
Mae ADCDF yn sefyll am Addysg ar gyfer Datblygu 

Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.  

Y mis hwn rydym yn edrych ar un o'r saith prif thema;  

Treuliant a Gwastraff.  

 

 

 

 

 

 

Ynni, bwyd a dŵr. 

Mae'n bwysig iawn ein bod ni gyd yn gweithio tuag at leihau'r 

gwastraff rydym yn ei gynhyrchu. Gall hyn fod mor syml â 

pheidio â phrynu gormod o fwyd yn ein siopa wythnosol neu 

droi goleuadau i ffwrdd pan nad yw’r ystafell yn cael ei 

ddefnyddio. Mae torri i lawr ar wastraff, nid yn unig yn helpu i 

amddiffyn y byd rydym yn byw ynddo, ond gall hefyd helpu i 

arbed yr arian i ni.  

 

 

 

 

 

 

 

Deunyddiau cynaliadwy. 

Mae pobl yn dod yn gynyddol ymwybodol o sut mae'r 

cynhyrchion y maent yn ei brynu yn cael eu gwneud ac unrhyw 

effaith y gallant gael ar yr amgylchedd naturiol. Erbyn hyn mae 

gennym marciau brand fel y Rainforest Alliance a'r Cyngor 

Stiwardiaeth Coedwigaeth sy'n gadael i chi wybod bod y 

cynhyrchion rydych yn prynu yn cael eu cynhyrchu gan 

ddefnyddio pren neu bren gynhyrchion sy'n dod o goedwigoedd 

dan arweiniad sydd yn plannu coed newydd ar gyfer pob 

coeden sydd yn cael ei dorri lawr. 

 

 

 

 

 

 

Yr Hierarchaeth 

Gwastraff. 

Mae hyn yn dangos i ni'r ffordd gorau i ymdrin â'n gwastraff, o'r 

pen i'r gwaelod: atal, ail-ddefnyddio, ailgylchu, adennill ac, fel y 

dewis olaf, ei waredu. O ystyried hyn bob dydd gyda'r pethau 

Cristnogl, 9 Ebrill 

Sul y Blodau 

Mae Sul y Blodau yn nodi dechrau'r Wythnos 

Sanctaidd- yr wythnos yn arwain fyny at y 

Pasg. Ar Sul y Blodau, mae Cristnogion yn 

cofio Iesu yn cyrraedd Jerwsalem, pan oedd 

torfeydd yn llonni ac yn gosod palmwydd wrth 

ei draed cyn iddo gael ei arestio a'i groeshoelio. 

 

 

Iddewiaeth, 10fed-18fed o Ebrill 

Pasg 

Ar y Pasg, mae Iddewon yn cofio rhyddhad yr 

Israeliaid 'o gaethwasiaeth yn yr Aifft. Mae'n un 

o'r gwyliau Iddewig pwysicaf y flwyddyn. Mae 

Pasg yn para am wyth diwrnod. Mae pobl 

Iddewig yn dathlu gyda seremonïau arbennig, 

ac yn arsylwi ar arferion penodol sy'n cofio'r 

dianc o'r Aifft, fel mae'n dweud yn llyfr Exodus. 

 

 

Cristnogl, 14eg a 16eg o Ebrill 

Dydd Gwener y Groglith a Dydd y Pasg. 

Gwener y Groglith yw'r dydd yn y calendr pan 

fydd Cristnogion yn cofio'r croeshoeliad Iesu 

Grist. Mae'n ddiwrnod difrifol o alaru pan 

credinwyr yn myfyrio ar ystyr dioddefaint a 

marwolaeth Crist. 

Mae Pasg yn coffau atgyfodiad Iesu Grist a 

hwn yw'r ŵyl bwysicaf yn y calendr Cristnogol. 

Yn ôl y traddodiad Cristnogol, mae'r Pasg yn 

nodi'r dydd pan oedd dilynwyr Iesu yn ymweld 

â'i fedd ac yn dod o hyd i'r garreg a oedd yn 

selio'r fynedfa wedi symud a'r bedd yn wag. 

 

 

Islam, 24ain o Ebril 

Lailat al Miraj. 

Lailat al Miraj yw pan mae Mwslimiaid yn coffáu 

taith nos y Proffwyd Muhammad o Mecca i'r 

'Mosg pellaf' yn Jerwsalem. 

Mae Mwslimiaid yn credu yn ystod y daith hon 

fod Proffwyd Muhammad wedi ei esgyn i'r 

nefoedd, ei buro, a gyfarwyddwyd gan Dduw y 

dylai Mwslimiaid weddïo bum gwaith y dydd. 

Disgrifir y digwyddiadau hyn yn fyr yn y Quran. 

Mae Mwslimiaid yn dathlu drwy ailadrodd y 

stori i'w plant ac yn adrodd gweddïau nos 

arbennig. 
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Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, 2 Ebrill: 

 

Mae awtistiaeth yn anabledd datblygiadol gydol oes sy'n 

effeithio ar sut mae unigolyn yn cyfathrebu ac yn ymwneud â 

phobl eraill. Mae'r diwrnod ei hun yn dod â sefydliadau 

awtistiaeth unigol ynghyd o amgylch y byd i gynorthwyo 

mewn pethau fel ymchwil, diagnosis, triniaeth, ac 

ymwybyddiaeth gyffredinol ar gyfer y rhai sydd â'r anhwylder. 

 

 

 

Diwrnod Iechyd y Byd, 7 Ebrill: 

 

Mae hyn yn cael ei ddathlu bob blwyddyn i nodi pen-blwydd 

sefydlu Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Mae'n rhoi cyfle 

unigryw i ysgogi camau gweithredu o amgylch bwnc iechyd 

penodol sy'n peri pryder i bobl ar draws y byd. Thema 

Diwrnod Iechyd y Byd 2017 yw iselder. 

 

Mae iselder yn effeithio ar bobl o bob oed, o bob teithiau 

cerdded o fywyd, yn yr holl wledydd. Mae'n achosi gofid 

meddyliol ac effeithiau ar allu pobl i gyflawni hyd yn oed y 

tasgau symlaf bob dydd, gyda chanlyniadau trychinebus 

weithiau i berthynas gyda ffrindiau a theulu. 

 

Gall iselder cael ei atal a'i drin. Mae gwell dealltwriaeth o beth 

yw iselder a sut y gellir ei drin, yn helpu i leihau'r stigma sy'n 

gysylltiedig â'r cyflwr ac yn arwain at fwy o bobl yn gofyn am 

gymorth. 

 

 

Penblwydd Y Frenhines Elizabeth II, 21 Ebrill: 

 

Hwn yw pen-blwydd gwirioneddol y Frenhines, mae ei phen-

blwydd swyddogol fel arfer yr ail ddydd Sadwrn ym mis 

Mehefin. Traddodiad y teulu Brenhinol Prydeinig yw cael dau 

ben-blwydd yn gysylltiedig â'r tywydd Prydeinig annibynadwy: 

byddent yn dymuno cynnal gorymdaith pen-blwydd brenhinol 

mawreddog yn y tywydd da yr haf. 

DYDDIADAU NODEDIG ADCDF 

    Freephone 0808 2000 129 

Arolwg y Dysgwr 

Pa mor dda yw'r gefnogaeth gan eich 
aseswr? 

5 4 3 2  1  
   (Da Ofnadwy)           (Da)        (Gweddol Dda)   (Gweddol Gwael)   (Gwael)    

Os yn is na 3, beth fyddai angen i’r           

CADCentre ei wneud i wella i Dda neu Da 

Ofnadwy?  

Gallwch hefyd e-bostio eich sgôr a'ch sylwadau i: 

ymholiadau@cadcentreuk.com 

O Ebrill y 1af 2017 mae isafswm cyflog ar gyfer pawb yn 

y gwaith yn newid. Bydd cyfraddau cyflog ar gyfer y 

flwyddyn 2017-18 yn: 

http://www.cadcentreuk.com/
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Dyletswydd ATAL a Gwerthoedd 

Prydeinig 

SGILIAU HANFODOL CYMRU 

Y Penwythnos Talacharn 

A gynhaliwyd ar Ebrill y 7fed-9fed, mae 

hyn yn ŵyl lenyddol a chelfyddydau 

blynyddol yng Ngorllewin Cymru. 

Mae'r ŵyl yn cael ei chynnal yn nhref 

Talacharn. Mae'n canolbwyntio ar 

lenyddiaeth, cerddoriaeth a chomedi, gan 

ddod â thalent o bob cwr o'r byd, ond bob 

amser yn cynnal carennydd arbennig gydag 

awduron a cherddorion o Gymru neu sydd 

â chysylltiad â Chymru. 

 

Gŵyl Gerdded Flynyddol Cas-gwent 

Ar y 19eg-23ain o Ebrill, mae pobl yn cael 

eu hannog i archwilio a mwynhau cefn 

gwlad Sir Fynwy a Dyffryn Gwy. Mae'r 

teithiau cerdded yn cael eu graddio fel y 

gellir eu mwynhau gan y rhai sydd am fynd 

am dro hamddenol yr holl ffordd hyd at y 

rhai sy'n awydd her. 

 

Gŵyl Gomedi Machynlleth 

A gynhaliwyd eleni ar 28ain-30ain o Ebrill, 

mae'r ŵyl hon wedi cael enw da fel trysor 

cudd. Deddfau yn y llinell i fyny yn cynnwys 

Stewart Lee, Ian Smith a James Acaster. 

Mae'r dref yn adnabyddus am ei lleoliadau 

hynod sydd wedi helpu gyda'i 

phoblogrwydd. 

 

Swae Fictoraidd Llandudno 

Dros benwythnos gŵyl y banc ar 29ain o 

Ebrill i'r 1af o Fai bydd Llandudno yn llawn 

o injans stêm, organau cerddorol, hen geir 

a gwisgoedd, chwilfrydedd a stondinau, 

gyda phobl yn gwisgo mewn gwisgoedd 

Fictoraidd. 

SYLWADAU-AWGRYMIADAU 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dys-

gwyr a chyflogwyr! 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymi-

adau i'w cynnwys mewn cylchlythyrau yn y 

dyfodol, cysylltwch â ni 

 Rhadffôn 0808 2000 129  

Cymhwyso Rhif. 
Y mis hwn rydym yn edrych ar ddefnyddio a chyfrifo 

cyfartaleddau fel rhan o Sgiliau Hanfodol Cymru. 

 

Cyfartaleddau: Cymedr, Canolrif a Modd 

Y cymedr yw cyfartaledd a ddefnyddir amlaf ac mae'r un 

a elwir yn aml mewn sgwrs bob dydd, e.e y cyflog 

cyfartalog. Fe'i ceir drwy adio'r holl werthoedd data 

mewn set o ddata, ac yna rhannu'r cyfanswm hwn gan y 

nifer o werthoedd yn y set.  

Enghraifft  

(4+2+3+1+5+6+8+7+9) ÷ 9  

= 45 ÷ 9  

= 5  

 

Y canolrif yw'r gwerth ganol set o ddata pan gânt eu 

rhoi mewn trefn. Gellir dod o hyd gydag ychydig neu 

ddim cyfrifiad.  

Enghraifft  

3 4 5 8 7 1 2 8 9 5 4 3 8 4 1  

8 yw’r gwerth canol (Canolrif) 

 

Y modd yw'r gwerth sy'n digwydd amlaf mewn set o 

ddata.  

Enghraifft  

5,10,4,4,6,7,5,4,3,2,4  

Y rhif sy'n digwydd amlaf yw 4, felly yr modd yw 4. 

 

Os oes gennych unrhyw anawsterau gydag unrhyw 

agwedd ar y Sgiliau Hanfodol Cymru, llythrennedd neu 

rifedd, siaradwch â'ch aseswr gan y byddant yn gallu 

eich helpu chi.  

DIWYLLIANT CYMRAEG 

Mae'r Ddyletswydd ATAL yn rhan o Ddeddf Gwrthderfysgaeth a 

Diogelwch y Llywodraeth 2015. Mae hyn yn rhoi dyletswydd i 

hyrwyddo Dyletswydd ATAL y Llywodraeth a Gwerthoedd Prydeinig 

y CADCentre ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel Democratiaeth, 

Rheolaeth Cyfraith, Rhyddid Unigol a Pharch Cilyddol a 

Goddefgarwch. 

Yn ymarferol rydym yn meddwl bod hyn yn golygu: 

1. Mae sicrhau bod pawb yn deall y broses ddemocrataidd, 

sy'n rhoi'r gallu i ddylanwadu ar wneud drwy'r broses 

ddemocrataidd penderfyniad bawb. Ar y 4ydd o Fai mae 

Etholiadau Awdurdodau Lleol yn cael eu cynnal. Os ydych 

am leisio eich barn a dylanwadu ar lunwyr polisi, gwnewch 

yn siŵr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio a pheidiwch ag 

anghofio i bleidleisio. 

 Mae pawb yn y DU dros 18 oed gyda'r hawl i bleidleisio 

 mewn etholiadau a lleisio eu barn. Mae 4 haen o 

 Lywodraeth yng Nghymru: 

 Etholiadau Awdurdod Lleol. 

 Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 Etholiadau Senedd y DU. 

 Etholiadau Senedd Ewrop. 

2. Hyrwyddo bod Rheolaeth Cyfraith yn cynnwys pawb. Mae'r 

Gyfraith yn bodoli i amddiffyn hawliau pob dinesydd a 

darparu ffyrdd i ddatrys gwrthdaro. 

3. Mae Rhyddid Unigol yn golygu cael y rhyddid i fod yn chi 

eich hun, cael hyder a hunan-barch, gan gymryd cyfrifoldeb 

am eich ymddygiad eich hun ac yn gwybod eich hawliau. 

4. Mae'r rhyddid i gynnal ffydd a chredoau eraill. Gan dderbyn 

y gall pobl eraill cynnal ffydd a chredoau i dylai eich hun yn 

cael ei oddef a'i dderbyn ac ni ddylai fod yn achos o 

ymddygiad rhagfarnllyd neu wahaniaethol arall. Hyrwyddo 

parch at ddiwylliannau eraill ac ymddygiad gwahaniaethol 

heriol. 

 

Rydym yn hyrwyddo'r gwerthoedd hyn yn ein cylchlythyrau a'r ffordd 

yr ydym yn darparu ein gwasanaethau. Os oes gan unrhyw ddysgwr 

unrhyw bryderon neu sylwadau ar y Ddyletswydd ATAL, cysylltwch 

â: 

 

Karen Smith, Person Diogelu Dynodedig, neu yn ei habsenoldeb, 

Linda Thomas, Rheolwr Cyffredinol (gweler Adran Diogelu am 

fanylion cyswllt). 

 

 

Diogelu. 

 

Rydym yn cefnogi hawl pawb i gael eu diogelu rhag 

niwed ac yn cydnabod bod diogelwch a lles yn 

hollbwysig, ac os oes gan unrhyw ddysgwr unrhyw 

bryderon o gwbl ynghylch Diogelu yna cysylltwch â 

naill ai:  

 

Karen Smith, Cyfarwyddwr, Person Diogelu 

Dynodedig 

01633 252502 - karen@cadcentreuk.com 

Linda Thomas, Rheolwr Cyffredinol 

01792 475522 - linda.thomas@cadcentreuk.com 

Emma Leighton, Rheolwr De Cymru 

01792 475522 - emma.leighton@cadcentreuk.com 

Colin Davis, Rheolwr Gogledd Cymru 

01248 671850 - colin.davis@cadcentreuk.com 

Diwrnodau Agored CADCentre UK. 
I ddathlu Wythnos Prentisiaethau, roedd y CADCentre yn falch 
i agor ein drysau ac i wahodd cyflogwyr, dysgwyr a sefydliadau 
lleol i ddod draw i weld drostynt eu hunain beth y gallwn ei 
wneud i helpu pobl i gael gwaith fel prentis neu gynyddu eu 
sgiliau trwy ddysgu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd rhai o'n prentisiaid AutoCAD yn Adran Gynllunio Cyngor 

Dinas Caerdydd wrth law i roi arddangosiad ar y defnydd o 

AutoCAD ac yn siarad gyda staff o'r Ganolfan Byd Gwaith lleol 

am eu profiadau. Hoffem estyn ein diolch i bawb a oedd yn 

bresennol ac wedi helpu i wneud y diwrnod yn llwyddiant mawr. 

Roedd y diwrnod agored hefyd yn gyfle i bawb i siarad am y 

Brentisiaeth Ardoll sydd ar y gweill, a ddaw i rym ar y 1af o 

Ebrill 2017. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn yn: 

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/apprenticeship-

levy 

http://www.cadcentreuk.com/

