
 

Wythnos Ffoaduriaid 2020 
Awgrym: Gellir dod o hyd i help gyda'r cwestiynau hyn ar wefannau darparwyr 

gwasanaethau i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches. Dolenni i’r gwefannau isod. 
  

Dethlir Wythnos Ffoaduriaid Cymru  o 15 - 21 Mehefin a’r thema yw “Dychmygu”. 

Mae’n wythnos llawn digwyddiadau celfyddydol, diwylliannol ac addysgol i ddathlu 

cyfraniad ffoaduriaid i'r DU ac i annog gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau. Ei nod yw 

cyfleu negeseuon cadarnhaol i wrthweithio rhai o'r ofnau, yr anwybodaeth a'r 

stereoteipiau negyddol ynghylch rhesymau pobl dros chwilio am noddfa. 

Nod y cwis hwn ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid yw codi ymwybyddiaeth am rai o'r 
sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n ymwneud â ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan eu 
helpu i ymgartrefu mewn lle newydd. Gobeithio eich bod yn mwynhau a rhowch wybod i 
ni sut rydych chi'n gwneud! 

 

 

 

1. Sefydlwyd Cyngor Ffoaduriaid 

Cymru yn... 

 a) 1990 

 b) 1991 

 c) 1992 

  

2. Am faint mae tai a chymorth 

ariannol yn para i ffoaduriaid? 

a) 28 diwrnod 

b) 35 diwrnod 

c) 14 diwrnod 

  

 

3.  Mae Canolfan y Drindod, a 

adeiladwyd gan yr Eglwys 

Fethodistaidd Unedig tua diwedd y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn 

Adeilad Rhestredig Gradd II, a leolir 

yn un o'r ardaloedd mwyaf 

difreintiedig nid yn unig yng 

Nghaerdydd ond hefyd yng 

Nghymru. 

a) Gwir 

b) Ffug 

  
4. Dechreuwyd Space4U gan 

ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn... 

a) 2000 

b) 2007 

c) 2016 

https://twitter.com/yomadene  https://magmaticstories.com/  

www.wrc.wales/about/ www.trinitycentre.wales/ 

www.oasiscardiff.org/ www.dpia.org.uk/ 

www.redcross.org.uk/about-us www.space4ucardiff.co.uk/ 

https://cardiff.cityofsanctuary.org/ https://www.unhcr.org/uk/asylum-in-the-uk.html 

https://twitter.com/yomadene
https://magmaticstories.com/
http://www.wrc.wales/about/
http://www.trinitycentre.wales/
http://www.oasiscardiff.org/
http://www.dpia.org.uk/
http://www.redcross.org.uk/about-us
http://www.space4ucardiff.co.uk/
https://cardiff.cityofsanctuary.org/
https://www.unhcr.org/uk/asylum-in-the-uk.html


 

 

5. OASIS Caerdydd yw elusen 

ddielw. Gwir neu ffug? 

a) Gwir  

b) Ffug 

   
6. Pa un o'r digwyddiadau hyn a 

gynhelir yng Nghanolfan Oasis? 

a) Digwyddiad Dros Dro Oasis 

Caerdydd yn KEMI’S 

b) Y Plât: Clwb Swper 

c) Cegin Symudol i Ffoaduriaid 

ch) Pob un ohonynt 

  
7. Ym mha flwyddyn y dechreuodd 

y dyn busnes o’r Swistir Henry 

Dunant fudiad rhyngwladol y 

Groes Goch? 

a) 1863 

b) 1683 

c) 1760 

  
8. Pwy yw Noddwr y Groes Goch 

Brydeinig? 

a) Y Frenhines 

b) Y Prif Weinidog 

c) Nid oes noddwr 

  
9. Gan ddod yn seithfed ddinas yn 

y DU i gyflawni'r wobr hon, cafodd 

Caerdydd ei chydnabod yn 

swyddogol fel 'Dinas Noddfa' ar ... 

a) 5 Mehefin 2012 

b) 5 Mehefin 2014 

c) 5 Mehefin 2019 

  
10. Ar hyn o bryd mae ceiswyr 

lloches yn derbyn lwfans o... 

a) £37.75 y pen yr wythnos 

b) £20 y pen yr wythnos  

c) £27.50 y pen yr wythnos 

 

 
11.Yn ôl ystadegau UNHCR, yn 

2018 roedd 126,720 o ffoaduriaid, 

45,244 o achosion lloches yn aros 

am benderfyniad a 125 o bobl heb 

wladwriaeth  yn y DU. 

a) Gwir 

b) Ffug 

 
12. Rhowch y 6 aelod-wladwriaeth 

yn nhrefn y cyfanswm uchaf o 

geiswyr lloches tro cyntaf a 

gafwyd yn y flwyddyn a ddaeth i 

ben fis Mawrth 2019. 

a) Y Deyrnas Unedig  

b) Yr Almaen  

c) Ffrainc   

ch) Yr Eidal  

d) Gwlad Groeg  

dd) Sbaen  

  
13. Sefydlwyd D.P.I.A yn ... 

a) 2010 

b) 2002 

c) 2001 

  
14. Sefydlwyd Grŵp Meddygon 

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid 

Cymru (WARD) i helpu... 

a) Meddygon 

b) Deintyddion 

c) Gweithwyr iechyd proffesiynol 

d) Pob un o’r uchod 

  
15. Nodwch enw 2 ffoadur a ddaeth 
i Gaerdydd yn chwilio am loches 
ac sydd bellach wedi sefydlu eu 
hunain fel awduron a 
pherfformwyr. 

a) E____ N______ C______       

b) B_____  M______ 


