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    Cefnogi Annibyniaeth Trwy Ddewis 

Cylchlythyr Cyfarwyddiadau 
Gwanwyn 2018 

 

Croeso I rhifyn gwanwyn 
2018 

 

 
Gobeithiwn eich bod yn 
edrych ymlaen at y noswei-
thiau ysgafnach a rhywfaint 
o dywydd cynhesach ar ei 
ffordd! Yn y rhifyn hwn, ry-
dym yn edrych ar y newidi-
adau sydd i ddod yn y 
Ddeddfwriaeth a lansio Cynl-
lun Cydymffurfio newydd a 
sefydlwyd yn 
ddiweddar gan 
HMRC ar gyfer 
Cyflogwyr.  

1 - Cyflwyniad 

2 - Sesiynau galw heibio Cy-

morth Taliad Uniongyrchol 

Swydd Stafford 

3 - Newid Byw / Isafswm Cyflog 

Cenedlaethol  

4 - 5 - Act FAST - Ymwybyddi-

aeth Strôc 

6 - Ysbrydoli Clwb Aml-

Chwaraeon Swydd Stafford 

7 - HMRC Cynllun Cydymffurfio 

cysgu mewn 

8 - Arolwg Profiad Cyllideb Ie-

chyd Personol 

9 - Kidz to Adultz Middle  

10 - Scope - Cefnogaeth i Waith 

i geiswyr gwaith anabl 

11 - 12 - Gweithiwr Gofal Cartref 

Swydd Stafford a Rhaglen Dat-

blygu Gofalwyr Cartref 

13 - HSBC Diwrnod Hil Can-

olfan Anabledd y DU, Notting-

ham 

14-16 - fod yn aelod o the     Ro-

wan Organisation  

Dyddiadau agor y pasg 

Gwennar y groglith-  Ar Gau 

Llun Pasg - Ar gAU 

Mawrth 3 o Ebrill - Ar agor fel 

arfer 



2 

 

 

 



3 

 

 

 
Yng nghyllideb Hydref 2017 a gyflwynwyd gan y Llywodraeth, 
cadarnhawyd y byddai cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol / 
Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Rydym wedi amlinellu isod y 
gyfradd isafswm awr gyfredol a hefyd y gyfradd fesul awr y 
mae'n rhaid ei dalu o'r 1af Ebrill 2018  
 

Mae'n erbyn y gyfraith i gyflogwyr dalu gweithwyr yn llai na'r Isafswm 
Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol. 
 
Os na fydd cyflogwr yn talu'r gyfradd gywir, dylai gweithiwr siarad â'u 
cyflogwr a cheisio datrys y mater yn anffurfiol yn gyntaf. Os nad yw hyn 
yn gweithio, gall gweithiwr wneud achwyniad ffurfiol i'w cyflogwr. 
 
Gall gweithiwr gwyno i HMRC a fydd yn ymchwilio i'r gŵyn. Os yw 
HMRC yn canfod nad yw cyflogwr wedi talu o leiaf yr Isafswm Cyflog 
Cenedlaethol, gallant anfon rhybudd o ôl-ddyledion ynghyd â chosb am 
beidio â thalu'r gyfradd dâl cywir i'r gweithiwr. 
 
Gyda chyflwyniad y Cyflog Byw Cenedlaethol, bydd y gosb am beidio â 
thalu yn 200% o'r swm sy'n ddyledus, oni bai bod yr ôl-ddyledion yn 
cael eu talu o fewn 14 diwrnod. 
Yr uchafswm dirwy am beidio â thalu fydd £ 20,000 fesul gweithiwr. 
 
Am ragor o gyngor ynglŷn â'r Cyflog Cenedlae-
thol / Isafswm Cyflog Cenedlaethol, cysylltwch 
â'n Gwasanaeth Gwybodaeth ar 02476  642947 
 

 
Cynnydd i'r Cyflog Byw Cenedlaethol / Isafswm Cyflog Cenedlae-

thol  

Hyn o bryd 2017) £7.50 £7.05 £5.60 £4.05 £3.50  

Ebrill 2018  £7.83 £7.38 £5.90 £4.20 £3.70 

Oed 25 ac 

drosodd 

21 i 24 18 i 20  Odan 18  Prentis 
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Meddylich yn GYFLYM - Ymwybyddiaeth stroc 

 
 

Yn Lloegr, bydd un o bob chwech o bobl yn cael strôc yn 

ystod eu hoes ac mae ystadegau newydd a ryddhawyd 

gan y dangosydd PHE yn dangos bod 57,000 o bobl wedi 

cael strôc cyntaf yn 2016. Amcangyfrifir y bydd tua 30% o 

bobl sydd â strôc yn mynd ymlaen profi strôc arall. Dyna 

pam mae'r GIG yn codi ymwybyddiaeth am arwyddion 

strôc i atal cymaint o niwed a achosir ganddynt â phosibl 

gyda'u hymgyrch Meddyliwch yn GYFLYM.  

Act FAST :  

Gwynab – ydi eu gwyneb wedi syrthio I un ochor? 

Fedrith nhw gwennu ? 

Breichiau– Fedrith nhw codi dau braich a cadw nhw yn 

yr awyr ? 

Llais– A yw hi yn anodd dallt nhw yn siarad? 

Amser– Amser I ffonio 999.  

                                                                                              

Os sylwch chi hyd yn oed un o'r arwyddion uchod, mae'n 

hanfodol eich bod yn ffonio 999 cyn gynted ag y ffosib i 

leihau'r niwed a achosir gan y strôc - Mae tua 1.9 miliwn 

o gelloedd nerf yn yr ymennydd yn cael eu colli bob 

munud na chaiff strôc ei adael heb ei drin. Gall pobl sy'n 

fyddar, yn drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd ac 

nad ydynt yn gallu ffonio 999, anfon negeseuon testun i'r 

gwasanaethau brys ar 999 ond mae angen iddynt 

gofrestru eu ffôn ymlaen llaw. I ddarganfod mwy ewch i 

emergencysms.org.uk .  
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A allai fod yn TIA neu strôc fach?  

 

Mae ymosodiad isgemig dros dro (TIA) neu 'fân-strôc' yn 

debyg i strôc ac mae ganddo'r un arwyddion, ond mae'n 

gwella o fewn 24 awr. Fodd bynnag, gallai fod yn arwydd 

rhybudd o strôc mwy difrifol, felly mae angen iddo gael ei 

drin fel argyfwng trwy ffonio 999 ar unwaith. Mae diagno-

sis cyflym yn caniatáu cymryd camau brys i leihau'r 

perygl o gael strôc. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi 

cael TIA yn y gorffennol ac nad ydych wedi ceisio trini-

aeth, cysylltwch â'ch meddyg teulu. Mae gwybod i 

weithredu FAST yn arbennig o bwysig i bobl â chyflyrau 

meddygol penodol sydd mewn mwy o berygl o gael 

strôc. Mae hyn yn cynnwys pobl ag amodau megis dia-

betes, pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel a ffibriliad 

atrïaidd (trawiad calon afreolaidd).  

 

             Meddyliwch yn GYFLYM Ymwybyddiaeth stroc 



6 

 

SASSOT  

Ysbrydoli Clwb Aml-Chwaraeon Swydd Stafford  

. 
Mae sesiynau Aml-Chwaraeon yn cynnig y cyfle i ddysgu 
sgiliau a cheisio gemau a gweithgar-
eddau hwyliog gyda theulu a 
ffrindiau. 10: 00-12: 00 Dydd Sul, 11 
Mawrth 10: 00-12: 00 Dydd Sul 25 
Mawrth DARPARWR: Chwaraeon Ar 
draws Staffordshire a Stoke on Trent 
(SASSOT) mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Staf-
ford. Bydd angen cwblhau ffurflen feddygol ar gyfer pob plen-
tyn cyn y gweithgaredd. PWY? 5-17 oed. Gall brodyr a 
chwiorydd fynychu'r gweithgareddau hyn. FAINT? 20 o blant 
a phobl ifanc gyda SEND.   

Lle? Stafford Leisure Centre, Lammascote Road,            Staf-
ford, ST16 3TA.  

 
UNRHYW BETH ARALL  ANGEN I WYBOD? Ni all SASSOT 
ddarparu ar gyfer anghenion cymhleth a darperir gofal per-
sonol nac yn gefnogaeth hylendid personol. Bydd gofyn i 
rieni / gofalwyr aros i ddarparu cymorth gyda gofal personol 
neu os oes angen cymorth 1: 1. Sicrhewch eich bod yn gwis-
go esgidiau a dillad addas. Dewch â byrbrydau a lluniaeth. 
FAINT? Mae angen cyfraniad o £ 2 os yw hwn yn weithgar-
edd ychwanegol.  

sportacrossstaffordshire.co.uk for more information  
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Yn ddiweddar, mae'r llywodraeth wedi lansio cynllun 

cydymffurfio newydd ar gyfer darparwyr / cyflogwyr gofal 

cymdeithasol a allai fod â gweithwyr cyflogedig anghywir, 

islaw'r isafswm cyflog cyfreithiol, ar gyfer nosweithiau / 

sifftiau cysgu nos. Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i 

sicrhau bod gweithwyr yn cael eu talu'n deg yn ôl y 

gyfraith. Bydd y cynllun hwn yn helpu gweithwyr i hawlio 

unrhyw daliadau sy'n ddyledus iddynt. Os ydych chi'n def-

nyddio ein gwasanaeth cyflogres a bod gennych unrhyw 

bryderon ynghylch yr uchod, neu os hoffech holi a all eich 

Cynorthwywyr Personol gael eu talu'n deg, cysylltwch â'n 

hadran wybodaeth ar 02476 642947 i gael mwy o 

wybodaeth. Gallwch hefyd ymweld â gwefan y Lly-

wodraeth gan ddefnyddio'r ddolen isod am ragor o 

wybodaeth am y cynllun cydymffurfio.  

 

 

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y cynllun Cydymf-

furfiaeth Sector Gofal Cymdeithasol, bydd angen i 

chi gysylltu â HMRC ar 0300 1234494.  

 

https://www.gov.uk/government/news/new-sleep-in-shift-
pay-compliance-scheme-launched-to-support-social-care-
sector-and-identify-back-pay-for-workers 

HMRC Cynllun Cydymffurfio Cysgu Fewn  
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Oes gennych chi gyllideb iechyd bersonol neu a 
ydych wedi cael un yn y gorffennol? Gwahoddir pobl 
sydd wedi derbyn cyllideb iechyd bersonol neu gyl-
lideb bersonol integredig (sy'n cyfuno arian iechyd a 
gofal cymdeithasol) ar hyn o bryd (sy'n cyfuno cyllid 
iechyd a gofal cymdeithasol) i rannu eu profiadau o 
gyllideb iechyd bersonol mewn arolwg sy'n cael ei 
redeg gan NHS Lloegr. Gan agor ar y 1af o Fawrth 
2018 tan 30 Ebrill, bydd yr holl ymatebion i'r arolwg 
yn ddienw ac yn cael eu defnyddio i helpu i wella sut 
y cynigir cyllidebau iechyd personol yn Lloegr.  

 

 

Cofrestrwch nawr yn  

www.myonlinesurvey.co.uk/PHBSURVEY  

Arolwg Profiad Cyllideb Iechyd Personol 
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Kidz to Adultz Middle  
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Mae Cymorth i Waith yn cynnig cyngor i bobl anabl sy'n gwneud 
cais am swyddi. Gall y cymorth cyflogaeth hwn fod ar-lein, dros y 
ffôn, Skype neu destun. Mae'n agored i bobl anabl sy'n:  : 

• Sy’n oedran gweithio 

• Sydd yn chwilio am gwaith sy’n talu 

• I cael mynediad fewn I ebost ac yr rhyngrwyd 

• Sy’n byw yn Lloegr neu Cymru 

 

Eich cynghorydd cyflogaeth eich hun  

Gall cynghorwyr profiadol Scope eich cefnogi gyda:  

• Sgiliau cyflogadwyedd 

• Arweiniad CV 

• Technegau cyfweld  

Diddordeb? Ffoniwch nhw ar 0300 222 5742 neu e-bostiwch sup-
porttowork@scope.org.uk 

 
Gall Scope eich helpu os ydych chi'n anabl ac angen cefnogaeth i fynd i 
mewn i'r gwaith neu ddod o hyd i swydd newydd. Mae lleoedd yn 
gyfyngedig, ac nid yw'n iawn i bawb, felly mae'n rhaid i chi wneud cais ar
-lein neu dros y ffôn i ddefnyddio'r gwasanaeth.  

Eich cynllun gweithredu cyflogaeth 12 wythnos  

Byddwch chi'n siarad â chynghorydd cyflogaeth, a fydd yn creu cynllun 
gweithredu cyfrinachol a gwybodaeth wedi'i deilwra i'ch anghenion. 
Byddant yn cadw'ch cynllun ar-lein, felly bydd angen mynediad i'r rhyn-
grwyd. Byddant yn eich cynghori ar sawl agwedd ar ymgeisio am swydd, 
ond ni fyddant yn ysgrifennu cais am swydd i chi neu os ydych chi'n dod 
o hyd i chi brofiad gwaith. Ni all Cymorth i Waith helpu gyda chadw 
swyddi a materion gwahaniaethu yn y gweithle. Ond byddant yn gwneud 
eu gorau i gysylltu chi â gwasanaethau cyngor cyflogaeth eraill.  

Darllenwch mwy ar https://www.scope.org.uk/support/services/
employment/support-work#xMfG6Jyi2xUcM1BP.99  

 

Scope - Cefnogaeth i Waith 

Cymorth cyflogaeth ar-lein i geiswyr gwaith anabl 
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Cyfle cyffrous i fynychu Rhaglen Hyfforddi 5 Diwrnod ar gyfer Gweithwyr 
Gofal Cartref, staff Cartrefi Gofal / Darparwyr Cartrefi Gofal neu leoliadau 
Gofal Cymunedol eraill, gan gynnwys Cynorthwywyr Personol. Fe'i cyflwynir 
gan Hyfforddwyr Clinigol o Staffordshire ac Ymddiriedolaeth GIG Partneri-
aeth Stoke on Trent (SSOTP) bydd y rhaglen hon yn rhoi ymwybyddiaeth 
staff gofal a hyfforddiant ymarferol ymarferol yn y meysydd canlynol:  

• Rheoli Meddygyniaethau 

• Trawsgrifio Meddyginiaethau  

• Gweinyddu Galw Llygad a Chlust 

• Rhoid ac tynnu Patches Croen 

• Cymhwyso creams 

• Basics Cynhwysiant; gofal cathetr wrinol, bagiau cathetr, stribedi coes, 
cais pad ymataliad ac hufenau rhwystr 

• Ymwybyddiaeth o wreiddiau a chael samplau wrin 

• Ymwybyddiaeth Stoma  

• Cais a Rheoli Rhostiroedd / Cynghreiriau Penile  

• Ymwybyddiaeth o Ddemensia a Deliriwm  

• Ymwybyddiaeth o Diabetes a Monitro Glwcos Gwaed 

• Dadhydradu a Maethu yn y Person Hŷn  

• Ymwybyddiaeth Sepsis a Chydnabod Oedolion sal 

• Sut i gymryd Pwysedd Gwaed, Pwls, Ysbrydoliadau a Thymheredd  

• Hanfodion Tanategol gan gynnwys Cyfathrebu, Iechyd a Diogelwch, Rhe-
oli Heintiau, Caniatâd, Dyletswydd Gofal, Cwmpas Ymarfer, Atebolrwydd 
yn erbyn Cyfrifoldeb, Cadw Cofnodion a Phwy, Ble a Phryd i gysylltu / 
cyfeirio at bryderon neu ymholiadau.  

 

 
Gellir mapio elfennau o'r hyfforddiant i nifer o safonau'r dystysgrif gofal. 
Rhoddir manylion ar bob diwrnod hyfforddi, ynghyd â phrawf presenoldeb.  

 

 

 
Gweithwyr Gofal Cartref a Gofalwyr Gofal Cartref Rhaglen 

Ddatblygu 2018 Swydd Stafford  
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Mae'n ofynnol i gynrychiolwyr fynychu pob 5 diwrnod o'r rhaglen 
hyfforddi. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim 
ond noder y bydd tâl di-bresenoldeb o £ 25 y person, heb fod yn bre-
sennol, wedi'i gapio ar £ 100 yr wythnos.  

 

Gofynnir i gynrychiolwyr brynu neu ddarparu eu lluniaeth a'u cinio eu 
hunain.  

Dyddiadau 

Cohort 1:  16, 17, 18, 19, 20 Ebrill– Kingston Centre, Stafford – (09.30-16.30) 

Cohort 2:  23, 24, 25, 26, 27 Ebrill– Kingston Centre, Stafford – (09.30-16.30) 

Cohort 3:  30 April, 1, 2, 3, 4 Mai – Kingston Centre, Stafford – (09.30-16.30) 

Cohort 4:  14, 15, 16, 17, 18 Mai – Kingston Centre, Stafford – (09.30-16.30) 

Cohort 5:  4, 5, 6, 7, 8 Mehefin – Kingston Centre, Stafford – (09.30-16.30) 

 

 

Nodwch na fydd cymwyseddau yn cael eu hasesu neu eu cynnal gan SSOTP yn 
ystod neu yn dilyn yr hyfforddiant a bydd y Llywodraethu Clinigol yn parhau i fod 
yn gyfrifoldeb i bob asiantaeth, ond bydd cynrychiolwyr yn cael arweiniad llenyddi-
aeth a chynhyrchwyr sy'n seiliedig ar dystiolaeth i fynd â hwy i gefnogi'r 
hyfforddiant a dderbyniwyd yn ogystal â deunydd cefnogol arall. Mae'n rhaid i gyn-
rychiolwyr fod yn ymwybodol o'u Gweithdrefnau / Canllawiau / Polisïau 
Gweithredu / Gweithdrefnau Cytûn eu hunain cyn mynychu'r hyfforddiant. I 
gwblhau ffurflen gais, dilynwch y ddolen hon:  

 

http://www.therowan.org/inyourarea_staffordshire.php  

 
Gan fod lleoedd yn gyfyngedig, gallai partďon â diddordeb anfon eu ffurflen 
gais cyn gynted ag y bo modd  

developmenttraining@ssotp.nhs.uk 

 

  

Gweithwyr Gofal Cartref a Gofalwyr Gofal Cartref Rhaglen 
Ddatblygu 2018 Swydd Stafford  
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HSBC  

Diwrnod Hil Canolfan Anabledd y DU, Nottingham  

 
 

 

 

 

 

Mae Diwrnod Hil Canolfan Anabledd HSBC UK wedi'i anelu at far-
chogwyr canolfannau anabledd. 

Bydd y diwrnod ras yn cynnig cyflwyniad i ddigwyddiadau hiliol 
gyda'r cyfle i brofi eich hun mewn nifer o wahanol gategorïau hiliol 
gyda beicwyr o allu tebyg. Bydd y strwythur a'r rasio ar y diwrnod 
yn dibynnu ar y niferoedd sy'n archebu ar y ras ond byddant yn 
cynnwys sesiwn hyfforddi fer ac yna rasio newydd. Bydd y rasio yn 
cynnwys T / T, ras criw a chyfle i gofnodi amser gorau personol. 

 

Manylion Digwyddiad: HSBC UK Disability Hub Race Day- Notting-
ham 
 

Digwyddiad URN - 418824  

Dyddiad dechrau - 19th May 2018  

Lleoliad- Harvey Hadden Sports Village, Wigman Road, Bilborough, 
Nottinmgham NG8 4PB  

Am fwy o fanylion cysylltwch a Phil Ball ar                            

philball@britishcycling.org.uk.  

Am fanylion llawn y digwyddiad hwn neu i lawrlwytho ffurflen gais dilyn-
wch y ddolen isod: 

https://www.britishcycling.org.uk/events/
details/168334/HSBC-UK-Disability-Hub-Race-Day--
Nottingham 
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Aelod or the Rowan Organisation 

Mae'r Rowan Organisation yn elusen gofrestredig a mudiad di-

elw. Mae'n sefydliad sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr ac 

mae mwyafrif aelodau'r Bwrdd yn bobl anabl, fel y mae nifer o'n 

staff gweithredol. Mae aelodaeth yn agored i bob defnyddiwr 

gwasanaeth ac mae'n rhad ac am ddim! Mae aelodau cyffredin 

yn cael crynodeb o'r cyfarfodydd Bwrdd chwarterol, yn gymwys i 

fynychu a phleidleisio yn y CCB a hefyd yn cael cyfle i ddod yn 

Aelod o'r Bwrdd eu hunain. Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnig 

cyfle cyffrous i deithio a chwrdd â phobl eraill. Mae aelodau def-

nyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu hethol i'r Bwrdd, yn dyl-

anwadu ar reolaeth a chyfeiriad y sefydliad. Mae aelodaeth y 

Bwrdd yn cynnig cymysgedd o elfennau busnes a 

chymdeithasol a thalir am bob teithio, llety rhesymol a threuliau 

eraill gan Rowan Organisation. Os oes gennych ddiddordeb 

mewn gwneud cais am aelodaeth gyffredin, gyda chyfle i Gan 

ddod yn aelod o'r Bwrdd, cysylltwch â Rowan Organisation yn 

ein Prif Swyddfa, neu lenwi a dychwelyd y ffurflen gais ar y 

dudalen gefn. Efallai y bydd y wybodaeth bellach ganlynol yn 

eich helpu i benderfynu dod yn aelod: Datganiad Cenhadaeth 

"Mae'r Sefydliad Rowan yn bodoli i roi mynediad i wybodaeth a 

chymorth i bobl anabl er mwyn iddynt allu gwneud dewisiadau 

gwybodus a rheoli eu bywydau". Datganiad Gweledigaeth 

"Cymdeithas sy'n gwbl gynhwysol lle mae'r rhwystrau, boed yn 

amgylcheddol, agwedd neu sefydliadol, sy'n atal pobl anabl rhag 

cael cyfle cyfartal wedi cael eu tynnu." Wrth ddarparu 

gwasanaethau, rydym yn argymell yr egwyddorion canlynol: Dyl-

ai'r gwasanaethau a gynigir gefnogi pobl anabl i gael mwy o 

ddewisiadau, annibyniaeth a rheolaeth eu bywydau. Dylai'r cy-

morth a ddarperir gael ei seilio ar y nodau, yr amcanion a'r 

anghenion a nodwyd gan bob person anabl. Dylai'r un ystod o 

gyfleoedd a chyfleusterau fod ar gael i bobl anabl fel sydd ar 

gael i eraill.  
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Plis anfonwch yr ffurlen wedi lenwi i: The Rowan Organisation, Eliot Park 

Innovation Centre, Barling Way, Nuneaton, CV10 7RH 

 

Hoffwn wneud cais am aelodaeth o The Rowan Organisation, fel Defnyddiwr 

Gwasanaeth o The Rowan Organisation. Rwy'n deall y bydd aelodaeth yn fy ngal-

luogi i fynychu a phleidleisio o gwbl i gyfarfodydd Cyffredinol ac i enwebu a chym-

ryd rhan yn ethol Cynrychiolwyr Defnyddwyr Gwasanaeth i Fwrdd Rheoli'r Rowan 

Organisation os ydw i'n dymuno gwneud hynny. Bydd gennyf hefyd hawl i sefyll ar 

gyfer etholiad i'r Bwrdd Rheoli fel Cynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth. Rwy'n 

deall y bydd fy Aelodaeth yn gyfyngedig i'r cyfnod pan fyddaf yn Defnyddiwr 

Gwasanaeth o'r Sefydliad ac y bydd yn dod i ben ar unwaith fy mod yn peidio â 

bod yn ddefnyddiwr gwasanaeth. Mae fy atebolrwydd mewn perthynas â'r Rowan 

Organig yn gyfyngedig i £ 1 (un bunt) os bydd y Cwmni yn dod yn Ansolfent. Mae 

aelodaeth y Rowan Organisation yn rhad ac am ddim i bob Defnyddiwr 

Surname/Cyfenw: 

  

Forenames/Enwau cynta: 

  

Address/Cyfeiriad: 

  

  

  

Post Code: 

Tele-

phoneNumbers/

Daytime/Dydd: Evening/Nos: 

  

  

Mobile/ Ffon symudol: Fax: 

Email Address/ Cyfeiriad E-Bost: 

  

  

  

Signed/Arwyddo:…………………….     Date/Dyddiad:…………….. 

  



16 

 

Oes gennych chi stori yr hoffech i ni ei rannu? Neu a oes unrhyw wybodaeth yr 

hoffech ei weld wedi'i gynnwys? Rydym yn croesawu awgrymiadau a chyfra-

niadau i'r cylchlythyr. Cysylltwch â ni ar unrhyw un o'r dulliau isod. Cyhoeddir 

Cylchlythyr Cyfarwyddiadau gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol yn Ab-

erystwyth Sefydliad Rowan. Er mwyn dad-danysgrifio rhag derbyn copïau yn y 

dyfodol, neu os hoffech dderbyn y cylchlythyr mewn fformat gwahanol, cysylltwch 

â ni i drafod eich gofynion cyfathrebu. Fe'i cyhoeddir hefyd ar ein gwefan 

www.therowan.org. Mae'r wybodaeth yn gywir adeg argraffu. Fodd bynnag, os 

byddwch yn sylwi ar unrhyw wallau, rhowch wybod i ni.  

Syt I cysylltu a ni: 

 

Rhif Ffon: 02476 642947 

 

Fax: 02476 374 948 

 

E-Bost: info@therowan.org 

 

Gwefan: www.therowan.org 

 

www.facebook.com/therowanorganisation 

 

Ysgrifennu i: 

The Rowan Organisation 

Eliot Park Innovation Centre 

Barling Way 

Nuneaton 

CV10 7RH 

 

 

 

The Rowan Organisation 

Cefnogi Annibyniaeth Drwy Dewis 


