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DIWYLLIANT CYMRAEG Arolwg y Dysgwr 

Beth yw eich barn o safon gwasanaeth 

y CADCentre? 

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: 

DYWEDOCH CHI, GWNAETHOM NI 

Diolch yn fawr i bawb ohonoch sydd wedi ateb ein 
cwestiwn cylchlythyr misol, mae eich adborth yn cael 
ei werthfawrogi ac yn ein helpu i wella'r gwasanaeth 
a ddarparwn. 

Ym mis Chwefror gofynnom i chi am ba mor dda 
mae'r CADCentre yn annog byw'n iach a 
gweithgarwch corfforol. 

Mi wnaeth 78% ohonoch ein graddio yn Dda neu 
Dda Iawn, gyda 16% yn ein graddio fel Eithaf Da. 

Roeddem yn falch gyda'r ymateb, ond byddwn yn 
parhau i edrych ar ffyrdd i ddatblygu hyn ymhellach. 

Ym mis Mawrth fe wnaethom ofyn i chi am ba mor 
dda a hyrwyddir y CADCentre a'ch annog i 
ddefnyddio'r iaith a'r dysgwr Cymraeg am ddiwylliant 
Cymreig. 

Roedd yr ymatebion hyn yn fwy amrywiol, yn dibynnu 
ar eich defnydd o'r iaith a lle rydych yn byw. 

Gwnaeth 74% ohonoch ein graddio'n ni fel Da neu 
Dda Iawn, gyda 15% arall yn ein graddio fel Eithaf 
Da. 

Un awgrym oedd y byddwn yn ychwanegu gair y mis 
ac rwy'n hapus i ddweud y byddwn yn cychwyn hyn 
o'r mis yma ymlaen, un arall oedd ein bod yn ei 
wneud yn fwy amlwg yn y cylchlythyr, felly rydym 
wedi ei symud i'r tudalen blaen. 

Mae ein cylchlythyrau hefyd ar gael yn y Gymraeg ac 
maent ar gael ar ein gwefan www.cadcentreuk.com o 

dan dogfennau y gellir eu lawrlwytho a thrwy eich 
aseswr. 

GAIR CYMRAEG Y MIS 

Rhagori (Exceed) 

O dan y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015, 
mae dyletswydd, gosod ar y CADCentre i godi 
ymwybyddiaeth o'r agenda "Atal" y  Llywodraethau. 

Mae'n rhan o ethos CADCentre i sicrhau iechyd, lles a 
diogelwch ein dysgwyr a staff. 

Un o'r risgiau i bobl yw'r perygl o gael eu tynnu i mewn 
terfysgaeth ac ideolegau sy'n hyrwyddo ac yn cyfiawn-
hau terfysgaeth. 

Nid yw'r agenda Atal yn ymwneud â llesteirio lleferydd 
rhad ac am ddim, gwleidyddol neu farn grefyddol. 

Mae strategaeth gwrthderfysgaeth y Llywodraeth yn 
cael ei adnabod fel "GORNEST", ac mae'n cynnwys 4 
rhan: 

Erlid, Atal, Amddiffyn a Pharatoi:  

Atal ymosodiadau terfysg, gan atal pobl rhag cael eu 
tynnu i mewn i derfysgaeth, cryfhau amddiffyniad y 
wlad, a lliniaru effeithiau ymosodiad os na ellir ei atal. 

EITHAFIAETH yn cael ei ddiffinio gan y lly-
wodraeth fel gwrthwynebiad lleisiol neu'n weithredol i 
Werthoedd Prydeinig sylfaenol gan gynnwys 
democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, rhyddid unigol a 
chyd-barch a goddefgarwch o wahanol ffydd a chredo-
au. Hefyd wedi ei gynnwys yn y diffiniad o eithafiaeth 
yw'r galw am farwolaeth aelodau o'r lluoedd arfog. 

Mae'r llywodraeth yn credu bod y bygythiadau yn dod 
o ddau eithafwr crefyddol a goruchafwyr Gwyn' 

RADICALAIDD yn cael ei ddiffinio fel proses lle 
mae person yn dod i gefnogi eithafiaeth a 
gweithredoedd terfysgol. 

Mae tri rhan a ddefnyddir i ystyried a fydd rhywun yn 
agored i gael ei dynnu i mewn i derfysgaeth: Ymgy-
sylltu, Bwriad, a Gallu. 

YMGYSYLLTU: gan gynnwys hunaniaeth ac 
amgylchiadau personol, a dyheadau. 

Gall y dangosyddion i'r rhai sydd yn agored i niwed 
gynnwys: hunan-barch isel, pellhau oddi diwylliant eu 
hunain / treftadaeth grefyddol, teimladau o gwyno, 
awydd am statws ac antur, pwysau gan gyfoedion, 
cael mynediad at wefannau'r treisgar ar gyfryngau 
cymdeithasol. 

Bwriad.  

Nid yw pawb sy'n cael ei gysylltu â rhai grwpiau yn 
mynd ymlaen i achosi niwed. Dim ond canran fechan 
o bobl sydd â'r parodrwydd i ddefnyddio trais. 

Gallai ffactorau fwriad gynnwys agweddau sy'n 
cyfiawnhau trais, ac amcanion niweidiol. 

Gallu. 

Gallai ffactorau fwriad gynnwys agweddau sy'n 
cyfiawnhau trais, ac amcanion niweidiol. 

CHANNEL yr asiantaeth cymorth sy'n asesu pa mor 
agored i unrhyw un y cyfeirir ato fel rhai sydd mewn 
perygl o radicaleiddio. 

Rydym yn annog pob dysgwr i fod yn fwy ymwybodol 
o'r mater hwn. 

Ceir adnodd hyfforddiant ddefnyddiol ar-lein, sydd am 
ddim, ac sy'n cymryd tua 25 munud i gwblhau, hefyd 
gallwch lawrlwytho tystysgrif ar y diwedd. 

http://course.ncalt.com/ Channel Awareness/01/
Index.html http://course.ncalt.com/  
Chanel_General_Awareness/01/Index.html 

Dylai unrhyw un sydd ag phryderon gysyllu â Karen 
Smith Cyfarwyddwr CADcentre ar 01633 841702 neu 
drwy e-bost: Karen@cadcentreuk.com. 
  
Hefyd, gall pawb gysylltu â’r Heddlu ar y rhif di-frys 
101, neu os bydd argyfwng ar fin ddigwydd, gysylltu ar 
y rhif argyfwng 999.  

Ffocws ar Atal: Radicaleiddio a Eithafiaeth 

Gŵyl y Gelli, Powys 
25ain o Fai — 4ydd o Fehefin 
Gŵyl y Gelli Gymru yn cael ei gynnal o 25ain o 
Fai i’r 4ydd o Fehefin yn Y Gelli Gandryll, gan 
ddod ag awduron a darllenwyr at ei gilydd i rannu 
straeon a syniadau mewn digwyddiadau sy'n 
ysbrydoli, yn archwilio ac yn diddanu. Eleni, 
maent yn dathlu 30 mlynedd y digwyddiad. 
 
Ras Rafftiau Unigryw, Porthaethwy 
Dydd Sul 4ydd o Fehefin 
A gynhelir yn flynyddol ar y dyfroedd mawreddog 
Afon Menai. Gan ddechrau o'r hen borthladd 
llechi Felinheli aiff y rafftiau yn eu blaen heibio i 
Blas Newydd hanesyddol ac yna ymlaen tuag at 
Borthaethwy. Ar y ffordd rhaid mynd o dan y ddwy 
bont sy'n cysylltu Ynys Môn gyda'r tir mawr, 
campweithiau peirianyddol Robert Stephenson a 
Thomas Telford. 
. 

 
Marathon Dyn v Ceffyl, Llanwrtyd 
Dydd Sadwrn, 10fed o  Fehefin 
Roedd y marathon dyn yn erbyn ceffyl yn ras 22 
milltir flynyddol, lle mae rhedwyr yn cystadlu yn 
erbyn marchogion ar gefn ceffyl, yn nhref Gymreig 
Llanwrtyd. Dechreuodd y digwyddiad yn 1980 ar 
ôl i berchennog tafarn glywed ddau yfwr yn trafod 
rhinweddau dynion a cheffylau yn rhedeg dros dir 
mynyddig. Cafodd y cwrs ei newid yn 1982 er 
mwyn darparu gwell gêm rhwng y dyn a'r ceffyl 
ond cymerodd tan 2004 cyn i ddyn o'r diwedd 
curo ceffyl. 

 



DYDDIADAU AML FFYDD 

Cristnogol, 11eg o Mehefin 

Dydd Sul y Drindod 

Sul y Drindod yn dathlu athrawiaeth 

Gristnogol y Drindod, tri Pherson y Duw: y 

Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. 

Sikh, 16eg o Mehefin 

Guru Arjan Martyrdom 

Ar 16eg o Fehefin bob blwyddyn ers 1606, 

mae'r Sikhiaid yn coffáu merthyrdod Guru 

Arjan Dev Ji. 

Catholig Cristnogl, 23ain o Mehefin 

Calon Santctaidd Iesu 

Gall ymroddiad i Galon Sanctaidd Iesu cael 

ei olrhain yn glir yn ôl o leiaf i'r unfed ganrif 

ar ddeg. Mae'n nodi ysbrydolrwydd Sant 

Bernard o Clairvaux yn y ddeuddegfed ganrif 

a Sant Bonaventure a St. Gertrude Fawr yn 

y trydydd ar ddeg.  

Islam, 25ain-26ain o Fehefin 

Eid al Fitr 

Bydd miliynau o Fwslimiaid ledled y byd yn 

cymryd rhan yn Eid al Fitr unwaith eto eleni. 

Mae dyddiad yr ŵyl flynyddol yn dilyn mis o 

ymprydio ar gyfer Ramadan yn cael ei 

benderfynu gan symudiad y lleuad. Eid yw'r 

diwrnodau pwysicaf yn y calendr 

Mwslimaidd, diwrnod pan fydd pobl yn diolch 

i Allah am y grym ewyllys a chryfder a 

roddwyd iddynt yn ystod Ramadan.  
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SYLWADAU—AWGRYMIADAU 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dys-

gwyr a chyflogwyr!  

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu aw-

grymiadau i'w cynnwys mewn cylchlythyrau 

yn y dyfodol, cysylltwch â ni. 

 Rhadffôn 0808 2000 129  

DYDDIADAU NODEDIG 

5ed o Fehefin, Diwrnod Amgylchedd y Byd: 

Cafodd hyn ei ddynodi gan y Cenhedloedd Unedig 

ar gyfer codi ymwybyddiaeth o'r angen i warchod 

ein hamgylchedd. 

8fed o Fehefin, Yr Etholiad: Bydd 650 o Aelodau 

Seneddol yn cael eu hethol ar yr 8fed o Fehefin. Nid 

yw etholiad yn ddyledus tan 2020, ond galwodd 

Theresa May gyfer etholiad a chydsyniodd yr AS 

gyda 522 pleidlais i 13. Er mwyn pleidleisio mae'n 

rhaid i chi gael eich rhestru ar y gofrestr etholwyr. 

Ewch i: www.gov.uk/register-to-vote 

10fed o Fehefin Orymdaith Pen-Blwydd y Fren-

hines, Tyrfa y Lliw: Digwyddiad blynyddol i 

ddathlu Pen-blwydd y Frenhines. Mae'r Isadran 

Aelwyd, ar Parade Horse Guards, gyda'r Frenhines 

ei hun yn bresennol ac yn cymryd y saliwt. 

 

12fed o Fehefin, Diwrnod y byd yn erbyn llafur 

plant:  Mae cyfran sylweddol o'r 168 miliwn o 

blant yn cymryd rhan mewn llafur plant yn byw 

mewn ardaloedd a effeithiwyd gan wrthdaro a 

thrychineb. Eleni bydd Diwrnod Byd Llafur Yn Erbyn 

Plant yn canolbwyntio ar effaith gwrthdaro a thrych-

inebau ar lafur plant. I gael rhagor o wybodaeth, 

ewch i: www.childhope.org.uk 

SGILIAU HANFODOL CYMRU 

Pryd da ni’n defnyddio Prif Lythrennau? 

Dyma rhai esiamplau: 
 

 Defnyddiwch briflythyren cyfalaf i 
ddechrau brawddeg neu i ddechrau 
lleferydd: 

 Cyrhaeddodd y dyn.  Eisteddodd i lawr 

 Yn sydyn, gofynodd Mair, “Gawsoch chi  
 fy neges?” 

 Defnyddiwch briflythrennau ar gyfer 
llawer o fyrfoddau ac acronymau: 

 SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) 

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

 Dydd Llun, Ionawr, Nadolig 

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

 Lloegr, Cymru, Mwslimaidd 

 Defnyddiwch brif ythyren ar gyfer enwau 
pobl a theitlau: 

 Donald , Miss Roberts, Yr Athro, 
 Tywysog William 

 Defnyddiwch briflythyren ar gyfer 
masnach-nodau ac enwau cwmnïau: 

 Coke, Microsoft, the United Nations,   
             Audi, Spar 

OS OES GENNYCH UNRHYW ANAWSTERAU 
GYDA LLYTHRENNEDD NEU RIFEDD 

SIARADWCH GYDAG EICH ASESWR A FYDD 
YN GALLU EICH HELPU CHI 

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 

CANOLBWYNTIO AR 

DDIOGELWCH-E 

Rydym i gyd yn dibynnu ar y rhyngrwyd a chyfryngau 

cymdeithasol i gael mwy o'n gwaith a bywydau preifat. 

Fodd bynnag, nid yw defnyddio'r rhyngrwyd heb 

risgiau: Cadwch yn ddiogel drwy: 

1. Gosodwch eich gosodiadau preifatrwydd, a 

pheidiwch â rhoi eich manylion personol megis 

cyfeiriad, rhifau ffôn ar-lein. Gwarchodwch 

eich gwybodaeth, a gwyliwch am gydamseriad 

rhwng dyfeisiau fel Android. 

2. Peidiwch byth a chwrdd ag unrhyw un wyneb 

yn wyneb os ydych wedi cyfarfod ar-lein yn 

unig. Neu gwnewch yn siŵr eich bod yn 

cyfarfod mewn man cyhoeddus a mynd a ffrind 

gyda chi. 

3. Meddyliwch cyn anfon lluniau rhywiol penodol 

drwy 'webcams'; nid oes gennych unrhyw 

reolaeth dros bwy sy'n ei gweld. 

4. Os ydych yn cael eich trolio neu eich bwlio ar y 

rhyngrwyd. Peidiwch ag ymateb i bwlis, 

blociwch nhw, ac os bygythiadau wedi cael eu 

gwneud, yna ffoniwch yr heddlu ar y rhif di-frys 

101, neu os oes fygythiadau fin digwydd, ar y 

llinell frys yr Heddlu 999. 

5. Byddwch yn ofalus o hyn a elwir yn e-bost    

gwe-rwydo a sgamiau ffôn: 

 Bydd banciau BYTH anfon e-bost i chi i ofyn 

am eich PIN, neu gyfrineiriau diogelwch. 

 Bydd Banciau BYTH Bydd ffonio a gofyn i chi 

drosglwyddo eich arian i gyfrif gwahanol.  

 Os bydd rhywun o'ch banc yn cysylltu â chi am 

weithgareddau amheus ar eich cyfrif, os nad 

ydych yn gallu gwirio eu ID, rhowch y ffôn i 

lawr, datgysylltwch yr alwad. Yna, ar linell ffôn 

ar wahân (os yn bosibl), ffoniwch y rhif ar gefn 

eich cerdyn banc. 

 Bydd Cyllid a Thollau EM BYTH yn cysylltu â 

chi drwy e-bost yn dweud eich bod wedi cael        

ad-daliad treth. 

6. Byddwch yn ymwybodol o gynigion buddsoddi 

ffug a all awgrymu cymeradwyaeth enwog. Os yw 

rhywbeth yn edrych yn rhy dda i fod yn wir, mae'n 

debygol ei fod o. Cymerwch gyngor ariannol 

annibynnol bob amser. 

7. Byddwch yn ymwybodol o rywun a allai fod yn 

meithrin perthynas amhriodol gyda chi ar-lein ar gyfer 

cam-fanteisio rhywiol neu ariannol. Gall hyn ddigwydd 

i bobl o unrhyw oedran. Gwyliwch allan ar wefannau 

caru. 

8. Gwyliwch rhag agor negeseuon e-bost gydag 

atodiadau Os nad ydych yn gwybod beth yw eu 

ffynhonnell oherwydd efallai y byddwch yn rhedeg y 

risg o firws yn cael eu lawr lwytho i'ch dyfais. 

9. Eich cyfrifoldeb yw PEIDIO lawr lwytho 

cynnwys anghyfreithlon fel ffilmiau. 

10. Mae'n anghyfreithlon i lawr lwytho cynnwys 

hyrwyddo eithafiaeth neu gynnwys sy'n hyrwyddo 

gweithredoedd terfysgol. 

http://www.gov.uk/register-to-vote

