
Iechyd Meddwl 
 
Mae problemau iechyd meddwl yn y gwaith yn gyffredin. 

Mae o leiaf un o bob chwech o weithwyr yn cael problemau 

iechyd meddwl cyffredin, gan gynnwys pryder ac iselder. 

Efallai na fyddwch yn siarad am y peth, oherwydd fod iechyd 

meddwl yn dal i fod yn bwnc tabŵ ac mae llawer o bobl yn 

teimlo’n ofnus ac yn ddryslyd ynghylch a wynebu’r mater yn 

y gwaith. Ond mae camau bach, syml y gallwch eu gymryd i 

edrych ar ôl eich hun ac gwneud eich gweithle yn feddyliol 

iach. 

Mae'n bwysig gofalu amdanoch eich hun a chael y gorau 

allan o fywyd. Dyma rai awgrymiadau i edrych ar ôl eich 

iechyd meddwl: 

Siaradwch am eich teimladau 

Gall siarad fod yn ffordd o ymdopi â phroblem ydych wedi 

bod yn cario o gwmpas yn eich pen am gyfnod. Mae cael 

rhywun i wrando arnoch yn gallu gwneud i chi deimlo bod 

ganddo’ch gefnogaeth ac eich gwneud yn llai unig, mae'n 

gweithio'r ddwy ffordd. Os y byddwch yn agor i fyny, gallai 

annog eraill i wneud yr un peth. 

Bwyta ac Yfed yn dda 

Mae'r ymennydd angen cymysgedd o faetholion er mwyn 

aros yn iach ac i weithio'n dda, yn union fel organau eraill yn 

eich corff. Mae diet sy'n dda i'ch iechyd corfforol hefyd yn 

dda i'ch iechyd meddwl. Bydd torri'n ôl ar alcohol hefyd yn 

rhoi meddwl clir i chi. 

Gofyn am gymorth 

Rydym i gyd weithiau wedi difa neu lethu gyda'r ffordd yr 

ydym yn teimlo neu pan na fydd pethau ddim yn mynd i 

gynllun. Os yw pethau'n mynd yn ormod i chi ac rydych yn 

teimlo na allwch ymdopi, gofynnwch am gymorth. Efallai y 

bydd eich teulu neu ffrindiau yn gallu cynnig cymorth 

ymarferol neu clust i wrando. 

Cymerwch seibiant 

Boed yn mynd am dro neu yn syml yn eistedd i lawr gyda 

llyfr da, mewn gwirionedd gall gymryd egwyl hyd yn oed am 

ychydig o funudau eich ymlacio. Rhowch ychydig o amser 

i’ch hun. 

Derbyniwch pwy ydych chi 

Mae’n llawer gwell i dderbyn eich bod yn unigryw nag i 

ddymuno bod fel rhywun arall. Mae teimlo’n dda amdan eich 

hun yn codi eich hyder i ddysgu sgiliau newydd, ymweld â 

llefydd newydd a gwneud ffrindiau newydd. Mae hunan-

barch dda yn eich helpu i ymdopi pan fydd bywyd yn cymryd 

tro anodd. 

Rydym yn cefnogi hawl pawb i gael eu diogelu 

rhag niwed ac yn cydnabod bod diogelwch a lles 

yn hollbwysig, os oes gan unrhyw ddysgwyr 

unrhyw bryderon o gwbl yngnghylch a Diogelu 

yna cysylltwch â naill ai: 

Person Diogelu Dynodedig: Cyfarwyddwr: Karen 

Smith 01633 841702. Ebost: 

karen@cadcentreuk.com 

neu yn ei habsenoldeb:  

Rheolwr Cyffredinol: Linda Thomas 01792 

644178. Ebost: linda.thomas@cadcentreuk.com  

1af. Dydd yr Holl Saint (Cristnogol) 

Yn y flwyddyn 835OC, gwneud yr Eglwys 
Gatholig Rhufeinig y 1af o Dachwedd yn 
wyliau eglwysig i ddathlu ac 
anrhydeddu’r holl saint. Arferai gael ei 
adnabod fel yr holl Hallows, roedd y 
wledd mewn gwirionedd yn dechrau y 
noson gynt, ‘The Eve of All 
Hallows’ (Calan Gaeaf). Mae Dydd yr 
Holl Saint, ynghyd â Diwrnod yr Holl 
Eneidiau yn cael ei alw gyda’i gilydd yn 
‘Hallowtide’. 

 

12fed. Y Ffydd Bahá'í (Bahá'í) 

Ar y diwrnod hwn mae Bahá'í yn dathlu 
pen-blwydd y geni yn 1817 o 
Bahá'u'lláh, sylfaenydd eu ffydd. Mae 
Bahá'u'lláh yn golygu 'Gogoniant Duw'. 
Rhoddodd Bahá'u'lláh ei fywyd 
breintiedig i fyny i ddilyn y Bab, 
cyhoeddwr y ffydd Bahá'í. Ar ôl 
marwolaeth y Bab, ddaeth yn 
arweinydd y mudiad ac gosododd i lawr 
deddfau ac egwyddorion y ffydd Bahá'í. 
Mae ei ben-blwydd yn un o'r naw 
diwrnod sanctaidd yn y flwyddyn pan 
fydd gwaith yn cael ei atal. 

14eg. Loy Kratong (Bwdhaidd) 

Mae Loy Krathong yn cael ei ddathlu yn y 
rhan fwyaf o'r temlau pentref a thref yng 
Ngwlad Thai ac yn aml yn cyd-daro â deml 
Dydd Kathina. Mae basgedi pydradwy yn 
cael eu gwneud ac ei llewni gyda dail 
banana wedi ei blygu yn ofalus, ffyn 
arogldarth, canwyll ac weithiau darn o 
arian. Caiff y rhain eu lansio mewn i 
afonydd, pyllau camlas neu'r môr, tra bod 
dymuniad am lwc dda yn cael ei gynnig i 
ysbrydion y dŵr. Mae llyswennod a 
chrwbanod weithiau yn cael eu rhyddhau i 
mewn i'r dŵr. Ni fydd temlau coedwig Thai 
yn y DU yn arsylwi Loy Kratong. 
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Sul y Cofio, 13eg o Dachwedd 

Mae unfed awr ar ddeg o'r unfed diwrnod ar ddeg 

o'r unfed mis ar ddeg yn nodi arwydd Cadoediad, 

ar y 11eg o Dachwedd 1918 bu arwydd diwedd y 

Rhyfel Byd Cyntaf. Am 11yb ar y dyddiad yma 

syrthiodd y gynnau yn dawel ar ôl mwy na 4 

mlynedd o ryfela parhaus. Mae Sul y Cofio yn cael 

ei gynnal ar yr ail Sul ym mis Tachwedd sef y dydd 

Sul agosaf at y 11eg, a gwasanaethau arbennig yn 

cael eu cynnal wrth gofebion rhyfel ac mewn 

eglwysi ar hyd a lled Prydain. 

  

 

 

Diwrnod Clefyd Siwgr y Byd, 14eg o Dachwedd 

Mae hyn er mwyn dathlu genedigaeth 

Fredrick Banting, ynghyd â Charles Best, y 

cyntaf i dirnad y syniad sy’n arwain at ddar-

ganfod inswlin yn Hydref 1921.  

DYDDIADAU NODEDIG DIOGELU 

 Freephone 0808 2000 129  

Arolwg Dysgwr 

Bob mis bydd eich aseswr yn gofyn i chi roi sgôr i'r CADCentre ar 

raddfa o 1-10 (10 yn ardderchog) ar y gwasanaeth a gewch 

gennym. 

Cwestiwn y mis hwn: 

Yn gyffredinol, beth yw eich barn ar safon y             

gwasanaeth a gewch gan y CADCentre (rhowch gylch)? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Os nad ydych wedi cylchu 10, beth fyddai'n rhaid i ni ei wneud i 

chi roi sgôr o 10 i ni? (Bydd eich asesydd yn gofyn ac yn cofnodi 

hyn ar eich ffurflen adolygiad misol). 

Gallwch hefyd e-bostio eich sgôr a sylwadau at: 

ymholiadau@cadcentreuk.com 



 

karen@cadcentreuk.com    

01633 252502  
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Straen yn y Gweithle 

Diffiniad ffurfiol HSE o straen sy'n 

gysylltiedig â gwaith yw: 

"Yr ymateb gwrthwynebus mae 

pobl yn gael i bwysau eithafol neu 

mathau eraill o law sydd arnynt yn 

gwaith." 

Mae gwaith sydd yn drefnus wedi ei reoli a’i 

ddylunio’n dda i ni ond pan na fydd digon o 

sylw i gynllunio swyddi, trefniadaeth gwaith a 

rheoli wedi digwydd, gall arwain at straen sy'n     

gysylltiedig â gwaith. Mae straen sy’n gy-

sylltiedig â gwaith yn datblygu oherwydd bod 

yr unigolyn ddim yn gallu ymdopi â gofynion 

sy'n cael eu gosod ar eu cyfer. Gall straen, 

gan gynnwys straen sy'n gysylltiedig â 

gwaith, fod yn achos sylweddol o salwch ac 

yn hysbys i fod yn gysylltiedig â lefelau uchel 

o absenoldeb oherwydd salwch, trosiant staff 

a materion eraill megis mwy o wallau. 

Gall straen daro unrhyw un ar unrhyw lefel o'r 

busnes ac mae ymchwil diweddar yn dangos 

bod straen sy'n  gysylltiedig â gwaith yn eang 

ac nid yw'n cael ei gyfyngu i sectorau pe-

nodol, swyddi neu ddiwydiannau. Dyna pam y 

mae ymagwedd y boblogaeth gyfan yn 

anghenrheidiol i fynd i’r afael ag e. 

Am fwy o wybodaeth ar y mater hwn  

ymwelwch â: www.hse.gov.uk/stress 

 

SYLWADAU-AWGRYMIADAU 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dysgwyr a 

chyflogwyr. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu 

awgrymiadau i'w gynnwys mewn cylchlythyrau yn 

y dyfodol, cysylltwch â ni 

 Rhadffôn 0808 2000 129  

Cyfathrebu SHC 

Bob mis rydym yn canolbwyntio ar wahanol SHC 

a phwnc o fewn y cymhwyster. 

 

Mae Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu yn defnyddio 

agwedd asesu integredig sy'n adlewyrchu 

cydberthynas rhwng darllen, ysgrifennu, siarad a 

gwrando. Y mis hwn rydym yn edrych ar sut i 

gynllunio eich ysgrifennu. 

 

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd i gynllunio'ch 

ysgrifennu. Un dull yw cynllunio yn eich pen. Er 

enghraifft, cyn anfon neges destun, mae'n 

arferol i gynllunio beth rydych am ei ddweud yn 

eich pen. 

Nid oes angen defnyddio cynllun ysgrifenedig 

bob tro. Cofiwch nad oes ffordd cywir i gynllunio 

ysgrifennu: mae'n well dewis y dull sy'n gweddu 

i chi neu'r sefyllfa. Bob tro y byddwch yn 

ysgrifennu, ystyriwch pwrpas eich ysgrifennu a 

pwy fydd yn ei ddarllen. Gofynnwch i chi'ch hun 

os yw hyn yn ddarn pwysig o ysgrifennu. Os 

ydyw, mae'n debyg y bydd angen i chi feddwl yn 

ofalus am gynllunio. 

  

Dyma rai dulliau cynllunio da:      

  

Diagramau  

Mae diagramau yn ffordd weledol dda o 

gynllunio a threfnu eich gwaith ysgrifennu:   

 Mae Mapiau Meddwl neu Ddiagram Pry 

Cop, yn eich galluogi i ysgrifennu 

lawr llawer o syniadau heb fod mewn 

unrhyw drefn benodol-mae hyn yn helpu 

i drefnu eich meddyliau. 

 Mae Siartiau Llif a Siartiau Fertigol yn 

ddefnyddiol ar gyfer cynllunio ysgrifennu 

sy’n gorfod dilyn proses cam wrth gam. 

 

Rhestrau  

Mae rhestrau yn ddefnyddiol ar gyfer nodi lawr 

ac rheoli y gwahanol bwyntiau yr ydych am 

gyflenwi yn eich ysgrifennu:  

 Mae Rhestrau Bwled yn fath cyffredin o 

restr i'w ddefnyddio wrth gynllunio ar y 

cyfrifiadur.  

 Os rhowch bob syniad ar nodyn gludiog, 

gallwch wedyn symud gwahanol rannau 

o'ch ysgrifennu o gwmpas nes eich bod 

yn hapus â'r drefn.   

 Os ydych yn defnyddio brosesydd 

geiriau i’ch gwaith ysgrifennu, mae’n 

hawdd ‘torri’ a ‘gludo’ newidiadau yn 

eich ysgrifen.     

         

 

Apêl Plant mewn Angen y BBC 

Gwener 18fed o Dachwedd 

 

Mae Plant mewn Angen y BBC yn elusen 

gorfforaethol y BBC yn y DU.  

Mae'r elusen yn darparu grantiau i brosiectau 

yn y DU sy'n canolbwyntio ar blant a phobl 

ifanc sydd dan anfantais. Maent yn lleol i 

bobl ym mhob cwr o'r DU ac yn cefnogi 

mudiadau bach a mawr sy'n grymuso plant 

ac ymestyn eu dewisiadau mewn bywyd. 

Am fwy o wybodaeth a gwneud cais am 

becyn elusen ewch i: 

www.bbcchildreninneed.co.uk/

fundraisinghub 

Gall y CADCentre gyflawni ei chyrsiau 

yn Saesneg, trwy gyfrwng y Gymraeg 

neu'n Ddwyieithog 

SYLW ELUSEN 

Hanes yr Iaith Gymraeg 

Cymraeg yw'r iaith hynaf ym Mhrydain 

sy'n dyddio'n ôl 4,000 o flynyddoedd o 

bosib. 

Mae'r rhan fwyaf o ieithoedd 

Ewropeaidd, gan gynnwys y Gymraeg, 

wedi esblygu o iaith a elwir yn awr yn 

Indo-Ewropeaidd, a ddatblygodd i mewn 

i naw grŵp iaith wahanol, ac un ohonynt 

oedd Celteg. Yn ei dro, datblygodd 

Celteg ei deulu ei hun o ieithoedd. 

Cyn dyfodiad yr Ymerodraeth Rhufeinig, 

roedd ieithoedd Celtaidd yn cael eu  

siarad ar draws Ewrop. Mae enwau   

llefydd presennol yn dangos hyd a lled 

eu dylanwad: mae tref y Bala yn Nhwrci 

a dinas Llundain yn Lloegr gyda enwau 

â gwreiddiau Celtaidd, fel afonydd    

Danube, Rhone a Rhine. 

Y ieithoedd Celtaidd a oroesodd yw'r 

rhai sy'n mudo o dir mawr Ewrop i yny-

soedd gorllewinol Prydain ac   

Iwerddon. Wedi ei labelu Ynysig er 

mwyn eu gwahaniaethu gan ieithoedd 

Cyfandirol Ewrop, roedd y fersiynau o’r 

Celtaidd ar yr ynysoedd gorllewinol hyn 

wedi ei ddatblygu i ddwy gangen. 

Yn Iwerddon, Goedeleg - neu Q-

Geltaidd, diolch i ei sain kw               

nodweddiadol - daeth brif iaith a       

arweiniodd at Gwyddeleg, Gaeleg yr 

Alban a Manaweg. Mae'r rhan fwyaf o 

haneswyr yn dyddio dyfodiad yr iaith 

Celteg ym Mhrydain i tua 600 CC. Mae'r 

fersiwn hwn o'r Celteg oedd wedi      

esblygu i mewn i Frythoneg, sydd yn ei 

dro wedi arwain at y Gymraeg, y   

Gernyweg a'r Llydaweg. 

mailto:karen@cadcentreuk.com

