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DIWYLLIANT CYMREIG 

 

3—11 Awst Eisteddfod Genedlaethol Cymru - Ym Mae Caerdydd - Mae’r 

cyfarfod diwyllianol yma yn ymroddedig i Gymraeg, iaith byw hynaf Prydain, 

ond mae croeo i’r di-Gymraeg hefyd. (Fel mewn blynyddoedd  cynt, bydd y 

CADcentre yno gyda stand arrddangos, felly dewch draw i ddweud helo!) 

14—15 Awst: Sioe Môn - sioe amaethyddol arall wych  

16—19 Awst: Gŵyl y Dyn Gwyrdd - Gŵyl werin am dridiau ym Mannau 

Brycheinion 

18 Awst: Gŵyl Bwyd ac Afon Aberteifi 

24—26 Awst: Balchder Cymru - Mardi Gras Cymraeg i ddathlu y gymuned 

LHDT+.  Mae’r penwythnos fawr yng Nghaerdydd yn gaddo i fod yn fwy ac 

yn well na mewn blynyddoedd blaenorol 

26 Awst Pencampwriaeth Snorcelu Cors y Byd - yn Llanwrtyd -  ble mae 

cystadleuwyr yn snorcelu hyd cors mawnog a lleidiog yng Nghanolbarth 

Cymru 

1—2 Medi Gŵyl Fwyd Beaumaris - yn cynnig bwyd anhygoel, cerddoriaeth 

byw a hwyl a sbri i’r teulu  

6—9 Medi Gŵyl Rhif.6  - Ym mhentref Eidaleg Portmeirion 

13 Medi: Dydd Roald Dahl  

15—16 Medi: Gŵyl Fwyd y Fenni - yn arddangos cynnyrch lleol a 

danteithion rhyngwladol, cogyddion enwog,  dosbarthiadau meistroli, 

cyfleon blasu a stondinau stryd 

22 Medi—6 Hydref: Gŵyl Fwyd Rhyngwladol Abertawe– Pythefnos o 

ddigwyddiadau celfyddadol a cherddorol 

  

CYMRAEG GWAITH 

Cychwynwch ddysgu Cymraeg gyda’r cwrs arlein 10-awr yma sydd yn dysgu 
Cymraeg safonol sydd yn addas i’w ddefnyddio yn y gweithle. Bydd y cwrs 
yn eich galluogi i gyfarfod a cyfarch cydweithwyr, cwsmeriaid a hapddalwyr 
yn y gweithle gan ddefnyddio brawddegau Cymraeg. Bydd y cwrs hefyd yn 
eich galluogi i gychwyn neu gorffen sgyrsiau neu cyfarfodydd mewn 
Cymraeg. Am fwy o fanylion gweler: 

 
https://learnwelsh.cymru/work-welsh/online-taster-course/ 
 

  
Rydym yn cefnogi hawl pob un i’w gwarchod rhag niwed ac yn  cydnabod 
bod diogelwch a lles yn  holl-bwysig. Os oes gan unrhyw ddysgwr unrhyw 
bryderon o gwbl ynglyn a Diogelu, yna cysylltwch â aenau: 

 

- Karen Smith, Cyfarwyddwr, Person Diogelu Dynodedig 

01633 252502 - karen@cadcentreuk.com 

- Linda Thomas, Rheolwr Cyffredinol 

01792 644178 - 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 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng 

“Atal” a “Diogelu”?  

Mae Atal yn rhan o  fenter gan y Llywodraeth i ddatblygu rhaglen  gwrth-
derfysgaeth cadarn CONTEST. Mae’r DU yn wynebu ystod o fygythiadau 
terfysgol. Mae’r strategaeth Atal yn argeisio i: 

1. Ymateb i’r her  ideolegol o derfysgaeth ac agweddau eithafol, a’r 
bygythiadau yr ydym yn wynebu  gan yr rhain sydd yn hyrwyddo’r barn hyn 

2. Rhoi cymorth ymarferol i nadu pobl gael eu tynnu fewn i derfysgaeth a 
sicrhau eu bod yn cael cymorth a cyngor addas 

3. Gweithio gydag ystod eang o sectorau a sefydliadau ble mae perygl 
radicaleiddio sydd angen eu gafael ynddynt, yn cynnwys ymysg eraill, 
addysgu a’r wê 

Diffiniad o Eithafiaeth: 

Mae’r llywodraeth wedi diffinio eithafiaeth yn strategaeth Atal fel: 
gwrthwynebiad bywiog neu lleisiol i  Egwyddorion Prydeinig sylfaenol yn 
cynnwys democratiaeth,  rheol y gyfraith, rhyddid unigol a parch a  
goddefgarwch tuag at gredodau a ffudd wahanol. 

Hefyd yn gynwysedig yn niffiniad eithafiaeth yw’r gofyn am farwoleath 
aelodau’r lluoedd arfog. 

Mae Atal yn dod o dan ymbarel Diogelu. 

Ymrwymiad y CADcentre i Ddiogelu yw i hysbysu dysgwyr, cyflogwyr a staff 
o faterion diogelu, a hyrwyddo cydweithio. 

Mae diogelu yn cynnwys prif faesydd lles, er enghraifft, cydraddoldeb, aros 
yn ddiogel, bod yn iach, hyrwyddo egwyddorion Prydeinig a gwneud  
cyfraniad bositif i’ch cymuned. 

Rydym yn darparu cymhwysterau ac addysg sy’n hyrwyddo gwybodaeth, 
sgiliau a hunan-hyder. 

Am fwy o wybodaeth manwl, darllenwch ein Polisi Diogelu, ac ein Polisi 
Atal: Radicaleiddio ac Eithafaeth, neu holwch eich Asesydd am fwy o 
fanylion. Os oes gan unrhyw un bryderon Diogelu, cysylltwch â  ein 
Swyddog  Diogelu : Karen Smith, ebost: Karen@cadcentreuk.com, neu ein Is
-swyddog diogelu: Linda Thomas, ebost: linda.thomas@cadcentreuk.com 

GAIR CYMRAEG Y MIS 

 

LLWYDDIANT 

“LL-OO-EETH-YANT” 

SUCCESS 
 

Cylchlythyr Dysgwyr 
YN RHIFYN MIS YMA: 

CYLCHLYTHYR MIS AWST 2 0 1 8  -  RHIFYN 3 8 

https://learnwelsh.cymru/work-welsh/online-taster-course/


DYDDIADAU NODEDIG 

AMLFFYDD 

LUGHNASADH—Pagan         1af Awst  

Lughnasadh, neu Lammas, yw adeg y cynhaeaf ŷd pan fydd Paganiaid yn 

medi yr hynnu maent wedi gwasgaru ac yn dathlu ffrwythau dirgelwch 

natur. Yn ystod Lughnasadh mae Paganiaid yn rhoi diolch am haelioni y 

Dduwies fel Brenhines y Tir 

DIWRNOD TYBIEDIG—Cristnogol                    15fed Awst  

Mae’r diwrnodd gwledd diwrnod tybiedig Mair yn dathlu y gred Cristnogol 

fod Duw wedi tybio y forwyn Fair i’r Nefoedd yn dilyn ei marwolaeth. 

Mae’n cael ei ddathlu ar neu ogwmpas y 12fed o  Awst mewn sawl gwlad, 

yn enwedig mewn darnau o Ewrop a De America. Mae hefyd yn cael ei alw 

yn Rhagdybiaeth y Forwyn Fair Gwynfydedig, Dormiwm y fam Dduw fwyaf 

Sanctaidd (mewn gwledydd Dwyreinig), neu Gwledd y Rhagdybiaeth. 

EID AL-ADHA (Gweldd yr aberth), First Day—Islamic  21ain Awst   

Mae hefyd wedi ei alw’n Gweldd yr aberth neu’r Eid Fwyaf. Mae’r dathliad 

yn ymdroi â pan ymddangosodd Allah i Ibrahim mewn breuddwyd a gofyn 

iddo aberthu ei fab, Ishmael, fel arwydd o’i ffydd. 

Mae’n debyg i’r hension Cristnogol ac Iddewig ble gofynir Duw i Abraham 

aberthu ei fab Isaac, ond sbario rhag gwneud hyny. Mae’n ŵyl o ddathlu 

ble gwysgai marched a dynion i fyny at yr ochlysur. 

ROSH HASHANAH—Iddweig                9fed Medi 

Rosh Hashanah yw dathliad Iddewig y flwyddyn newyd. Mae’r cyntaf o be 

elwir yn Wyliau Uchel (neu Dyddiau Sanctaidd Uchel), cyfnod 10 diwrnod 

sy’n cloi  gyda Yom Kippur—diwrnod mwyaf sanctaidd y flwyddyn Iddewig. 

Ar Rosh Hashanah, mae Iddewon dros y byd yn dathlu  creadigaeth Duw. 

AL-HIJRA—Islamaidd                            10fed Medi 

Mae Al-Hijra  yn nodi cychwyn blwyddyn galendr newydd Islamaidd a hwn 

yw’r diwrnod ble mae cyfrif y flwyddyn yn cael ei gynyddu. Mae diwrnod 

hwn yn coffau y Hijra, neu  mudo y Proffwyd Muhammad o Mecca i 

Medina yn 622CC, a arweinwyd i sefydliad y  gymuned Fwslemaidd yno. 

YOM KIPPUR—Iddewig                            18fed Medi 

Hwn yw diwrnod olaf y cyfnod 10 diwrnod o edifeirwch, a hwn yw’r 

diwrnod mwyaf sanctaidd yng nghalendr Iddewig. Mae’r Beibl yn ei alw yn 

’Saboth y  Saboth’ a mae yn cael ei nodi gyda  ‘taro’r enaid’ - fynegwyd 

drwy ymborth cyfangwbl sy’n parhau 25 awr. Mae Iddweon yn treulio’r 

noswyl a rhan fwyaf o’r diwrnod mewn gweddi, yn gofyn am faddeuant 

dros cyn bechodau ac i wella pethau ar gyfer y dyfodol. Mae Llyfr Jonah yn 

cael ei ddarllen. Cyfarch cyffredin yw ‘G’mar Chatimah Tovah’ (Gobeithio 

cewch eich selio  am byth o’r diwedd’) 

 

SGILIAU HANFODOL CYMRU —  

CYFATHREBU 

Pryd i ddefnyddio collnod: 

 

Mae sawl defnydd i’r collnod: 
Mae collnod yn dangos bod rhai llythrennau wedi eu tynnu allan o air i’w 
fyrhau, e.e. mae o yr yn troi’n o’r ac i yr yn troi’n i’r (adar o’r unlliw hedant i’r 
unlle).  
Mae mae yn yn troi’n mae’n. 
Mae’r collnod yn mynd lle mae’r llythrennau wedi eu tynnu allan.  
 
 Mae collnod yn dangos bod rhywbeth yn perthyn neu wedi'i gysylltu i 
rywbeth arall. Er enghraifft: ‘r, ‘does, ‘n, ‘ch 
Blew’r gath – blew y gath. 
‘Does dim pwynt – nid oes pwynt. 
Mae’n poeni gormod – mae yn poeni gormod. 
Gyda’ch gilydd – gydag eich gilydd.  
  
Fel arfer daw’r collnod o flaen y llythrennau coll. Ond weithiau daw ar ôl y 
llythrennau coll er na roddir collnod bob tro. e.e.  
ha’ (haf),  
posib(l),  
peryg(l),  
(a)'deryn,  
(ei)’steddfod   

ARBED DŴR 
 

Mae llawer o ffyrdd gallwch helpu arbed dŵr ogwmpas y tŷ. Efallai y byddech 
yn gweld yr awgrymiadau canlynol yn  ddefnyddiol 
 

1. Defnyddio powlen yn y sinc pan yn golchi ffrwythau, llysiau neu llestri. 
Gallwch yna ddefnyddio’r dŵr wast i ddyfrio’ch planhigion 

2. Llenwi jwg o ddŵr a’i roi yn yr oergell ar gyfer pan eich bo eisiau diod 
oer 

3. Troi’r tap i ffwrdd pan yn golchi eich dannedd. Mae tap sy’n rhedeg yn 
defnyddio hyd at naw litr o ddŵr mewn munud 

4. Arhoswch nes bo ganddoch llwyth llawn cyn defnyddio eich peiriant 
golchi llestri neu dillad. Mae rhai peiriannau newydd yn defnyddio llai 
na saith litr o ddŵr ar gyfer pob  cilogram o ddillad, tra bo peiriannau 
golchi llestri modern yn defnyddio cyn lleied a 10 i 15 litr pob cylchfa 

5. Os yn bosib, cymerwch gawod yn hytrach nag bath. Mae cawod pum 
munud yn defnyddio tua 40 litr o ddŵr, mae hyn yn tua hanner bath  
safonol 

6. Defnyddiwch ddyfais arbed dŵr yn eich sistern doiled. Yn dibynu ar 
faint eich sistern, gallwch arbed rhwng 1 a 3 litr o ddŵr pob tro yr 
ydych yn fflysio’r toiled 

7. Defnyddiwch can dyfrio yn hytrach nag sbrinclwr neu bibell yn eich 
gardd. Mae sbrinclwyr a pibellau sy’n cael eu gadael ymlaen yn gallu 
defnyddio rhwng 500 a 1000 litr yr awr 

8. Ystyriwch gasgen dŵr i gasglu glaw oddiar eich tô. Mae casgen ddŵr 
fel arfer yn dal oddeutu 200 litr o ddŵr. Yn ogystal a bod yn well i’ch 
planhigion, mae defnyddio dŵr glaw yn yr ardd yn lleihau faint o ddŵr 
wedi ei drin yr ydych yn defnyddio 

9. Gwiriwch eich tŷ yn aml am ollyngiadau o’ch system blymio mewnol 
 

Os oes ganddoch fesurydd dŵr, gall yr holl awgrymiadau uchod eich helpu i 
leihau eich biliau dŵr a  charffosiaeth. Hyd yn oed os nad oes fesurydd dŵr 
ganddoch, bydd defnyddio dŵr yn ddoeth a lleihau faint o ddŵr poeth yr ydych 
yn defnyddio yn cwtogi eich biliau nwy a thrydan. Bydd hefyd yn lleihau nifer y 
nwyon tŷ gwydr yr ydych yn rhyddhau i’r atmosffer o gasglu, trin a darparu dŵr 
glan. 

Gallwch ddarganfod mwy o awrymiadau defnyddiol ar syt i arbed dŵr ar wefan 
y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCWater) a Waterwise —  

http://www.ccwater.org.uk                    http://www.waterwise.org.uk 
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1af Awst—Wythnos rhoi’r fron y byd 

12fed Awst—Diwrnod Rhyngwladol 

Yeuenctid 

13eg Awst—wythnos cenedlaethol rhandir 

19eg Awst—Diwrnod dyngarol y byd 

27ain Awst—Gŵyl y Banc (DU) 

 

14eg-17eg Medi—Glanhau arfordir gwych 

Prydain 

15eg Medi—Diwrnod rhyngwladol 

democratiaeth 

21st Medi—  Diwrnod Rhyngwladol 

heddwch 

21st Medi—Diwrnod Jîns dros genynnau 

26th Medi—Diwrnod Cenedlaethol 


