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 Coronafeirws: Covid-19 – Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill 

• Aros gartref 

Peidiwch â mynd allan heblaw i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond pan nad yw hi’n 

ymarferol rhesymol i weithio gartref) 

• Arhoswch 3 metr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill 

• Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyraedd adref 

 

Gall unrhyw un ledaenu’r feirws  

 

Rhwng Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Gwobr Richard Burton a 
pherfformiadau cofiadwy di-ben-draw, mae Morgan Llewelyn-Jones 
o Drefach wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynyddoedd diwethaf 
ac wedi dod yn wyneb cyfarwydd ar lwyfan a theledu. Y mis hwn, 
cawn gyfle i ddod i’w adnabod yn well a dysgu mwy am yr hyn y 
mae’n ei wneud yn ystod ‘locdown’. 
 
Helo, fy enw i yw Morgan Llewelyn-Jones. Dwi’n ugain mlwydd oed ac 
yn byw yn Nrefach gyda fy nheulu.  
 
Treulies i saith mlynedd yn Ysgol Maes y Gwendraeth, ar ôl mynychu 
Ysgol Gynradd Llanddarog. Ers yn ifanc, mae perfformio ac actio wedi 
bod yn rhan mawr o fy mywyd.  
 
Dechreuodd hyn pan nes i ymuno a grŵp perfformio ‘Stagecoach’ yn 
Abertawe pan oeddwn yn bedair blwydd oed. Treuliais fy moreau 
Sadwrn yn dysgu sut i actio, canu a dawnsio, a hynny am dair ar ddeg 
o flynyddoedd. O fod yn rhan o’r grŵp yma cefais nifer o gyfleoedd 
gwahanol megis cael asiant, swyddi actio a llawer mwy. Ro’n i hefyd 
yn aelod o Gwmni Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth am 
ddeng mlynedd. Mae’n deg dweud bod cael bod yn rhan o’r ddau 
grŵp yma wir wedi cael dylanwad mawr ar fy mywyd ac ar yr hyn dwi 
wedi ei gyflawni dros y blynyddoedd diwethaf.  
 

Cyfle i Ddod i Adnabod 

Morgan Llewelyn-Jones 
 

 

Roedd 2019 wir yn flwyddyn arbennig i mi. Dechreuodd y flwyddyn yn eithaf araf ond ar ôl mis Mai doedd y 
cyfleoedd ddim yn stopio. Yn Eisteddfod yr Urdd, fe wnes i lwyddo i ennill Gwobr Goffa Llew Williams trwy gystadlu 
yn y Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed. Roedd ennill y wobr hon yn sioc enfawr gan mai dyma oedd y flwyddyn 
gyntaf i fi allu cystadlu amdani, ac o’ni ddim hyd yn oed yn disgwyl cyrraedd y llwyfan! Roedd e’n brofiad arbennig ac 
yn un y byddaf yn ei drysori am byth.  
 
Ychydig oriau ar ôl ennill y wobr fe ddarganfyddais fy mod wedi cael fy newis i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel. 
Roedd ennill Gwobr Goffa Llew yn ddigon o fraint yn barod felly roedd y newyddion hwn yn gwneud popeth hyd yn 
oed yn well ac yn rhywbeth i edrych ymlaen ato.  
 

 

Mwy o hanes Morgan ar dudalen 3 
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Cornel Coginio 
Bocs Blasus 

gan Gareth Mainwaring, 13 oed o 

Drefach 
Oherwydd y cyfyngiadau symud, mae’r 

sinemas i gyd ar gau. Beth am wneud bocs i’r 

sinema a gwylio ffilm gartref? 

Cynhwysion 

2 lwy fwrdd (29g) o fenyn heb halen 

2 lwy fwrdd (25g) o siwgr normal 

2 lwy fwrdd (25g) o siwgr brown 

2 lwy fwrdd (30ml) o wy wedi ei guro 

½ llwy de o rinflas fanila 

2 lwy fwrdd (31g) o fenyn cnau 

6 llwy fwrdd (45g) o fflŵr 

2 lwy fwrdd o geirch 

¼ llwy de o soda pobi 

1/8 o lwy de o halen 

1/3 cwpan (65g) o M&Ms 

2 lwy fwrdd o sglodion siocled gwyn 

Melon ddŵr       

Mefus, hufen iâ a llaeth 

Popcorn a ffyn pretzel 

 

Cynheswch y ffwrn i 160C. 

1. Defnyddiwch beiriant cymysgu i guro’r menyn a’r siwgr a’r siwgr brown gyda’i gilydd mewn powlen fawr 

wedyn ychwanegwch yr wy, fanila a menyn cnau a’u cymysgu i mewn. 

2. Crafwch lawr yr ochr a gwaelod y bowl.  

Curwch y fflŵr, y ceirch, y soda pobi a’r halen i mewn. 

3. Wedyn curwch yr M&Ms a’r sglodion siocled i mewn tan bod popeth wedi cymysgu i mewn.  Bydd y toes 

yn ludiog. Os mae yn rhy ludiog rhowch yn yr oergell am 5 i 10 munud. 

4. Siapiwch i mewn fynydd bach yng nghanol y papur coginio. 

5. Coginiwch yn y ffwrn am 20 i 30 munud tan bod yr ochrau a’r top yn frown golau. Bydd y canol yn edrych 

yn eitha’ meddal ond bydd yn caledu pan fydd y cwci yn oeri. Os mae’r cwci ddim yn taenu tra bod e’n 

coginio cymrwch e mas o’r ffwrn yn ofalus a’i daenu gyda llwy. 

6. Oerwch y cwci ar y papur coginio am 10 munud cyn bwyta. Tra bod e’n oeri gwasgwch tamed bach o 

sglodion siocled mewn i’r top os ydych moyn. 

7. Torrwch y melon ddŵr i siâp ffyn a’u lapio gyda ffoil fel eu bod yn edrych fel sabres golau. 

8. Cyfunwch 5 mefusen, 3 sgwp o hufen iâ a 200ml o laeth i wneud ysglytlaeth mefus. 

9. Gwnewch gôn gyda phapur brown neu ffoil a rhoi’r popcorn a’r ffyn pretzel ynddo. 

10. Rhowch y cyfan mewn bocs a’u mwynhau gyda’ch hoff ffilm.  
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BYW TU ALLAN I’R ARDAL? 
       Gallwch dderbyn ‘Papur y Cwm’ 

drwy’r post trwy ddanfon £17.00 

(tanysgrifiad blwyddyn) at:- 

Helen Mainwaring 

Erwau Glas, Drefach, Llanelli.  

SA14 7BA    

Ffôn: 01269 267191 

 

 

 

Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer 

Rhifyn Haf 2020 

erbyn 12.00yp ar 

20 Mehefin 2020 

 

Pwy Yw Pwy 
Pwyllgor 

Helen Mainwaring 
Joy Williams 

Susan Roberts 

Ann Rees 

Paul Thomas 

Alan Jones 

Meinir Thomas 

Arthur Rees 

Swyddogion Chwaraeon 
Nigel Owens 

Alan Jones 
 

Cadeirydd 
Helen Mainwaring          

0789 99 22 858     

helen@acati.co.uk 
 

Ysgrifennydd 
Meinir Thomas 

74, Heol Llannon 

Pontyberem, Llanelli 

01269 871761 
 

Trysorydd a Swyddog 

Hysbysebion  
Paul Thomas                                     

Erwau Glas                                        

Drefach  

07983 578771 

papurycwm@hotmail.co.uk 

Pethe’r Plant  

Gwennan Mainwaring 

Gareth Mainwaring 

Prif Ddosbarthwr 
Eric Wilkins                 

23 Troed y Bryn, Tymbl            

01269 844639 

Swyddogion Cyfetholedig 
Cynrychiolydd o  

Fenter Cwm Gwendraeth Elli 

 

 

Cyhoeddir Papur y Cwm gan 

Fwrdd Golygyddol y Papur. 

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol, yr 

argraffwyr, na’r cysodwyr o 

angenrheidrwydd yn cytuno â 

phob safbwynt a fynegir yn y 

papur. 
 

 

Golygydd  

Helen Mainwaring 

 

 
 

gan ‘Channel 4’a golygodd hyn i mi fethu hanner cyntaf fy nhrip i Groatia. Ar 

y pryd roeddwn yn hollol ‘gutted’ ond wrth edrych nôl roedd cael gweithio ar 

set am gwpwl o ddiwrnodau a chael bod yn rhan o’r ddrama hon yn gyfle rhy 

dda i allu ei droi lawr.  

 

Parhau i wella wnaeth y flwyddyn, ym mis Awst wrth i mi lwyddo i ennill 

Gwobr Richard Burton yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Eto fel yn yr Urdd 

roeddwn yn cystadlu am y tro cyntaf ac yn bennaf yn cystadlu i fagu hyder ac 

am y profiad o gystadlu yn unig. Nid oedd y syniad o ennill wedi croesi fy 

meddwl gan fy mod yn ‘nabod nifer o’r actorion oedd yn cystadlu ac wedi 

mwynhau eu perfformiadau yn fawr iawn.  

 

Treuliais lawer o fis Medi yn cyfarfod â Carys Edwards i fynd dros y darnau 

yr oeddwn wedi eu dewis er mwyn cystadlu yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel. 

Dwi’n adnabod Carys ers tua deng mlynedd bellach, a rhaid fi ‘weud iddi fod 

yn help enfawr i mi dros y blynyddoedd. Nid oeddwn yn llwyddiannus wrth 

gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel ond roedd cael fy newis i gystadlu am 

yr ysgoloriaeth yn ddigon o fraint ynddi’i hun.  

 

Wedi i’r ysgoloriaeth ddod i ben fe symudais i Gaerdydd am ddeufis a hanner 

i fyw, er mwyn gweithio ar fy nghynhyrchiad theatr proffesiynol cyntaf sef 

‘The Snow Queen’ yn Theatr y Sherman. 

 

Ar hyn o bryd, yn sgil yr amgylchiadau, mae nifer o bethau ro’n i fod eu 

gwneud wedi cael eu canslo neu ohirio. Rydw i ar ganol ymgeisio am le 

mewn ysgol ddrama, ac fel arfer mae’r cyfweliadau hyn yn cael eu cynnal yn 

yr ysgol. Ond, oherwydd y sefyllfa mae'r rhain i gyd wedi cael eu symud ar-

lein ac mae’r ysgolion yn cynnig cyfweliadau dros ‘Zoom’.  

 

Roeddwn hefyd fod ffilmio ffilm fer yn y cyfnod hwn ond yn amlwg mae’r 

cwmni wedi gorfod ei gohirio. Er mor ddifrifol yw’r sefyllfa, dwi wedi 

ffeindio bod gen i lawer mwy o amser i wneud pethau gwahanol a newydd. 

Ychydig o’r pethau fi di bod yn eu gwneud i gadw’n brysur yw garddio, mynd 

mas ar y beic, darllen, gwrando ar gerddoriaeth, gwylio ffilmiau, ailddysgu 

sut i ware’r piano ac ail-fyw fy arddegau cynnar wrth chwarae Fifa ar y 

Playstation.  

 

Wel, ry’n ni’n gwybod un peth. Unwaith fydd bywyd yn dechrau mynd 

yn ôl i fod yn normal unwaith eto, dyma wyneb fyddwn ni’n gyfarwydd 

â’i weld. Pob lwc i ti Morgan, a diolch yn fawr i ti am dy amser. 
 

 

 

Morgan Llewelyn-Jones (parhad) 

 

Bythefnos ar ôl yr Urdd o’n i fod hedfan i Groatia ac 

yna Hwngari gyda fy ffrindiau i wylio Cymru yn 

brwydro am safle yn yr Ewros. Ond, fe lwyddais i 

gael rhan yn y ddrama, ‘The Accident’ a gynhyrchwyd  

mailto:papurycwm@hotmail.co.uk
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A R I A N 
cynilo . buddsoddi . diogelu 

www.ariandirect.co.uk 

Adeilad 24, Parc Busnes y Strade, Llangennech, Llanelli SA14 8YP 

Symudol: 0777 40 40 227   Cefnogaeth: 07539 782503 
Swyddfa: 0844 3510 667 
heddwyn@arianfp.co.uk 

 

RODERICKS 

CYFREITHWYR 

W. Robert Lewis Ll.b (HONS) 

15 Hall Street  Ffôn 01554 773424 

Llanelli, Sir Gaerfyrddin      Ffacs 01554 774713  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gair gan Nia Griffith AS 
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Pawb yn Elwa 

gan Rob Evans 

Wel ‘dyn ni wedi bod dan glo rŵan am faint? Deg 

wythnos? Dw i’n meddwl ‘mod i wedi addasu i’r 

sefyllfa yn dda iawn. A dweud y gwir, dim ond un 

peth sydd yn fy mhoeni i, efallai dim ond un peth 

ond mae’r boen yn cynyddu bob diwrnod - fy 

ngwallt! Fel rheol dw i’n teimlo’n ffodus fod gen i 

lond pen da o wallt ac os mae o’n cael ei dorri yn 

gyson dydw i ddim yn sylweddoli ei fod yn tyfu 

mor gyflym. Erbyn hyn, efopob siop drin gwallt ar 

gau dw i’n gwybod yn iawn pa mor gyflym, ac mae 

fy ngwallt allan o reolaeth yn llwyr. 

Yn yr ystafell ymolchi'r bore 'ma ces i sioc, roedd 

rhyw ddyn gwyllt yn syllu arnaf trwy’r drych, roedd 

ei ben wedi ei orchuddio gan gorongylch o wlân 

cotwm. Mae’n dechrau teimlo’n anghyfforddus, 

mae’n fy nghosi o gwmpas fy ngwar a dydy fy het 

ddim yn ffitio bellach. 

Maen nhw’n dweud mai’r siopau trin gwallt fydd yr 

olaf i ailagor a chlywais rywun yn sôn am rywbryd 

ym mis Gorffennaf. Mi fydda i allan o ‘ngof ymhell 

cyn hynny! 

Y bore 'ma roeddwn i’n eistedd allan yn yr ardd tua 

hanner awr wedi pump, yr haul heb ddechrau 

cynhesu’r diwrnod ond yn taflu golau hardd. Roedd 

yr adar yn prysur ganu a finnau wedi lapio’n 

gynnes. Mwynhau’r achlysur. Dw i’n eistedd tu 

allan peth cyntaf yn y bore yn aml iawn a’r adar yn 

gyfarwydd iawn â fi erbyn hyn. Y bore ’ma roedd 

dau aderyn, yn amlwg yn ddwfn mewn cariad ond 

yn ddigartref. Roedden nhw’n syllu ar fy mhen ac 

yn dangos tipyn o ddiddordeb. “Sbïa ar y pen yna,” 

dywedodd yr un “bydden ni ddim llawer o amser yn 

adeiladu nyth yn fanna!” “Ti’n iawn” meddai’r llall 

“mae digon o ddefnydd yna i greu nyth yn ddigon 

mawr i chwech o blant!” 

Aethon nhw ymlaen i gynllunio eu dyfodol a finnau 

yn trïo fy ngorau i ddangos dim diddordeb o gwbl 

ond roeddwn i’n cydymdeimlo efo’u sefyllfa nhw. 

Ni fyddwn yn hapus iddyn nhw nythu ar fy mhen 

ond mi oedd un ffordd y gallwn helpu, a helpu fy 

hun ar yr un pryd. 

Es i i’r ystafell ymolchi, cydio yn y siswrn a thorri’r 

cwbl lot i ffwrdd, rhoi’r holl wallt mewn hen 

focs’sgidiau a’i roi yng nghanol un o’r coed afalau. 

Ymhen awr roedden nhw wedi symud i mewn ac yn 

cael parti. 

A finnau? Wel dw i’n teimlo’n llawer mwy 

cyfforddus, bydd rhaid gwisgo het wrth gwrs ond 

erbyn mis Gorffennaf mi fyddaf yn barod i gael 

toriad go iawn. 

Peidiwch ag edrych ar y dyddiad, nid Ebrill y 

cyntaf yw hi - mae’n stori wir ac os nad ydych yn 

fy nghredu fi edrychwch ar Twitter achos ar ôl y 

parti mawr roedd y ddau aderyn lwcus a’r ffrindiau 

i gyd yn brysur ar Twitter ac yn twîtio’r stori i’r 

holl fyd. 

Cadwch yn saff! 

Gêmau Plant 

Mae chwarae plant wedi newid a datblygu yn y 

dyddiau digidol hyn – mae’r rhyngrwyd yn eu 

galluogi i chwarae gêmau gyda’u ffrindiau heb 

adael y tŷ, neu hyd yn oed godi o’r soffa. Ond mae 

’na le o hyd i’r gêmau traddodiadol, p’un ai yn yr 

ardd, yn y parc, neu ar iard yr ysgol – ‘does dim yn 

well na chlywed chwerthin hapus plant yn cael 

hwyl yng nghwmni ei gilydd yn yr awyr iach. 

Dyma flas ar rai o’r gêmau traddodiadol poblogaidd 

sydd wedi’u cofnodi yn y Geiriadur. 

  



7 

 

Un o’r hen ffefrynnau yw chwarae cwato neu 

guddio. Beth yw hwnnw, medd rhai ohonoch? 

Efallai eich bod yn ei adnabod yn well wrth un o'r 

enwau canlynol: micymgudd, chwarae whicwhiw, 

cwat a chwiw, cŵn cadno, chwiw mig, sbei, 

chwarae mig, licaloi, neu, yn Saesneg, ‘hide-and-

seek’   A fu rhai ohonoch erioed yn chwarae 

London? Neu efallai mai cicston, chwarae ecsi, 

poitsh neu sgotsh oedd eich enw am ‘hopscotch’. 

Mae cofnod yn y Geiriadur am‘chware cat’, sef 

gêm o daro neu fatio darn o bren (y ‘gath’) i bellter 

am bwyntiau, yn dyddio o’r 16g. Mae’r gêm yn cael 

ei hadnabod hefyd fel catio, chware’r gath, 

chwarae’r gath ddwy gynffon, chwarae pren a 

chati, a pegi. ‘Tip-cat’ yw'r enw Saesneg amdani, a 

thybed a oes rhai ohonoch erioed wedi ei chwarae? 

Beth am ‘leap-frog’? Yn ôl y Geiriadur, adnabyddir 

y gêm fel chwarae donci mul, chwarae ffwdít, 

llam llyffant, naid y ffroga, chwarae moch duon, 

neidio caseg felen, neu neidio mulod. Beth oedd 

eich enw chi am y gêm? 

Mae’n ddiddorol darganfod yn y Geiriadur bod 

chwarae pêl-droed yn cael ei adnabod yn yr 17-18g. 

fel chwarae pêl ddu. Nid chwarae ffwtbol fel yr 

ydym yn ei adnabod heddiw wrth gwrs, ond rhyw 

ffurf hanesyddol o’r gêm boblogaidd a oedd 

weithiau’n eitha peryglus, yn ôl yr hanes!Cofiwch, 

mae ’na nifer fawr o bethau diddorol eraill i’w 

darganfod drwy bori yn y Geiriadur. Ewch i: 

http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html 

 

Hoffem glywed eich enwau lleol chi am y gemau yr 

ydych yn cofio eu chwarae yn eich plentyndod, i 

gael ychwanegu at ein casgliad. Medrwch gysylltu 

â ni drwy ein gwefan, ar e-bost 

(gpc@geiriadur.ac.uk), neu wrth ysgrifennu at: 

 

Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan 

Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, 

SY23 3HH 

 

 

 

I’r Silff Lyfrau 

Creu Dinasyddiaeth i Gymru - 

Mewnfudo Rhyngwladol  a’r 

Gymraeg  

Gwennan Higham 

Dyma gyfrol sydd yn ymdrin â mewnfudo 

rhyngwladol, cymunedau Cymru a’r Gymraeg o 

safbwynt ieithyddol a chymdeithasol. Tynnir ar 

waith empeiraidd a wnaed gyda mewnfudwyr, 

tiwtoriaid iaith a swyddogion llywodraethol Cymru, 

a dadleuir bod angen diffinio dinasyddiaeth 

Gymreig sydd yn amlethnig ac amlieithog ei natur. 

Mae’n herio rhagdybiaethau'r gymuned groeso am 

berthynas mewnfudwyr â’r Gymraeg a’r gallu i 

ddysgu’r iaith. Yng ngoleuni'r newidiadau 

gwleidyddol a chymdeithasol cyfredol, mae neges y 

gwaith hwn yn addas i bawb sydd â diddordeb yn 

nyfodol Cymru fel cenedl allblyg ac amlethnig. 

Neges arall y llyfr yw bod cyfraniad unigolion yn 

hollbwysig i ffurfio ac ymarfer cysyniad lleol o 

ddinasyddiaeth Gymreig. Bydd  y llyfr felly yn 

cyfrannu at drafodaethau ar lefel bolisi ond hefyd ar 

lefel leol dinasyddion Cymru, ac yn apelio at 

academyddion, myfyrwyr Prifysgol ac oedolion 

sydd â diddordeb yn y maes.  

Mae Gwennan Higham yn Uwch-ddarlithydd yn 

Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Mae’n 

ymchwilydd ym maes mewnfudwyr rhyngwladol 

yn dysgu Cymraeg, ac mae ei gwaith yn rhoi 

ystyriaeth lawn i’r goblygiadau y gall hyn ei gael ar 

ddiffinio amlddiwylliannedd a dinasyddiaeth 

Gymreig.  

‘Mae’r gyfrol hon yn cyfuno dadansoddi polisi craff 

ag asesiadau realistig o’r heriau a wynebir gan 

fewnfudwyr a ffoaduriaid wrth geisio cael eu 

hintegreiddio i’r gymdeithas leol yng Nghymru. Y 

canlyniad yw triniaeth wreiddiol, heriol a 

gwerthfawr o ddehongliad newydd ar 

ddinasyddiaeth. Gan ddefnyddio profiad 

rhyngwladol, megis Québec a Gwlad y Basg, 

cyniga’r drafodaeth ystyriaethau newydd 

trawsnewidiol o fudd i asiantaethau a chymdeithas 

sifil wrth iddynt geisio gwella profiad beunyddiol 

trigolion newydd yn eu plith. Mae profiad personol 

ac argyhoeddiad yr awdur o werth, ac urddas pob 

unigolyn yn goleuo pob rhan o’r dadansoddiad 

rhagorol hwn.’  - Yr Athro Colin H. Williams  
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I’r Silff Lyfrau: ‘Iaith 

Oleulawn’  
Geirfa Dafydd ap Gwilym  

 

Dafydd Johnston  

Mehefin 2020 

Dyma’r astudiaeth gyflawn gyntaf o eirfa hynod a 

chyfoethog Dafydd ap Gwilym, bardd enwocaf y 

Gymraeg. Mae’r llyfr yn dangos sut y creodd 

Dafydd ei farddoniaeth amlweddog trwy gyfuno 

ieithwedd hen a newydd, llenyddol a llafar, 

brodorol ac estron. Trafodir y geiriau a gofnodwyd 

am y tro olaf yn ei waith, a’r nifer fawr a welir am y 

tro cyntaf, y benthyciadau o ieithoedd eraill, ei 

ddulliau o ffurfio geiriau cyfansawdd, a geirfa 

arbenigol amryw feysydd fel crefydd, y gyfraith, 

masnach a’r meddwl dynol.  

 

Mae’n cynnig ffyrdd newydd o werthfawrogi cerddi 

Dafydd ap Gwilym trwy drafod ystyron a naws 

geiriau’n fanwl. Mae llawer o’r geiriau a drafodir 

yn y llyfr yn gyffredin hyd heddiw, ac mae’r 

dadansoddiadau’n gymorth i ddeall datblygiad yr 

iaith a’r modd y mae geiriau’n cael eu ffurfio.  

Bydd y gyfrol felly yn apelio i’r darllenydd 

cyffredin, llengar sy’n hoff o farddoniaeth, yn 

ogystal â myfyrwyr ac academyddion Cymraeg.  
 

Yr Athro Dafydd Johnston yw Cyfarwyddwr 

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd 

Prifysgol Cymru. 

 

 

 

 

 

 

 

Lawnsio Sesiynau Agored ‘Clwb Cylch’ 

Yn ystod cyfnod pandemig y Coronafeirws, mae 

Mudiad Meithrin yncyfrannu at weithgarwch 

Cymraeg yn y cartref trwy ddarparu sesiynau 

agored dan faner ‘Clwb Cylch’ (#ClwbCylch) i 

blant oedran Cylch a’u rhieni trwy lwyfannau 

digidol.  

Bydd pwyslais penodol ar blant o deuluoedd ble na 

siaredir y Gymraeg yn y cartref. 

Cynhelir sesiwn byw bob boream 10.00 wedi’i 

seilio ar brofiad ‘Amser Cylch’ yn y Cylch 

Meithrin arferol gydag arweinydd Cylch Meithrin 

profiadol, gan ddefnyddio cynnwys ogynllun trochi 

iaith Mudiad Meithrin, Croesi’r Bont a chynllun 

hyfforddiant Mudiad Meithrin, Academi. Hyd y 

sesiynau dyddiol fydd 20 munud, a bydd thema 

gwahanol i bob wythnos. 

Pwrpas ‘Clwb Cylch’ yw cefnogi teuluoedd, cynnig 

arlwy a diddanu plant mewn modd agored a 

deinamig. Rydym yn ymateb i rai pryderon na fydd 

plant yn clywed yr iaith arferol a glywir yn ystod 

sesiwn Cylch Meithrinyn ystod cyfnod y pandemig, 

ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i rieni di-

Gymraeg. 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif 

Weithredwr Mudiad Meithrin: 



9 

 

“Nod ‘Clwb Cylch’ yw ceisio ail-greu peth o hwyl a 

chynnwrf Cylch Meithrin ar gyfer plant sydd naill 

ai’n colli allan ar ddarpariaeth ar y funud neu sy’n 

paratoi at fynd i’r Cylch maes o law. Bydd hyn 

hefyd yn cyfoethogi arlwy presennol ‘Cymraeg i 

Blant’ sydd wedi ei anelu at rieni a gofalwyr wrth 

iddynt gyflwyno’r Gymraeg i’w plant”. 

Bwriedir cynnal sesiwn gyntaf Clwb Cylch ar 

dudalen Facebook Mudiad Meithrin ar Ddydd Llun 

1 Mehefin am 10.00 y bore. Bydd yr holl sesiynau 

i’w gweld ar blatfformau digidol y Mudiad 

(Facebook/MudiadMeithrin, 

trydar@MudiadMeithrin) yn ogystal ag ar adran 

newydd ar wefan y Mudiad – 

www.meithrin.cymru/cymraegadre/ 

Dyma’r arweinyddion fydd yn arwain y sesiynau ar 

ddyddiau penodol o’r wythnos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dydd Llun: Wendy Phillips – Cylch Meithrin 

Crymych 

Dydd Mawrth: Sophie Allen - Cylch Meithrin 

Cwmbrân 

Dydd Mercher: Emma Healy - Cylch Meithrin 

Llanllyfni 

Dydd Iau: Rachael Duddle - Cylch Meithrin Bae 

Cinmel  

Dydd Gwener: Emma Monroe - Cylch Meithrin 

Gwdihŵ, Brynithel 

Bydd yr uchod yn rhan o arlwy ‘Wythnos Cymraeg 

yn y Cartref’ y Mudiad gan y bydd Gŵyl Dewin a 

Doti Ddigidol yn cael ei chynnal am 2.00 bob 

pnawn ar holl gyfryngau cymdeithasol y Mudiad 

yng nghwmni Martyn Geraint am yr wythnos 1 – 5 

Mehefin.  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meithrin.cymru/cymraegadre/
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Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol 

Newyddion da i ffrindiau bach Dewin a Doti! Mae Mudiad Meithrin yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Gŵyl 

Dewin a Doti yn dychwelyd eto eleni, ond nid ar ei ffurf arferol yn teithio o gwmpas Cymru ond yn hytrach bydd 

yn cael ei chynnal dros ein platfformau digidol yn ystod wythnos gyntaf mis Mehefin (1-5 Mehefin 2020). 

Y bwriad yw dangos sioe fer bob dydd am 2.00 y pnawn a fydd yn cynnwys tua 3 chân - o ddydd Llun i ddydd 

Gwener yng nghwmni’r diddanwr Martyn Geraint - a Dewin a Doti wrth gwrs!  

Am 2.00 bnawn dydd Llun, 1 Mehefinbydd Rhan 1 o’r sioe ‘Dewin, Doti a’r Het Hud’ yn cael ei dangos yna 

bydd Rhan 2 yn cael ei dangos ddydd Mawrth ac yn y blaen nes bydd y sioe gyfan wedi cael ei gweld erbyn 

pnawn Gwener 5 Mehefin. 

Yn ogystal â hyn, bydd gweithgareddaui blant yn cael eu rhoi ar dudalen Facebook a thrydar Mudiad Meithrin 

bob dydd ar ôl y sioe. 

Meddai Iola Jones, Pennaeth Cyfathrebu a Phartneriaethau Mudiad Meithrin, 

“Mae Gŵyl Dewin a Doti yn rhan bwysig o galendr digwyddiadau’r Cylchoedd Meithrin erbyn hyn ac mae’n 

ffordd wych o ddod â’r Gymraeg yn fyw yn enwedig i deuluoedd lle nad yw’r Gymraeg yn cael ei siarad yn y 

cartref. Roeddem yn awyddus i barhau i wneud hyn mewn rhyw fodd yn ystod y cyfnod anodd yma, felly bydd 

yr Ŵyl yn cyrraedd cartrefi pawb trwy’r cyfryngau cymdeithasol ar ffurf fideos byr a fydd yn cynnwys caneuon 

poblogaidd a genir yn ein Cylchoedd Meithrin gyda’r diddanwr plant bytholwyrdd Martyn Geraint!’ 

Cynhelir sesiwn gyntaf Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol ar Facebook/MudiadMeithrin, ddydd Llun,1 Mehefin am 

2.00 y prynhawn. 

Bydd yr uchod yn rhan o arlwy ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’ y Mudiad (1-5 Mehefin) gan y bydd 

#ClwbCylch – sefsesiynauwedieuseilioar ‘AmserCylch’ yn y 

CylchMeithrinarferolgydagarweinyddCylchMeithrinprofiadolyneucynnalar-leinyncaeleilansioar 1 

Mehefinhefydgyda’rsesiynauyncaeleucynnal am 10.00 bob bore igefnogiteuluoedd.   
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Staff yn Mynd yr Ail Fillltir 
 

Mae staff Llesiant Delta Wellbeing yn mynd yr ail 

filltir i sicrhau bod pobl sy'n agored iawn i niwed 

yn Sir Gaerfyrddin yn cael cefnogaeth yn ystod 

pandemig y coronafeirws.  

  

Trwy gydol yr argyfwng cenedlaethol hwn, mae 

staff wedi bod yn mynd i'r gwaith bob dydd gan 

weithio'n ddiflino y tu ôl i'r llenni am 24 awr y 

dydd, 7 niwrnod yr wythnos, a hynny er mwyn 

cefnogi pobl sy'n agored i niwed ledled y sir. 

  

Mae Llesiant Delta Wellbeing, a elwid gynt yn 

Llinell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi gwneud 

oddeutu 5,000 o alwadau i drigolion yn Sir 

Gaerfyrddin, sydd wedi derbyn llythyrau ynghylch 

gwarchod gan Lywodraeth Cymru, a hynny er 

mwyn sicrhau bod ganddynt bopeth sydd ei angen 

arnynt i gadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd 

hwn.  

  

Trwy wneud galwadau rhagweithiol, mae'r tîm yn 

sicrhau bod pobl yn cael eu hanfodion siopa, 

presgripsiynau, a hefyd yn gwirio eu lles 

cyffredinol, gan ddarparu tawelwch meddwl i 

anwyliaid a'u teuluoedd. 

  

Dywedodd Arweinydd Tîm Llesiant Delta, 

Charlotte Sheppard: “Mae staff yn sicrhau bod gan 

bobl ddigon o gymorth a chefnogaeth o’u cwmpas 

yn ystod y cyfnod gwarchod. Wrth gynnal sgwrs 

dros y ffôn, os daw i'r amlwg nad oes gan yr 

unigolyn gefnogaeth, gwneir atgyfeiriad am 

gymorth pellach. Gall hyn gynnwys darparu parseli 

bwyd hanfodol neu fod o gymorth wrth siopa am 

hanfodion. Rydym yn gwirio a yw pobl yn derbyn 

eu presgripsiynau wythnosol neu fisol ac os nad yw 

fferyllfeydd yn gallu eu hanfon, byddwn hefyd yn 

gwneud atgyfeiriad am gymorth.  

  

"Rydym yn gwirio eu llesiant a’u lles cyffredinol. 

Rydym yn gofyn sut maent yn teimlo er mwyn 

mesur unrhyw anghenion cymorth ychwanegol 

sydd ganddynt o bosib, a nodi a oes angen cymorth 

gofal pellach arnynt, gosod llinell achub Llesiant 

Delta neu wneud galwadau ychwanegol ynglŷn â 

llesiant." Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth 

ynglŷn â gwasanaethau yn y gymuned sydd ar gael 

yn yr ardal leol. Gall ein gwasanaeth ymatebwyr 

brys newydd ymweld â phobl gartref pan fo angen 

er mwyn datrys materion ymarferol sydd gan bobl 

yn ystod y cyfnod gwarchod" 

O bryd i'w gilydd, mae tîm Llesiant Delta wedi 

mynd gam ymhellach i sicrhau bod y cymunedau 

sydd fwyaf agored i niwed yn derbyn y cymorth 

hanfodol sydd ei angen arnynt. 

  

Ychwanegodd Charlotte: “Yn dilyn atgyfeiriad brys 

a wnaed ar y penwythnos o ran bwyd, dosbarthodd 

un ymatebydd barsel bwyd i berson sy'n agored i 

niwed er mwyn sicrhau bod ganddo hanfodion hyd 

nes ei fod yn cael ei barsel bwyd nesaf. Roedd 

ymatebydd arall wedi dosbarthu presgripsiwn i 

berson gan nad oedd yn gallu ei gasglu ei hun, ac 

nid oedd ei deulu yn gallu bod o gymorth iddo hyd 

nes yr wythnos ganlynol. Roedd y person hwn yn 

ddiolchgar dros ben. Rydym hefyd wedi nodi pobl 

sydd angen cysylltu â hwy yn amlach ynglŷn â 

llesiant." 

  

Dywedodd Jane Tremlett, Aelod o Fwrdd 

Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ofal 

Cymdeithasol ac Iechyd, fod yr adborth am y 

galwadau ffôn wedi bod yn gadarnhaol dros ben. 

Cysylltodd Llesiant Delta â gŵr oedrannus a oedd 

ar y rhestr gan ei fod yn ei chael hi'n anodd wedi i'w 

wraig farw ym mis Chwefror. Dywedodd wrth 

Ymgynghorydd: "Diolch am ffonio a gofyn sut ydw 

i. Rwy'n teimlo'n well heddiw a diolch am sicrhau 

fy mod i'n cael fy meddyginiaeth a nwyddau o'r 

siop. Byddaf yn clapio i Lesiant Delta ddydd Iau." 

  

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiweddaru’r 

rhestr gwarchod cleifion, a'r wythnos hon, mae 

21,000 o gleifion eraill ledled Cymru yn cael eu 

hychwanegu ati. Pan fydd y cyngor yn cael gwybod 

am unrhyw ychwanegiadau newydd i'n rhestr yn 

lleol, cysylltir â'r unigolion hynny i wirio eu llesiant 

ac i weld beth sydd ei angen arnynt. 

  

Yn ogystal â chael llythyr gan y Prif Swyddog 

Meddygol, mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin 

hefyd yn cael llythyr gan Arweinydd y Cyngor, y 

Cynghorydd Emlyn Dole sy'n cynnwys gwybodaeth 

a chyngor lleol. Mae'r Cyngor wedi bod yn 

gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i wneud 

yn siŵr bod cymorth ar gael yn lleol i bobl sy'n 

gwarchod eu hunain, gan gynnwys y cymorth sy’n 

cael ei ddarparu gan Llesiant Delta. 

  

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd 

y Cyngor: "Hoffwn ddiolch i dîm Llesiant Delta am 

fynd yr ail filltir yn ystod y cyfnod hwn. Yn ogystal 

â sicrhau bod gan y preswylwyr bopeth sydd ei 

angen arnynt, rwy'n siŵr eu bod nhw'n 

gwerthfawrogi clywed llais cyfeillgar ar ben arall y 
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ffôn. Yn achos rhai pobl, mae'n bosibl mai dyma'r 

unig gyswllt sydd ganddynt, a gall wneud byd o 

wahaniaeth i rywun, yn enwedig ar adegau fel y 

rhain." 

  

Yn ogystal â hyn, mae Llesiant Delta hefyd mewn 

cysylltiad agos â Chyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gefnogi'r rheini 

gartref a helpu i gael cleifion allan o'r ysbyty cyn 

gynted â phosibl. Maent yn gallu helpu unigolyn i 

fyw'n fwy annibynnol trwy ddarparu cymorth a. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chefnogaeth gan ddefnyddio'r Gofal trwy Gymorth 

Technoleg ddiweddaraf 

 

I gael rhagor o wybodaeth am warchod ar gyfer 

pobl agored iawn i niwed, ewch i wefan y Cyngor, 

newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws 

  

I gael rhagor o wybodaeth ar sut y gall Llesiant 

Delta eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n 

annibynnol am gyfnod hwy, ffoniwch 0300 333 

2222 neu ewch i'r wefan www.llesiantdelta.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atal Cyfarfodydd y cyngor dros dro 
 

Yn sgil pandemig Covid-19, penderfynwyd atal cyfarfodydd y cyngor dros dro. Mae Llywodraeth Cymru 

bellach wedi pasio rheoliadau argyfwng dros dro i lacio rhai o'r rheolau sy'n ymwneud â chyflawni gwaith y 

cyngor, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau pwysig drwy gyfarfodydd rhithwir. 

Byddwn yn cyflwyno cyfarfodydd rhithwir gan ddechrau gyda'r Bwrdd Gweithredol ar 1 Mehefin a 

Chyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 10 Mehefin. Bydd pob cyfarfod arall yn ailgychwyn fesul cam. Gallwch 

weld papurau a gwe-ddarllediad o'n cyfarfodydd fel arfer ar ein tudalennau Cyngor a Democratiaeth: 

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ 

 

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu wrth i gyfarfodydd o bell eraill gael eu cyflwyno. 
 

http://www.llesiantdelta.org.uk/
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/
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Canolfannau Plant yn Fannau 

Cynhyrchiol 
 

Mae canolfannau gofal plant y cyngor, sy'n gofalu 

am blant gweithwyr critigol sy'n ymateb i'r 

argyfwng coronafeirws, yn fwrlwm o weithgarwch. 

Mae'r canolfannau, sydd wedi'u lleoli ledled Sir 

Gaerfyrddin, yn darparu gofal plant hanfodol er 

mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen 

barhau yn ystod y pandemig, yn ogystal â chefnogi 

ein plant mwy agored i niwed. 

  

Mae llawer o waith yn cael ei wneud i sicrhau eu 

bod yn rhedeg mor esmwyth â phosibl, diolch i 

nifer o staff gan gynnwys penaethiaid, athrawon, 

cynorthwywyr addysgu, staff arlwyo, glanhawyr, 

gofalwyr a gweithwyr ieuenctid ynghyd â staff yr 

awdurdod lleol sydd wedi cael eu hadleoli o'u 

swyddi arferol i fod ar rotas staff y canolfannau. 

Mae gan bob un o'r canolfannau weithdrefnau llym 

ar waith mewn perthynas â golchi dwylo, defnyddio 

hancesi papur, a chadw'r pellter o 2m er mwyn 

sicrhau diogelwch y disgyblion a'r staff; ac er bod 

hyn yn ei gwneud hi'n anodd cyflawni rhai o'r 

gweithgareddau ysgol mwy arferol, mae llawer yn 

mynd ymlaen o hyd. 

  

Mae hyn yn cynnwys sesiynau amser cylch i drafod 

teimladau, emosiynau a sefyllfaoedd; 

gweithgareddau corfforol megis cylchedau yn y 

neuadd neu allan ar yr iard, sesiynau ymarfer corff 

ar-lein, karaoke dawns a cherfluniau cerddorol; yn 

ogystal â ioga, ymarferion ymlacio a 

meddwlgarwch. Mae'r gweithgareddau eraill yn 

cynnwys celf a chrefft, garddio a phlannu, a darllen 

a gwrando ar storïau gan gynnwys rhai wedi'u 

hysgrifennu'n benodol mewn perthynas â'r sefyllfa 

Covid 19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defnyddir iPads a chyfrifiaduron yn y canolfannau, 

ond mae'r staff yn ymwybodol o amser y disgyblion 

ar sgrîn a chaiff y dyfeisiau eu glanhau bob tro ar ôl 

iddynt gael eu defnyddio ac mae'r disgyblion yn 

golchi eu dwylo cyn ac ar ôl eu defnyddio. 

Mae rhai o'r disgyblion yn defnyddio rhan o'r 

diwrnod i gwblhau tasgau a osodir gan eu 

hysgolion/athrawon eu hunain ac mae staff y 

ganolfan yno i roi cymorth os oes angen. 

Nod yr holl weithgareddau a gynhelir yn y 

canolfannau yw hybu llesiant corfforol ac 

emosiynol. 

  

Mae'r adborth gan weithwyr allweddol wedi bod yn 

gadarnhaol, gydag un fam, sydd yn rheolwr yn 

Ysbyty Glangwili, yn dweud na fyddai hi'n gallu 

parhau â'i gwaith heb y ganolfan a'i bod hi mor 

ddiolchgar am y gwasanaeth. 

 

Dywedodd rhiant arall o Lanelli, sy'n gweithio i'r 

Cyngor: “Nid yn unig y mae'r sefyllfa barhaus 

gyda'r coronafeirws yn ei gwneud hi'n anodd iawn i 

reoli gwaith a theulu, nid yw'n hawdd chwaith i'n 

plant fod i ffwrdd o'r ysgol a'u ffrindiau. 

  

“Mae'n wych gweld fy mab mor hapus pan fyddaf 

yn ei godi o'r ganolfan yn Ysgol Pen Rhos ac mae'r 

staff bob amser mor gyfeillgar, ni allaf ddiolch 

digon iddyn nhw.” 

 

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, y 

Cynghorydd Glynog Davies: “Mae'n hyfryd clywed 

adborth mor dda gan weithwyr allweddol sy'n gallu 

parhau â'u gwaith hanfodol gan wybod bod eu plant 

yn ddiogel ac yn derbyn gofal. 

  

“Mae staff yn y canolfannau yn gwneud gwaith 

arbennig. Hoffwn longyfarch yr holl staff a diolch 

iddynt am eu holl waith caled.”  
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Rhybudd am Sgam 
 

Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio i 

fod ar eu gwyliadwriaeth rhag neges e-bost 

dwyllodrus newydd ynghylch ad-daliad treth 

gyngor. 

  

Mae twyllwyr yn cysylltu â phobl drwy e-bost i 

ddweud wrthynt bod modd iddynt gael gostyngiad o 

gannoedd o bunnoedd yn y dreth gyngor. 

Mae'r e-bost yn awgrymu bod y gostyngiad o 

ganlyniad i Covid-19 ac oherwydd bod y person ar 

incwm isel neu'n derbyn budd-daliadau. 

  

Mae'n neges argyhoeddiadol iawn ac mae'n 

defnyddio brand GOV.UK y Llywodraeth er mwyn 

i bobl gredu ei bod yn ddilys. Mae'r neges e-bost 

dwyllodrus yn cynnwys dolen i wefan ffug lle gall y 

derbynnydd hawlio ei 'ad-daliad'.  

Fodd bynnag, nid oes ad-daliad - mae'n neges 

dwyllodrus i ddwyn arian pobl a manylion eu cyfrif 

banc. 

  

Dylech ddileu'r e-bost yn syth a blocio'r anfonwr, 

peidiwch ag ateb neu glicio ar unrhyw ddolenni a 

pheidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol, yn 

enwedig manylion cyfrif banc neu gerdyn debyd 

neu gredyd.  

  

Ni fydd y Cyngor byth yn ffonio, yn anfon neges 

destun nac yn e-bostio preswylwyr i ofyn am daliad 

i ryddhau ad-daliad treth gyngor. Os ydych chi wedi 

gordalu'r dreth gyngor a gallwch hawlio ad-daliad, 

byddwn yn ysgrifennu atoch. 

Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ffoniwch y 

cyngor a holwch; gofalwch eich bod yn chwilio am 

y rhif eich hun (peidiwch â defnyddio'r rhif a nodir 

yn yr e-bost/neges destun/galwad ffôn) a ffoniwch i 

gadarnhau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o 

Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r 

Cyhoedd: “Mae troseddwyr didrugaredd yn cael 

arian pobl drwy dwyll a hynny drwy eu perswadio 

eu bod yn gymwys i gael ad-daliad treth gyngor. 

  

“Mae'r negeseuon e-bost yn argyhoeddiadol iawn 

gan eu bod yn edrych yn swyddogol a gall unrhyw 

un gael ei dwyllo ganddynt. Ond os bydd rhywun 

yn cysylltu â chi ynghylch gostyngiad yn y dreth 

gyngor ac yn gofyn am wybodaeth bersonol a 

manylion banc dylech anwybyddu'r cais hwn a rhoi 

gwybod amdano. 

  

“Yn anffodus, mae nifer helaeth o sgamiau o 

gwmpas ar hyn o bryd, ac mae llawer ohonynt yn 

manteisio ar ofnau ac ansicrwydd pobl ynghylch y 

Coronafeirws. 

  

“Byddwn yn annog pobl i fod yn wyliadwrus ac i 

fod yn ofalus os byddwch yn derbyn unrhyw 

ohebiaeth sy'n cynnig cymorth ariannol. Dylech 

ystyried o ble mae'r neges wedi dod a chadarnhau 

bod y wybodaeth yn ddilys drwy ddefnyddio 

gwefannau a chysylltiadau swyddogol y 

Llywodraeth. 

  

“Hefyd hoffwn rybuddio'r unigolion diegwyddor 

hyn os cânt eu dal na fyddwn yn oedi cyn eu herlyn 

drwy'r llysoedd.” 

  

I gael rhagor o gymorth a chyngor, anfonwch neges 

e-bost at safonaumasnach@sirgar.gov.uk neu 

ffoniwch 01267 234567. 

  

Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich twyllo, 

ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040, neu i gael 

cyngor, ffoniwch linell cymorth i ddefnyddwyr 

Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:safonaumasnach@sirgar.gov.uk
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Colofn Nia Griffith 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byddech chi gyd, dwi’n siŵr, fel fi, am ddiolch i holl 

staff ein GIG, ein gweithwyr gofal a’r nifer eraill sy’n 

gwneud gwaith hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

  

Yr her sydd bellach yn ein hwynebu ni yw sicrhau ein 

bod ni gyd yn eu cefnogi nhw trwy beidio â chymryd 

pethau’n ganiataol a thrwy gadw ati i beidio â gadael y 

tŷ os nad oes gwir angen. Mae’n rhaid i ni gofio mai 

ymdrech hirdymor yw hwn ac mae’n debyg na fyddwn 

yn dychwelyd i’r hen ffordd o fyw am wythnosau neu 

fisoedd o bosib. 

  

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi 

gwirfoddoli boed eu bod nhw’n staff iechyd oedd wedi 

ymddeol ac sydd bellach wedi dychwelyd, unigolion 

sydd wrthi’n cynnal banciau bwyd neu’r rheiny sy’n 

cludo meddygaeth i unigolion bregus.  Mae’n codi calon 

i weld bod trigolion Llanelli wedi dod at ei gilydd i 

gefnogi’r rheiny sy’n gaeth i’w tai. 

  

Dros yr wythnosau diwethaf, rydw i a’m staff wedi bod 

yn gweithio o bell, i fwrdd o’n swyddfa, yn delio 

â channoedd o geisiadau ychwanegol am gymorth o 

ganlyniad i COVID-19. Rydym yn parhau i ddelio â 

phryderon ein hetholwyr gan gynnwys yr angen am 

ragor o gymorth i’r rheiny nad ydynt yn gymwys i 

dderbyn cymorth o dan unrhyw un o gynlluniau 

presennol y Canghellor. Rydym hefyd yn mynd ati i 

daclo cyflogwyr drwg, helpu unigolion sy’n ei gweld 

hi’n anodd cael cymorth o’r system budd-daliadau ac 

rydym wrthi’n lobïo’r Swyddfa Dramor i gynnig 

cymorth i drigolion lleol sy’n ei gweld hi’n anodd 

dychwelyd o dramor. 

  

Mae’n gynyddol amlwg fod COVID-19 yn effeithio ar 

bob un rhan o’r economi mewn rhyw ffordd neu’i gilydd 

Rydw i wedi bod yn lobïo’n gryf i sicrhau bod 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn 

ymwybodol bod angen cefnogi ein diwydiannau dur a 

ffermio lleol. Mae’n ergyd i weld bod y pris y mae 

ffermwyr yn ei gael am laeth yn disgyn a bod 

cwsmeriaid yn gwrthod eu talu ar amser o ganlyniad i’r 

cwymp mewn galw. Wrth gwrs, achoswyd y cwymp 

yma gan effeithiau Coronafeirws. 

 

Mae maint yr argyfwng hwn yn golygu bod angen i’r 

Llywodraeth ymyrryd ar unwaith er mwyn sicrhau 

dyfodol ein diwydiant ffermio, yn enwedig ffermydd 

teuluol sy’n asgwrn cefn cymunedau gwledig. Nid yw hi 

mor syml â chau siop. Rhaid godro gwartheg o hyd a 

sicrhau bod costau sefydlog y ffermydd yn cael eu talu. 

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ffermwyr gymryd 

penderfyniadau hir a byrdymor anodd a fydd yn 

effeithio ar ddyfodol eu ffermydd, ac, yn ei dro, ein 

diwydiant bwyd. Dyma pam yr wyf i wedi bod yn galw 

ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i sicrhau 

cefnogaeth hir a byrdymor sylweddol er mwyn sicrhau 

bod gennym ddiwydiant ffermio iach ar gyfer y dyfodol. 

  

Os oes awydd gwirfoddoli arnoch, neu os ydych yn 

ymwybodol o unigolyn neu fusnes sydd mewn angen, 

mae llinell gymorth y Cyngor ar agor bob dydd: 01267 

234567.  

 

Mae staff fy swyddfa hefyd ar gael i’ch helpu. 

Cysylltwch á mi trwy e-

bost: nia.griffith.mp@parliament.uk  neu trwy ffonio 

01554 756374. 

  

Nia Griffith AS 

 
 

Lansio Ap Dechrau’n Deg 
 
Mae ap newydd wedi'i lansio yn Sir Gaerfyrddin i 

helpu teuluoedd Dechrau'n Deg i gadw mewn 

cysylltiad yn ystod y pandemig Coronafeirws. 
 

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen a ariennir gan 

Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi teuluoedd mewn 

ardal oedd difreintiedig yng Nghymru i roi 

dechrau'n deg mewn bywyd i blant o dan bedair 

oed. 
 

Dechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin yw'r gwasanaeth 

Dechrau'n Deg cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio 

ap symudol i helpu i gadw mewn cysylltiad â 

theuluoedd. 
 

Datblygodd y tîm yr ap i ymgysylltu mwy, ac i 

gyfeirio teuluoedd at wybodaeth  bwysig a 

hyrwyddo digwyddiadau yn yr ardaloedd lleol. 

Gellir defnyddio'r ap hefyd i wahodd teuluoedd i 

amrywiol grwpiau babanod a chlinigau galw heibio 

mailto:nia.griffith.mp@parliament.uk
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gyda'r ymwelwyr iechyd, yn ogystal â rhannu 

lluniau a gwybodaeth â rhieni o wasanaethau gofal 

plant Dechrau'n Deg. 

 

Fodd bynnag, mae wedi bod yn arbennig o 

ddefnyddiol ers dechrau'r Coronafeirws i 

gyfathrebu â theuluoedd drwy ddefnyddio 

hysbysiadau i roi gwybodaeth am COVID-19 a 

chyfeirio teuluoedd at ffynonellau dibynadwy. 

 

Mae tîm Iaith a Chwarae Dechrau'n Deg hefyd yn 

defnyddio'r ap i gynnal amser stori a fideos 

cydganu. 
 

Dywedodd Liz Maul,  mam o'r Garnant: “Mae ap 

Dechrau'n Deg wedi bod yn werthfawr dros ben yn 

ystod y cyfyngiadau symud gan ei fod wedic ynnig 

digonedd o gyngor a syniadau argyfer cadw fy mabi 

Reggie ynbrysur.”   
 

Mae Dechrau'n Deg yn gweithio mewn nifer o 

gymunedau lleol gan gynnwys Rhydaman, 

Caerfyrddin, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn a 

Thrimsaran a Charwe. 
 

Gallwch lawrlwytho'r ap am ddim ar IOS neu 

Android drwy chwilio am Dechrau'n Deg yn eich 

Apple/Play Store ac yna dewis un o'r pumcanolfan 

agosaf atoch chi. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ddechrau'n Deg 

ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 

https://fis.carmarthenshire.gov.wales/?lang=cy 

 

 

Tair Canolfan Gofal Plant Newydd i 

Agor 

 

Mae tair canolfan gofal plant ychwanegol yn agor 

yn Sir Gaerfyrddin oherwydd y galw cynyddol i 

ddarparu gofal i blant gweithwyr critigol a phlant 

agored i niwed. Mae'r canolfannau newydd wedi'u 

lleoli yn Ysgol Gynradd y Bryn yn Llanelli, Ysgol 

Gynradd Model yng Nghaerfyrddin, ac Ysgol Tŷ-

croes ac maent wedi bod ar agor ers dydd Llun 18 

Mai. 

 

Mae canllawiau llym ar waith yn y canolfannau i 

atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gynnwys 

golchi dwylo'n rheolaidd, mesurau cadw pellter 

cymdeithasol a threfniadau glanhau ychwanegol. 

Fodd bynnag, mae cadw'r niferoedd yn hanfodol i 

sicrhau iechyd a diogelwch y plant a'r staff.  

 

Mae rhieni'n cael eu hatgoffa i gadw eu plant 

gartref lle bo'n bosibl i helpu i leihau lledaeniad y 

coronafeirws (Covid-19). Fodd bynnag, os ydych 

yn weithiwr critigol ac na all eich plentyn aros 

gartref, bydd eich gofal plant yn cael blaenoriaeth.  

Dylai rhieni ond wneud cais am ofal plant yn ystod 

eu horiau gwaith; a gofynnir iddynt hefyd ganslo 

cyn gynted â phosibl os na fydd angen y 

ddarpariaeth mwyach. 

 

Mae'r cyngor hefyd yn gobeithio agor canolfan arall 

yn Ysgol Ffwrnes yn Llanelli. Mae trefniadau'n cael 

eu gwneud a bydd manylion pellach yn dilyn cyn 

gynted â phosibl. 

 

Sylwch fod yr amserlen ar gyfer gwneud ceisiadau 

am ganolfannau plant hefyd wedi'i newid, a bod 

ceisiadau bellach yn cau am 5pm ar ddydd Mercher 

yr wythnos flaenorol. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y canolfannau gofal 

plant ac i wneud cais, ewch i wefan y cyngor, 

newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws 

 

Cymorth I Blant Ddefnyddio’u 

Cymraeg Gartref 
 

Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i rieni yn 

Sir Gaerfyrddin i gefnogi eu plant i ddefnyddio'r 

Gymraeg gartref, yn enwedig yn ystod y pandemig 

coronafeirws. Mae gan y cyngor adnoddau 

amrywiol i helpu rhieni Saesneg eu hiaith y mae eu 

plant yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg.  
 

Mae gan yr adran Addysg dîm o swyddogion 

cymorth yr Iaith Gymraeg sy'n gweithio'n lleol i 

gefnogi dysgwyr cyfrwng Cymraeg. Mae hefyd yn 

flaenoriaeth allweddol yng Nghynllun Dysgu o Bell 

y cyngor, sy'n nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu 

yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y coronafeirws.  
 

Yn bwysicaf oll, os yw eich plant yn mynychu 

ysgolion cyfrwng Cymraeg ond nad ydych chi'n 

siarad Cymraeg gartref, peidiwch â phoeni 

oherwydd mae llawer y gallwch chi ei wneud i 

helpu eich plant i siarad Cymraeg a defnyddio'r 

iaith.  
 

https://fis.carmarthenshire.gov.wales/?lang=cy
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Mae hyn yn cynnwys gwylio rhaglenni teledu 

Cymraeg, gwrando ar straeon Cymraeg a 

cherddoriaeth Gymraeg a lawrlwytho apiau 

Cymraeg.  
 

Anogwch eich plant i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u 

brodyr neu chwiorydd, a cheisiwch gadw mewn 

cysylltiad â ffrindiau neu aelodau eraill o'r teulu 

sy'n siarad Cymraeg dros y ffôn neu'n ddigidol.  

Bydd eich ysgol yn gallu eich cefnogi a'ch 

cynghori, cofiwch fod eich plant yn gyfarwydd â 

chwblhau tasgau ysgrifenedig a gwaith cartref drwy 

gyfrwng y Gymraeg.  
 

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth a dolenni i 

amrywiaeth o sefydliadau sy'n darparu 

gweithgareddau i blant a phobl ifanc yn Gymraeg ar 

Hwb.  
 

Mae athrawon yn Sir Gaerfyrddin hefyd yn cael eu 

huwchsgilio yn y Gymraeg ac mae oddeutu 125 o 

athrawon ledled y sir yn cael gwersi i wella eu 

cymhwysedd / hyder; ac oherwydd y coronafeirws, 

mae gwersi wedi bod yn parhau o bell.  
 

Cyfyngiadau Symud a Dysgu 

Cymraeg 
 

Mae dysgwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin yn 

parhau â'u gwersi a llawer mwy yn ystod y 

pandemig coronafeirws - diolch i'r dechnoleg 

ddigidol ddiweddaraf. Mae cyrsiau Cymraeg i 

Oedolion yn cael eu cyflwyno ar-lein drwy 

amrywiol blatfformau gan gynnwys Zoom, Skype a 

Google Classroom a hynny'n llwyddiannus iawn. 

 

Defnyddir Facebook Live i gynnal gwersi 10 

munud dyddiol i ddechreuwyr, ac mae yna hefyd 

sesiynau 'clwb clecs' yn cael eu cynnal bob 

pythefnos a chyfarfodydd 'te prynhawn' trwy 

gyfrwng Zoom, fel y gall dysgwyr fwynhau sgwrs 

ac ymarfer eu Cymraeg dros baned o de.  
 

Meddai Fiona Edwards sy'n dysgu Cymraeg: 

“Rwy'n gweithio gartref ar hyn o bryd ac ar wahân 

i'm gŵr sy'n hunanynysu, does gen i ddim unrhyw 

gyswllt gyda phobl eraill o gwbl, felly rwyf yn 

edrych ymlaen yn fawr at y wers er mwyn gweld 

pobl eraill. Mae cael y gwersi Zoom yn fy ngalluogi 

i gysylltu ag eraill yr wyf wedi bod mewn 

dosbarthiadau gyda nhw ers mis Medi diwethaf. 
 

“Rwyf wedi dioddef o iechyd meddwl gwael am y 

rhan fwyaf o'm bywyd fel oedolyn ac yn ystod y 

tair blynedd diwethaf rwyf wedi bod yn dysgu 

Cymraeg. Mae cael rhywbeth i ganolbwyntio arno o 

lawer o help i mi a byddwn yn gweld eisiau'r 

cymorth y mae'n ei gynnig.” 
 

Meddai dysgwr arall, Amanda Leanne Thomas: 

“Mae'r gwersi Cymraeg trwy Zoom yn rhoi 

ymdeimlad o drefn i mi ac yn helpu i sefydlu arfer 

rheolaidd, nid yn unig trwy fynychu'r gwersi ond 

hefyd trwy neilltuo amser yn ystod yr wythnos i 

wneud y gwaith cartref Cymraeg. Mae hefyd yn 

braf gweld a siarad â'm cyd-ddysgwr eraill gan nad 

ydw i'n gweld llawer o bobl yn ystod y cyfnod hwn. 

Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi'r symbyliad 

meddyliol y mae dysgu iaith newydd yn ei roi i 

chi.” 
 

Gyda mwy o bobl gartref ac yn gweithio o bell 

oherwydd y cyfyngiadau symud, mae hefyd yn 

amser da i ddysgu Cymraeg. Mae cwrs ar-lein 

newydd i ddechreuwyr, sy'n gyfuniad o ddysgu o 

bell dan arweiniad tiwtor ac astudio ar-lein, yn 

dechrau'r mis hwn, ac mae'n rhad ac am ddim.  
 

Mae yna hefyd nifer o gyrsiau addysg gymunedol 

eraill sy'n parhau ar-lein gan gynnwys TGAU 

Mathemateg a Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain, 

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill a 

Dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol. 
 

Meddai Lisa Gales o Frynaman, sy'n mynychu cwrs 

TGAU Mathemateg yn Rhydaman: “Hoffwn gyfleu 

fy niolch am yr amser a'r ymdrech a roddwyd i'm 

cadw i ac eraill ar y trywydd iawn wrth ddysgu yn 

ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud a chwarantin.  

“Rwy'n dal i fynd i'r 'dosbarth' drwy ddefnyddio 

Google Classroom. Rwy'n dal i wylio'r fideos, rwyf 

yn cael papurau ymarfer ac yn derbyn adborth 

gwych ar gyfer y gwaith rwy'n ei gyflwyno. Mae fy 

nhiwtor Jane bob amser ar gael i roi cymorth os 

bydd angen hyn arna i a gweddill y dosbarth, ac 

mae'r trefniant hwn hefyd yn caniatáu i mi a 

gweddill fy nosbarth gadw mewn cysylltiad. Rwyf 

yn ddiolchgar iawn.” 
 

I gael gwybod mwy am gyrsiau Cymraeg i 

Oedolion ewch i wefan dysgucymraeg.cymru a 

chlicio ar Sir Gaerfyrddin 

https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-

ni/darparwyr-cyrsiau/cyngor-sir-gar/ 

Am ragor o wybodaeth am yr holl gyrsiau eraill 

anfonwch e-bost i Dysgusirgar@sirgar.gov.uk 

https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr-cyrsiau/cyngor-sir-gar/
https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr-cyrsiau/cyngor-sir-gar/
mailto:Dysgusirgar@sirgar.gov.uk
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Ddydd Llun 27ain Gorffennaf 2020 fe fydd Kay a 

Ron Thomas o Drefach yn dathlu eu Penblwydd 

Priodas Diemwnt.  60 Mlynedd yn ôl, Dydd 

Mercher oedd hi a Kay Evans yn wreiddiol o Heol 

Newydd Pontyberem yn priodi ei chariad Ronald 

Thomas o Drefach yng Nghapel Ifan, Pontyberem. 

 

Athrawes oedd Kay yn Ysgol Tregib, Llandeilo ac 

roedd y briodas wedi ei chynllunio i fod ar 

ddechrau’r gwyliau haf o’r Ysgol.  Roedd Ron yn 

gweithio ar y lorïau gyda busnes ei dad ac yna 

gyda’r Weinyddiaeth Drafnidiaeth (Ministry of 

Transport).  Mae’r ddau wedi bod yn byw yn 

Drefach ers hynny. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma Soned a gyflwynwyd gan Arwel John un o 

fois y Bont gan gyflwyno neges o obaith i ni. 

 

 

 

Llwybrau Gobaith 

 

 

Cewch ofni’r gwaethaf wrth i oriau’r hwyr 

Wasgaru cysgod llwyd dros wledydd byd, 

Ac ofni byw o weld encilio llwyr 

Dros oriau’r dydd heb wybod am ba hyd. 

 

 

Cewch holi pam fod drysau’r Sul ynghau 

Yn awr yr angen mwyaf; gofyn pam 

A sut mae estyn llaw drwy ymbellhau 

Wrth droedio tir ansicrwydd gam wrth gam. 

 

 

Cewch gerdded llwybrau gobaith gyda hyn 

I werthfawrogi creadigaeth Duw, 

Nes dod o’r newydd hyd at gopa’r bryn 

A gweld o’ch blaen mai dyma beth yw byw. 

 

 

Dyrchafwch lygaid i’r mynyddoedd draw 

Heb bwyntio bys byth mwy at bont y glaw. 

 
Arwel John 

 

  

Pytiau o Newyddion o’r 

Pentrefi... 

Pontyberem... Drefach... 
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Cronfa Argyfwng Mudiad 

Meithrin 
 

Mae Mudiad Meithrin yn teimlo'n angerddol 

ynglŷn â rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng 

Nghymru i chwarae, dysgu a thyfu yn y 

Gymraeg ein Cylchoedd Meithrin.  

Yn wyneb y sefyllfa bresennol oherwydd y 

pandemig Covid 19 mae nifer fawr o'r 

Cylchoedd Meithrin wedi gorfod cau dros 

dro.  

Gan fod y Cylchoedd yn  ddibynnol ar 

ffioedd rhieni i'w cynnal yn bennaf, rydym 

wedi agor Cronfa Argyfwng er mwyn gallu 

helpu i dalu costau staff, rhent ac ati fel bo'r 

Cylchoedd Meithrin yn gallu goroesi sgil-

effeithiau y pandemig, gan felly barhau 

gyda’r gwaith o greu siaradwyr  Cymraeg 

newydd. 

Os ydych chi mewn sefyllfa i helpu byddem 

yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth drwy 

gyfrannu i’r gronfaargyfwng. Gallwch 

gyfrannu drwy ein tudalen JustGiving 

arbennig: 

https://www.justgiving.com/campaign/cefno

gicylchoedd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae hefyd modd cyfrannu drwy ddanfon 

siec at Mudiad Meithrin, wedi’i gyfeirio at 

‘Cronfa Argyfwng Cylchoedd Meithrin’ i’r 

cyfeiriad canlynol:  

Canolfan Integredig Mudiad Meithrin 

Boulevard de Saint-Brieuc 

Aberystwyth 

Ceredigion 

SY23 1PD 

Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad 

– bach neu fawr. 

Ar ran plant bach Cymru: DIOLCH yn 

FAWR.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justgiving.com/campaign/cefnogicylchoedd?fbclid=IwAR10h-VglAp3d0r69ScGgyllK9oKkYpnCQwRbRl3txOjZMyETYLQ_1zwGQw
https://www.justgiving.com/campaign/cefnogicylchoedd?fbclid=IwAR10h-VglAp3d0r69ScGgyllK9oKkYpnCQwRbRl3txOjZMyETYLQ_1zwGQw
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Pethe’r Plant: Lliwio                                             
gan Gwennan Mainwaring 

Anfonwch eich lluniau atom neu ein tagio ni ar Facebook @papur.ycwm neu Twitter @y_cwm 

am gyfle i ennill taleb gwerth £10 

 

Lliwio 
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