
Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru 
mewn Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (3768) 

www.cityandguilds.com 
Medi 2010 
Fersiwn 1.0 Llyfr log yr Ymgeisydd 

500/7621/8 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Eich enw: 

Rhif Cofrestru City & Guilds: 

Rhif Unigryw'r Dysgwr (RhUD): 

Dyddiad cofrestru ar gyfer  3768: 

Dyddiad cychwyn y portffolio: 

Dyddiad cwblhau'r portffolio: 

Enw’r Aseswr:       Enw’r dilysydd mewnol 



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 Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu. Mae'n cynnwys: 

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

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

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

Am 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 eich helpu chi i wella eich  sgiliau TGCh. Bydd yn ofynnol i chi ddangos 
eich sgiliau mewn: 

• defnyddio systemau TGCh. 

• canfod, dethol a chyfnewid gwybodaeth, gan ddefnyddio TGCh 

• datblygu a chyflwyno gwybodaeth, gan ddefnyddio TGCh 
mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sy’n gylltiedig ag addysg, hyfforddiant, gwaith neu 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 Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu 

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 y dudalen 
ganlynol. 
 

Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cyflawni a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn unig) 

TGCh1.1.1 
Cadarnhewch eich dealltwriaeth o 
dasg a roddwyd sy'n cynnwys 
defnydd o TGCh. 

  Cadarnhau dealltwriaeth 

________________________ 

________________________ 
TGCh1.1.2 
Defnyddio TGCh yn annibynnol i 
gyflawni'r dasg 

  TGCh wedi'i 
ddefnyddio'n 
annibynnol  (gan 
gynnwys ceisio cymorth 
os/lle y bo'n briodol) 

________________________ 

________________________ 
TGCh1.1.3 
Dilyn arferion gweithio diogel ac 
iach bob amser. 

 

  wedi eu dilyn fel y bo 
angen trwy gydol y 
tasg(au) 

________________________ 

________________________ 
TGCh1.2.1 
Canfod, dethol a defnyddio 
ffynonellau priodol o wybodaeth 
TGCh. 

   >1 Ffynhonnell TGCh 
wedi'i dewis a'i 
defnyddio 

 wedi esbonio pam mae 
pob ffynhonnell yn 
briodol i'r dasg 

________________________ 

________________________ 
TGCH1.2.2 
Chwilio, dethol a chael 
gwybodaeth TGCh sy'n berthnasol 
i bob tasg. 

   wedi nodi ffynonellau 
 wedi nodi manylion 

chwilio 
 gwybodaeth yn 

berthnasol i'r dasg 
________________________ 

________________________ 
 

TGCh1.2.3 
Bwydo, cadw, anfon, derbyn a 
chyfnewid gwybodaeth TGCh yn 
addas i'ch pwrpas.  

   gwybodaeth wedi'i 
bwydo a'i chadw 

 e-wybodaeth wedi'i 
hanfon 

 e-wybodaeth wedi'i 
derbyn 

________________________ 

________________________ 
 

TGCh1.3.1 
Bwydo, datblygu fformatio a dod 
ynghyd â gwybodaeth TGCh i fod 
yn addas i'ch pwrpas, ar ffurf:  
a) testun 

   testun 
 tablau 
 delweddau 
 rhifau 
 >=1 drafft 
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Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir

Lleoliad/ 
cyfeiriad  

Cadarnhau cyflawni a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn unig) 

b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau. 

 perthyn i bwrpas; 
________________________ 

________________________ 
 

TGCH1.3.2 
Cyflwyno gwybodaeth, gan 
ddefnyddio diwyg cyson sy'n 
addas i'r pwrpas ac i'r gynulleidfa, 
gan ddefnyddio TGCh, ac adolygu 
eich gwaith. 

   gwybodaeth wedi'i 
chyflwyno 

 gwaith wedi'i adolygu 
________________________ 

________________________ 
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2 Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu 

2.2 Datganiadau 

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

Enw'r Ymgeisydd: 

 

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

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

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

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

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

2.3 Rhestr gwirio 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 

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

 Cadarnhewch eich dealltwriaeth 
Rhoddir tasg i chi ei chyflawni ond mae'n rhaid i chi 
ddangos eich bod chi'n ei deall cyn i chi gychwyn. 

• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
gychwyn ac i gau systemau TGCh • 
dewis cymwysiadau meddalwedd i 
gyrraedd eich pwrpas 

• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
agor, defnyddio a chau meddalwedd 
priodol • defnyddio dyfeisiau 
mewnbwn ac allbwn a gwasanaethau 
cyfathrebu 

• adnabod a defnyddio nodweddion 
rhyngwyneb 

• addasu gosodiadau personol yn ôl 
eich anghenion, heb effeithio gwaith 
eraill, a'u hadfer ar ôl defnyddio 

• gweithio gyda ffeiliau a ffolderi i 
storio ac adalw gwybodaeth yn 
effeithiol; dangos eich bod chi'n deall 
pwysigrwydd gwneud copi wrth gefn 
o'ch gwaith a gwybod sut mae 
gwneud hyn 

• trafod a defnyddio cyfrwng storio 
cludadwy yn ddiogel ac yn gywir 

• defnyddio'r cyfleuster 'help' pan fo'n 
briodol 

• adnabod gwallau a phryd i ofyn am 
help i'w datrys 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Defnyddio gweithdrefnau cywir 
Mae'n rhai i chi fynd trwy'r camau priodol wrth agor a 
chau systemau a meddalwedd, yn hytrach na dim ond 
troi'r pŵer ymlaen ac i ffwrdd. 
Addasu gosodiadau personol 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i addasu, er enghraifft, 
agweddau o'ch dangosydd sgrin heb effeithio ar waith 
defnyddwyr eraill y peiriant neu'r rhwydwaith, a gallu 
adfer y gosodiadau gwreiddiol pan fyddwch chi wedi 
gorffen eich gwaith. 
Gweithio gyda ffeiliau a ffolderi'n effeithiol 
Mae'n rhaid i chi ddeall strwythur ffeiliau, ffolderi a 
chyfeiriaduron a gallu creu, enwi ac arbed ffeiliau a 
ffolderi, gan ddefnyddio enwau sy'n ei gwneud hi'n 
hawdd adalw data'n ddiweddarach, e.e. rhaid i enwau roi 
syniad am gynnwys, perchenogaeth, dyddiad a dilyniant. 
Mae'n rhaid i chi allu agor, cadw, cadw fel, argraffu, cau a 
dileu ffeiliau. 
Trafod a defnyddio cyfrwng storio cludadwy yn 
ddiogel ac yn gywir 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i: 
• trafod, mewnosod a diddymu cyfrwng storio 

cludadwy er mwyn osgoi niwed neu golli data 
• labelu cyfryngau'n briodol 
• rhedeg gwiriadau firws cyn defnyddio 
• storio cyfryngau'n ddiogel. 

• dilyn arferion gweithio diogel ac iach 
a argymhellwyd i chi 

• dilyn gweithdrefnau a argymhellir i 
warchod diogelwch data 

• dangos eich bod yn ymwybodol o 
fygythiadau i ddiogelwch rhyngrwyd 
a rhwydwaith a'u hadnabod os ydyn 
nhw'n digwydd 

• defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dilyn arferion gweithio diogel ac iach 
Mae'n rhaid i chi allu dilyn arferion gwaith diogel ac iach 
(e.e. gwirio caledwedd a cheblau, addasu seddau a 
goleuo, osgoi peryglon, cymryd egwyl, isafu straen 
corfforol) sydd wedi eu hargymell i chi. 
Dilyn gweithdrefnau a argymhellir i warchod 
diogelwch data 
Mae'n rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a PIN (rhif 
adnabod personol) lle yr argymhellir hyn, a gwneud 
copïau wrth gefn (neu wirio bod y rhain wedi eu gwneud 
yn awtomatig). Mae'n rhaid i chi allu gwirio bod yr 
amddiffyniad rhag firysau wedi'i ddiweddaru 
Defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel 
Mae'n rhaid i chi gymryd gofal wrth warchod eich 
hunaniaeth, yn enwedig yng nghyd-destun safleoedd 
rhwydweithio cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, ac 
osgoi rhoi manylion eich cyfrifon banc, ac ati, ar 
safleoedd anniogel.  
Nodyn:  Mae hi'n bwysig bod eich tystiolaeth yn dangos 
eich bod wedi dilyn arferion gweithio diogel ac iach wrth i 
chi gyflawni’ch gweithgareddau. Nid yw'n ddigon gallu 
disgrifio arferion o'r fath allan o'u cyd-destun. 

• adnabod, canfod, dewis a defnyddio 
ffynonellau  gwybodaeth TGCh 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

priodol a ffurfiau eraill o wybodaeth 
 
• chwilio a chael gwahanol fathau o 

wybodaeth o ffynonellau TGCh 
priodol ac o rai eraill 

• llywio a chwilio'r rhyngrwyd am 
wybodaeth 

• llunio barn gadarn ar 
ddibynadwyedd gwefannau y 
daethoch o hyd iddyn nhw 

• dewis a defnyddio gwybodaeth 
berthnasol i'ch tasg 

• canfod statws hawlfraint yr 
wybodaeth y dewch o hyd iddi 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Llywio a chwilio'r rhyngrwyd am wybodaeth 
Mae'n rhaid eich bod yn gallu adnabod yr wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch at eich pwrpas ( e.e. ymateb i 
ymholiad neu gyflawni tasg) ac adnabod ble gallech chi 
gael yr wybodaeth hon (e.e. defnyddio peiriant chwilio'n 
effeithiol, teipio cyfeiriadau gwe, pori, dilyn cysylltau, 
defnyddio ymlaen ac yn ôl, cadw a defnyddio llyfrnodau). 
Llunio barn gadarn 
Mae'n rhaid i chi ystyried i ba raddau mae'r gwefannau 
rydych chi'n eu ffeindio'n rhoi gwybodaeth gywir a 
dibynadwy. Er enghraifft, mae gwefannau â'r ôl-ddodiad 
'.gob.uk' yn rhoi gwybodaeth ystadegol swyddogol, tra 
nad oes modd gwirio'n annibynnol ffeithiau a ffigurau ar 
lawer o wefannau eraill. Dewis a defnyddio 
gwybodaeth berthnasol i'ch tasg 
Er enghraifft, mae'n rhaid eich bod yn gallu copïo a 
gludo, cadw, cipio delweddau, lawrlwytho ffeiliau a 
chwarae ffeiliau llif cyfryngol. 
Canfod statws hawlfraint 
Mae'n rhaid i chi wybod bod pob gwybodaeth, wedi'i 
hargraffu neu ar ffurf TGCh, yn hawlfraint. Mae'n rhaid i 
chi nodi ffynhonnell yr holl wybodaeth a gwybod pryd i 
wirio a ydych yn gallu'i hatgynhyrchu heb ganiatâd, e.e. 
trwy ofyn cyngor gan berson priodol. 

• bwydo gwybodaeth ar fformatau  
priodol 

• cadw gwybodaeth mewn ffeiliau a 
ffolderi wedi'u henwi'n briodol, ar 
ddisgiau caled ac ar gyfryngau storio 
cludadwy, fel y gellir ei hadalw'n 
hawdd 

• defnyddio TGCh i anfon, cadw a 
chyfnewid gwybodaeth 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ffeiliau a ffolderi wedi'u henwi'n briodol  
Mae'n rhaid bod yr enwau a ddefnyddiwch chi ar gyfer 
eich ffeiliau a'ch ffolderi'n rhoi syniad am eu cynnwys, 
perchenogaeth, dyddiad, dilyniant. 
Anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i e-bost 
Mae'n rhaid eich bod yn gallu agor eich blwch post, 
darllen, ateb yn briodol, dileu, creu, anfon, copïo, agor ac 
ychwanegu atodiadau, defnyddio llyfr cyfeiriadau, 
addasu eich arddull yn addas i'ch cynulleidfa, defnyddio 
iaith briodol. 

• cadw at gyfyngiadau hawlfraint ar 
sut i ddefnyddio gwybodaeth 

• bwydo, cywain a threfnu 
gwybodaeth ar ffurf testun, tablau, 
delweddau a rhifau, fformatio 
gwybodaeth mewn ffordd gyson 

• bwydo, datblygu, fformatio a threfnu 
gwybodaeth rifiadol sy'n addas i'r 
pwrpas 

• defnyddio diwyg a thechnegau 
priodol i gyflwyno gwybodaeth sy'n 
addas i'ch pwrpas ac i'ch cynulleidfa 

• gwneud yn siŵr bod yr wybodaeth a 
gyflwynwch yn gywir, yn glir ac yn 
addas i'r pwrpas ac i'r gynulleidfa 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Bwydo, cywain a threfnu gwybodaeth 
Mae'n rhaid eich bod yn gallu bwydo a/neu fewnforio 
gwybodaeth ar ffurf sy'n addas i'r meddalwedd, a'i 
fformatio'n gyson. Mae'n rhaid i chi wybod sut i ddod â 
gwahanol ffurfiau o wybodaeth ynghyd fel testun, 
delweddau a rhifau (ee: mewnosod, dileu, dewis, copïo, 
sganio, torri, gludo, llusgo a gollwng, canfod a disodli, 
dad-wneud ac ail-wneud) er mwyn gwneud prosesu a 
chyflwyno gwybodaeth mor syml ag sy'n bosibl.  
Mae'n rhaid i'r dystiolaeth ddangos y broses 
Mae'n rhaid i'r dystiolaeth ddangos eich bod chi wedi 
ystyried gwahanol ffyrdd a diwyg ar gyfer cyflwyno eich 
gwybodaeth a'ch bod yn gallu esbonio eich dewisiadau 
(e.e. ar ddrafftiau anodedig, nodiadau, neu ddatganiadau 
tyst). 

• cyflwyno gwybodaeth addas i'r 
pwrpas ac i'r gynulleidfa; 

• adolygu effeithiolrwydd eich gwaith. 

 
 

 

Defnyddio diwyg a thechnegau priodol 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i ddewis a defnyddio mathau 
o ddiwyg sy'n cael eu rhoi i chi e.e. llythyr busnes, 
anfoneb, bwydlen, ac ati). 
Mae'n rhaid i chi wybod sut i fformatio a gosod testun 
gan ddefnyddio unioni, bylchau ac arddulliau sy'n cael eu 
rhoi i chi (e.e. ymylon, alinio, bylchau llinellau, ar i fyny, ar 
draws, bwledi, rhifo, toriadau tudalen a rhifo tudalennau). 
Wrth ddefnyddio delweddau, mae'n rhaid i chi allu tocio, 
ailfeintio, defnyddio lapio testun, ffrâm, ac ati.  
Wrth ddefnyddio siartiau/graffiau, mae'n rhaid i chi eu 
labelu'n gywir. 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

Ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

Adolygu'r effeithiolrwydd 
Mae'n rhaid i chi fyfyrio ar holl broses eich gwaith a'i 
gwerthuso, o gadarnhau eich bod chi'n deall y dasg hyd 
at gyflwyno'r gwaith gorffenedig. 
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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-18-3768 
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