'ch pwnc a'ch cyd-
destun. 

• defnyddio iaith addas i'r pwrpas ac 
i'r gynulleidfa 

 
 

• Mae'n rhaid i chi wybod sut i ysgrifennu brawddegau 
cyfansawdd a defnyddio gramadeg sylfaenol cywir 

• defnyddio delweddau perthnasol i 
helpu'r darllenydd i ddeall eich prif 
bwyntiau 

 
 

• Mae'n rhaid i chi ddefnyddio atalnodi fel 
dyfynodau'n gywir (yn ogystal â phrif lythrennau, 
atalnodau llawn, gofynodau ac ebychnodau, sy'n 
ofynnol ar lefelau Mynediad). 

 
• cynhyrchu testun darllenadwy  
• gwneud eich ystyr yn glir  Gwirio 

Mae'n rhaid i chi wirio a (lle y bo angen) chywiro eich 
gwaith er mwyn sicrhau bod y sillafu, yr atalnodi a'r 
gramadeg yn gywir, ei fod wedi'i drefnu'n baragraffau 
sy'n helpu'r darllenydd i ddilyn yr hyn rydych chi wedi'i 
ysgrifennu, a bod eich ystyr yn glir.   

• gwirio a, lle y bo angen, adolygu eich 
dogfennau. 
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Cyhoeddwyd gan City & Guilds 
1 Giltspur Street 
Llundain 
EC1A 9DD 
T +44 (0)844 543 0033 
F +44 (0)20 7294 2413 

 

www.cityandguilds.com 
 
Mae City & Guilds yn elusen 
gofrestredig 
sefydlwyd i hyrwyddo addysg a 
hyfforddiant 

WW-04-3768 
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