
        

   

 

Cylchlythyr Dysgwyr  

Mehefin 2016—Rhifyn 15 

 

Yn y rhifyn y mis hwn;  Ffocws Diogelu—Diwrnod Rhyngwladol o Blant Diniwed Dioddefwyr o Drais, Ffocws ar Atal—  Ewro 2016                                   

Ffocws ar Gwerthoedd Prydeinig — Diwrnod Refferendwm UE,  Ffocws Iechyd a Diogelwch—Straen, Ffocws ar ESDGC —Mae Clair ac Alison wedi 

codi £3000 i Gymdeithas Alzheimer’s, Llais y Dysgwyr—Gweithdy Gweinyddu Busnes Lefel 4, Ffocws ar Llythrennedd a Rhifedd — Prif Lythren-

nau, Ffocws ar Cydraddoldeb ac Amrywiaeth—Ramadan,  Diwrnod Ffoaduriaid y Byd, Ffocws Marchnata—A oeddech yn Gwybod…,  Gŵyl Ddys-

gu, Sul y Tadau a Diwrnod y Lluoedd Arfog. 

 

Fe ddywedoch eich bod eisiau mwy o gymorth gyda 

Gweinyddu Busnes Lefel 3. 

Ar hyn o bryd, mae gweithdai yn cael ei gynnal yn 

swyddfa Casnewydd yn rheolaidd gyda chynlluniau ar 

gyfer y swyddfeydd eraill yn y dyfodol  

 Gofynnwch i'ch aseswr am ragor o wybodaeth. 

 

Mae ffigyrau HSE yn dangos bod ym Mhrydain Fawr: 

Straen yw’r ail amod mwyaf cyffredin mewn salwchh sy’n gysylltiedig â 
gwaith hunan-adrodd 

roedd amcangyfrif o 440,000 o weithwyr yn 2014/15 yn dioddef o straen 
a achosir ne a awethygwyd gan eu gwaith cyfredol neu gorffennol 

ar gyfartaledd, roedd pob person a oedd yn dioddef o straen sy'n gy-
sylltiedig â gwaith yn cymryd tua 23 diwrnod i ffwrdd yn 2014/15 

amcangyfrifir bod 9.9 miliwn o ddyddiau gwaith yn 2014/15 wedi eu colli 
mewn cyfanswm, yn gysylltiedig â gwaith straen, iselder neu bryder 

mae straen yn effeithio ar wahanol bobl mewn gwahanol ffyrdd, ac mae 
gan bawb ddull gwahanol o ddelio gyda hyn. Gall y cemegau sy'n cael eu 
rhyddhau gan eich corff o ganlyniad i straen cronni dros gyfnod o amser 
ac achosi symptomau meddyliol a chorfforol amrywiol 

Gellir cael cyngor ar ymdopi â straen ar: 

http://www.helpguide.org/articles/stress/stress-management.htm. 

http://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/reduce-
stress.aspx 

Bydd Ramadan yn 2016 yn cychwyn ar Dydd Llun, 6ed o Fehefin a 

bydd yn parhau am 30 diwrnod hyd at Dydd Iau, 7fed o Orffennaf. 

Y Cwestiwn mawr mis yma! …... 

AROS neu GADAEL 

Beth bynnag yw eich barn, bydd y 
canlyniad yn effeithio pawb. 

Mae pob pleidlais yn gwneud gwahaniaeth. 

Peidiwch ag anghofio i BLEIDLEISIO ar Mehefin 
23ain!! 

Diwrnod Rhyngwladol o Blant Diniwed Di-
oddefwyr o Drais — 4ydd o Fehefin, 2016 

"Ar achlysur difrifol, mae angen i ni gofio y ddyletswydd sanc-
taidd, ymgorfforir yn Ddatganiad y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn, er mwyn sicrhau bod pob plentyn, heb 
unrhyw eithriad o gwbl, yn mwynhau diogelwch arbennig." 

Cyn Ysgrifennydd-Cyffredinol Javier Perez de Cuellar, 

Pwrpas y diwrnod yw cydnabod y boen a ddioddefir gan blant ar 

draws y byd sy'n dioddef cam-drin corfforol, meddyliol ac emosi-

ynol. Mae'r diwrnod hwn yn cadarnhau ymrwymiad y Cenhedloedd 

Unedig i amddiffyn hawliau plant. 

 

 

 

Os ydych yn mynd i Baris ar gyfer yr Ewro 2016 cofiwch cael hwyl ond byddwch yn wyliadwrus 

bob amser!!!   

http://www.helpguide.org/articles/stress/stress-management.htm
http://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/reduce-stress.aspx
http://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/reduce-stress.aspx
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.textgiraffe.com%2FRamadan%2F&ei=cGZ1VeaiJ7St7AaDz4HgBA&bvm=bv.95039771,d.ZGU&psig=AFQjCNHEonP_Y3FYhGT4mL0V6i1AzHdUtw&ust=1433843671001579


Cylchlythur Dysgwyr 

 

Sylwadau ac Awgrymiadau 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dysgwyr a chyflogwyr! 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i'w cynnwys mewn 

cylchlythyrau yn y dyfodol,  

Cysylltwch â naill ai:  

Gogledd  a Chanolbarth Cymru—colin.davis@cadcentreuk.com /            

01248 671850 

De Cymru —Stuart.woodward@cadcentreuk.com  /  01792 475522 

Rhif am ddim- 0808 2000 129 

Diogelu:   karen@cadcentreuk.com / 01633 252502 

Cysylltiadau Defnyddiol: 

http://www.un.org/en/events/refugeeday/ 

http://www.getsurrey.co.uk/whats-on/family-kids-news/10-interesting-facts-armed-
forces-9500385 

http://www.islamic-relief.org.uk/about-us/what-we-do/ramadan/ramadan-timetable/ 

http://www.oxforddictionaries.com/words/using-capital-letters 

https://www.eureferendum.gov.uk/?gclid=CImLw-i58swCFYpAGwodiv4B2Q 

http://www.un.org/en/events/childvictimday/ 

 

 

Ffocws ar Llythrennedd a Rhifedd 

Pryd da ni’n defnyddio Priflythyren? 
Dyma rhai enghreifftiau: 
 

 Defnyddiwch Priflythyren i ddechrau brawddeg 
neu i ddechrau lleferydd: 

  Cyrhaeddodd y dyn. Eisteddodd i lawr. Yn sydyn 
 Gofynnodd Mary, "A ydych yn fy ngharu i?" 

 Defnyddiwch briflythrennau ar gyfer llawer 
byrfoddau ac acronymau: 

 “G.M.T  or GMT (Greenwich Mean Time)” 

 Defnyddiwch Priflythyren ar gyfer dyddiau'r 
wythnos, misoedd y flwyddyn, gwyliau: 

 Dydd Llun, Ionawr, Nadolig, Dydd y Cadoediad 

 Defnyddiwch Priflythyren ar gyfer gwledydd, 
ieithoedd a chenhedloedd, crefyddau: 

 Tsieina, Cymraeg, Bwdhaeth 

 Defnyddiwch Priflythyren ar gyfer enwau a 
theitlau pobl: 

 Anthony, Miss Jones, Athro, Tywysog William 

 Defnyddiwch Priflythyren ar gyfer nodau 
masnach ac enwau cwmnïau: 

 Pepsi, Microsoft, y Cenhedloedd Unedig, Toyota 
 y Croes Goch. 

 
OS OES GENNYCH UNRHYW ANAWSTERAU GYDA 
LLYTHRENNEDD NEU RIFEDD, SIARADWSCH A’CH 
ASESWR GAN Y BYDDANT YN GALLU EICH HELPU 

 
 

FFOCWS SGIL 

 

 

 

FYDDIN PRYDEINIG: Yn 2005, fe gyhoeddwyd y Weinyddiaeth Amddiffyn dillad isaf 

gwrthficrobaidd arbennig, fel y gellir eu gwisgo hyd at dri mis ar y tro heb orfod ei 

newid. 

FYDDIN PRYDEINIG: Yn ystod y Rhyfel Byd 1af, roedd rhaid i milwyr Prydeinig fod 

yn 19 oed i wasanaethu  dramor ond dywedodd llawer celwydd am eu hoedran. 

Roedd tua 250,000 o fechgyn dan oed yn gwasanaethu. Darganfwyd yr ieuengaf i 

fod yn 12 oed. 

LLYNGES FRENHINOL: Gelwir y cogydd ar fwrdd y llong yn “Clacker Mechanic.” 

Mae “Clacker” yn fratiaith Llynges Frenhinol i crwst. 

LLYNGES FRENHINOL: Roedd dŵr glân yn anodd i gael allan ar y môr, felly nid 

oedd ‘rum’ yn moethusrwydd i’r llongwyr. Am ganoedd o flynyddoedd roedd y 

llongwyr yn derbyn dogn dyddiol o ‘rum,’ a elwir yn “Grog.” 

AWYRLU BRENHINOL: Sefydlwyd y y Llu Awyr Brenhinol nol yn Ebrill 1918. mae’n 

cael ei adnabod fel y ‘gwasanaeth iau’ oherwydd ei fod y gwasanaeth olaf i gael ei 

ffurfio allan o dri. 

AWYRLU BRENHINOL: Y peilot benywaidd cyntaf yn y Llu Awyr Brenhinol oedd 

hediad is-gapten Jo Salter yn 1994, yn hedfan’tornado panavia.’ Nawr mae’n gyf-

fredin i ddynion a merched i gymryd i’r awyr dros Prydain. 

DIWRNOD FFOADURIAID Y BYD MEHEFIN 20fed 

"Mae ffoaduriaid yr un fath a pobl arall, fel chi a fi. Maent 
yn byw bywydau cyffredin cyn iddo cael ei dadleoli, ac eu 
breuddwyd mwyaf yw i fyw yn gyffredin eto. Ar ddiwrnod 
Ffoaduriaid y Byd hwn, gadewch i ni gofio ein dyniolaeth 
cyffredin, dathlu goddefgarwch ac amrywiaeth ac yn agor 
ein calonnau i Ffoaduriaid ym mhob man." 

Ban Ki-moon 

DA IAWN CLAIR AC ALISON 

Mae ein dysgwyr, Clair Thomas ac 
Alison Durham o Feddygfa Dr T D 
Eales ym Mhorthcawl wedi cerdded i 
gopa'r Wyddfa i godi arian at 
Gymdeithas Alzheimer. Hyd yn hyn 
maent wedi codi £ 3,000. Da iawn!! 

  

GWYL DYSGU 

(Wythnos Addysg Oedolion yn flaenorol) 

Yn union fel Wythnos Addysg Oedolion, mae Gŵyl Ddysgu anelu i fod y 

dathliad cenedlaethol mwyaf o ddysgu gydol oes yn Lloegr, gan gyrraedd ac 

ymgysylltu mwy o ddysgwyr sy'n oedolion nag erioed o'r blaen. 

I gael gwybod mwy am y gweithgareddau sydd yn mynd ymlaen; 

www.learningandwork.org.uk/our-work/promoting-learning-and-skills/festival

-learning-2016-previously-adult-learners-week?redirectedfrom=niace 
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http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF_fS2zPLMAhXHPCYKHWE-C4MQjRwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.chestnutstreet.co.uk%2FpupilPremium.asp&psig=AFQjCNF1EHGuKNEETRWucu3P2Ytqws6wJQ&ust=1464175368156334

