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Myfyrdod y Mis 

Diolch i’r Parchedig Ddoctor 

Nerys Tudor am y Myfyrdod 

amserol hwn. 

 

Mae dywediad yn China;  

"Gellir cael pedwar tymor 

mewn un diwrnod”.        

Cawsom un ddoe – sef   

Mehefin 17; heulwen yn y 

bore, taranau, glaw trwm, 

gwynt a chenllysg mawr ac 

yna machlud anhygoel. 

 

'Rydym wedi profi cyfnodau 

tebyg yn ystod yr           

wythnosau diwethaf er pan 

ddaeth y firws corona i'n 

plith a chael cymaint o     

effaith arnom fel unigolion 

ac fel gwledydd. Newidiwyd 

ein bywydau yn llwyr o 

ganlyniad i'r cyfnod cloi.  

 

Gwelsom ddioddef enbyd a 

galar, a, hefyd, ymroddiad 

llwyr cymaint o bobol mewn 

gwahanol feysydd. 

 

Ddoe, daeth newydd da, yn 

dilyn profion, bod cyffur    

cyffredin, rhad wedi achub 

bywydau yn yr unedau gofal 

dwys a hefyd y rhai ar 

anadlyddion. Dyma obaith 

i’n brodyr a’n chwiorydd yn 

y gwledydd tlotaf hefyd, 

sydd mor brin o'r    adnod-

dau yma.  

 

Cofiwn hefyd y rhai ar 

draws y byd sydd yn ceisio 

darganfod brechlyn fyddai'n 

amddiffyn rhag y firws. 

 .  

Yna, daeth y weithred      

erchyll yn Minnesota; 

heddwas yn pwyso ar wddf 

George Floyd am 8 munud 

46 eiliad ac anwybyddu ei 

gri na allai anadlu. Bu farw.  

 

Daeth ymateb ar draws y 

byd a thyrfaoedd yn ymuno 

i ddatgan bod "Bywydau 

Pobl Dduon yn Werthfawr". 

Codwyd llen eto ar yr      

hiliaeth sydd yn bodoli yn 

ein byd, a hefyd yn agos 

atom ym  Mhenygroes yn 

erbyn teulu Margaret   

Ogunbanwo. Gweddïwn y  

bydd camau sylweddol yn 

cael eu gwireddu i sicrhau 

parch a thegwch i bawb. 

Llawenhawn y bydd cerflun 

yn cael ei dadorchuddio i 

sefyll yng nghanol 

Caerdydd, o Betty       

Campbell, Prifathrawes 

croen—ddu gyntaf yn Nhre'r 

Biwt.  

 

Dathlwn iddi gael ei dewis 

gan y cyhoedd, allan o 

bump chwaer Gymraeg a 

enwebwyd,  fel teyrnged i'w 

chymeriad a'i chyfraniad 

arbennig i fyd addysg  ac yn 

ehangach yng Nghymru. 

 

Mewn cyfnod mor wahanol 

a chymaint yn newid yn 

ddyddiol, hyfryd yw cael   

cyfle i ryfeddu o'r newydd. 

Gwelais fideo byw o nyth y 

gweilch ger llyn Clywedog a 

Seren, y fam anferth,  yn 

gofalu am dri cyw bach, 

bach, oedd newydd ddeor.  

 

Bwydodd un mewn ffordd 

anhygoel, nes iddo gael     
 
 
 

HYSBYSEBWCH  
YN Y  

SEREN 

Diolch i bawb sydd 

wedi   cyfrannu at y 

Seren mis yma.  

Mae wedi bod yn    

ddiddorol iawn i’w roi 

at ei gilydd. 
 

Gobethiwn y bydd 

pethau yn ôl i normal 

cyn hir. 

digon a syrthio i gysgu yn 

hollol fodlon a diogel.  

 

Boed i ni  ymddiried o'r 

newydd yn ein Tad Nefol a 

Christ sydd yn fyw yn Ei fyd, 

a'i ysbryd o gariad, tosturi a 

gobaith ar led. 

Carwn ein cymdogion 

Carwn bobl y byd  i gyd 
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CERDD Y MIS 

Mae Cerdd y Mis tro hwn yn 

bos bach i chi. Ond blodyn o 

rhyw fath  ydy e/o y mis yma 

eto. 
 

POS Y BLODAU 

 

Cymerwch ben y mochyn 

Pen eog a phen iâr 

A hanner llo yr Hafod 

A chynffon ci bach gwâr  

A  rhoddwch ben yr oenig 

A hefyd cynffon  myn 

Yn drefnus gyda’i gilydd 

Cewch flodau pinc a gwyn. 

 

Yr ateb a llun ar  Dudalen 14 

CADWCH YN SAFF. DEFNYDDIWCH Y WE  

A’R CYFRYNGAU  CYMDEITHASOL 

Carwn  ein Iaith 

Carwn  Gyfeillgarwch 

Carwn Natur 

CLYBIAU SGWRSIO    

CYMRAEG  
  

Clwb Coffi Llun 

 

Bob dydd Llun, 1pm. 

Cysylltwch efo Diane i 

gael linc i ymuno  

/: din1@aber.ac.uk  

 

Gr@p Sgwrsio a Darllen 

 

15.6.20 wedyn bob yn 

ail nos Lun, 6.30pm  

Lefel Canolradd/Pellach 

- sgwrsio, cwis a darllen 

"Y STRYD ". Cysylltwch 

efo Diane:  
din1@aber.ac.uk 

 
Clwb Hwb Maldwyn 

 

Bob bore dydd Mawrth 

11am. Addas i bob le-

fel. 

Cysylltwch efo Mererid i 

gael linc i ymuno:  
mhr7@aber.ac.uk 

 

 

Sgwrsio Nos Iau 

 

Bob yn ail nos Iau, 

8pm. Addas o lefel Syl-

faen ymlaen. 

Cysylltwch efo Mererid i 

gael linc i ymuno /  
mhr7@aber.ac.uk 
 
  

 

 

 

 

 

Gr@p Canolradd 1   

 

18.6.20 wedyn bob yn 

ail dydd Iau, 9.30am.  

Sgwrsio, adolygu a   

darllen. Cysylltwch efo 

Debbie:  
dlg3@aber.ac.uk  

 

 

Gr@p Sgwrsio a Darllen 

Mynediad 

 

19.6.20 wedyn bob yn 

ail dydd Gwener, 

9.30am. 

Sgwrsio a rhannu llyfr 

"Gangsters yn y Glaw". 

Cysylltwch efo Diane 
din1@aber.ac.uk  
 

 

Dal Ati 

 

Bob dydd Sadwrn tan 

25.07.20. 11am. Addas 

i bob lefel. 

Linc ar dudalen Face-

book Cletwr neu cy-

sylltwch 

trwy www.cletwr.com 

 

 

Mererid Haf Roberts 

Tiwtor 

 

Cymraeg (Maldwyn)  

Learn Welsh 

(Montgomeryshire) 

dysgucymraeg.cymru | 

learnwelsh.cymru 
 

 

mailto:din1@aber.ac.uk
mailto:din1@aber.ac.uk
mailto:mhr7@aber.ac.uk
mailto:mhr7@aber.ac.uk
mailto:dlg3@aber.ac.uk
mailto:din1@aber.ac.uk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cletwr.com%2F&data=02%7C01%7C%7C631cffdeaa774a4a0a5808d80b9d75ba%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272118205327205&sdata=A8J96ENpC8KCWC1o%2BPRfG%2BsdvHnIcaxDtRo3r07MRhQ%3D&rese
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dysgucymraeg.cymru%2F&data=02%7C01%7C%7C631cffdeaa774a4a0a5808d80b9d75ba%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272118205337182&sdata=P1c0zxKappjFxq4HuBUH402iGYmr36qG1MXPtW7T2FU%3D&
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.learnwelsh.cymru%2F&data=02%7C01%7C%7C631cffdeaa774a4a0a5808d80b9d75ba%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272118205342173&sdata=CclzlpbC4C7zsIUl2DmDZsACHYD9NMQDsCASRhwbi6w%3D&re
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LLWYDDIANT WRTH I EISTEDDFOD T 

BLESIO CYNULLEIDFA DDIGIDOL 

 

Wrth i’r Eisteddfod ddigidol gyntaf erioed 

ddod i ben dydd Gwener Mai 29 yn dilyn 

wythnos gyffrous o gystadlu, mae’r cyfryngau 

cymdeithasol  yn llawn negeseuon o 

gefnogaeth a diolch gan gystadleuwyr, 

hyfforddwyr, athrawon a chynulleidfaoedd fel 

ei gilydd. 

 

Yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn wythnos 

Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych, a 

ohiriwyd oherwydd Covid19, mae 

cystadleuwyr a gwylwyr wedi bod yn 

mwynhau g@yl ddigidol wahanol ar y radio, 

teledu ac ar-lein. 

 

“Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel," 

meddai Sian Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod 

yr Urdd. “Mae safon y cystadlu yn syfrdanol, 

ac rydyn ni mor falch o’r ymateb cadarnhaol 

a’r holl ganmol sydd. 

  

“Mae'r ochr dechnegol wedi bod yn dipyn o 

her - dibynnu'n llwyr ar westeion yn cael eu 

cyfweld o bell gan gyflwynwyr mewn stiwdio 

dros-dro yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, 

gan gadw at reolau pellter cymdeithasol, y  

beirniaid yn datgelu'r canlyniadau ar deledu 

byw, o'u cartrefi, ynghyd â'r holl gystadlu yn 

digwydd yn ddigidol.  

 

Mae wedi bod yn anodd, yn gymhleth, yn 

gofyn llawer o bawb ar a thu ôl y sgrin  ac yn 

ddrwg i’r nerfau! 

“Ond mae wedi mynd yn rhyfeddol o dda ac 

rydyn ni wedi ac yn parhau i gael ymateb 

gwych gan y gynulleidfa.  

 

 

 

 

Mae gwerthfawrogiad gwirioneddol gan 

bobl o’r ymdrech a’r ymroddiad a aeth i 

lwyfannu’r Eisteddfod hon.” 

 

Cynhaliwyd Eisteddfod T trwy gydol yr 

wythnos gan ddenu dros 6000 o 

gystadleuwyr mewn mwy nag 80 o 

gystadlaethau, gyda chystadlaethau 

ychwanegol trwy gydol yr wythnos. 

Ymunodd cynulleidfaoedd yn yr hwyl, ar 

deledu, radio ac ar-lein gyda mwy na 25 

awr o ddarlledu byw ar S4C a 18 awr ar 

BBC Radio Cymru a gweithgaredd di-

baid ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Roedd hyd yn oed ‘faes’ Eisteddfod 

digidol ar Facebook, Maes T gyda 

‘stondinau’ rhithwir – denodd Maes T 

fwy na 4,400 o ymweliadau ar ei 

ddiwrnod cyntaf ac fe'i cadwyd ar agor 

am ddiwrnod ychwanegol oherwydd y 

galw.  

     

Dros yr wythnosau diwethaf, mae 

cystadleuwyr wedi bod yn anfon fideos 

o’u perfformiadau i gael eu beirniadu - 

cyfuniad o gystadlaethau traddodiadol a 

chystadlaethau anffurfiol, hwyliog i 

deuluoedd a ffrindiau o bob oed.  

Ymhlith y rhain, roedd dawnsio gwerin 

traddodiadol a chanu cerdd-dant ynghyd 

ag elfennau mwy anghonfensiynol fel 

deuawd gydag enwogion Cymru, 

cystadleuaeth lip-sync, parodi o gân 

gyfarwydd a sgetsus i’r teulu cyfan. 

Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr 

Cynnwys S4C: “Mae wedi bod yn wyth-

nos a hanner, un na welwyd ei thebyg 

ac a fydd yn cael ei dathlu a’i chofio am  

URDD GOBAITH CYMRU  

EISTEDDFOD T 
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flynyddoedd. Ry’n ni’n falch iawn o fod 

wedi gallu cydweithio gyda’r Urdd ar y 

fenter arloesol hon oedd yn cynnig cyfle i 

blant, pobl ifanc a’u teuluoedd i ddisgleirio.  

Mae Eisteddfod T wedi llwyddo i ddod a 

Chymru gyfan ynghyd drwy rym technoleg 

ac ry’n ni’n falch iawn o fod wedi gallu dar-

lledu holl fwrlwm a hwyl y digwyddiad 

heriol a hwyliog hwn yn fyw ar S4C. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb.” 

Meddai Rhuanedd Richards, Golygydd 

BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw: 

“Drwy gydol yr wythnos mi fu BBC Radio 

Cymru yn dod a’r diweddaraf o hwyl a 

chystadlu’r digwyddiad cwbl unigryw yma 

ac fe fu cyfle i gael blas ar uchafbwyntiau’r 

wythnos wych gyda Hywel Gwynfryn a 

Rhiannon Lewis bnawn Sadwrn am 2 y 

prynhawn.  

“Ry’n ni’n hynod falch o fod yn rhan o ddig-

wyddiad arloesol a hanesyddol ac yn falch 

iawn o lwyddiant yr wythnos.” 

 

Cyhoeddwyd testunau’r cystadlaethau ar 

ddechrau’r mis yn annog plant, pobl ifanc 

a’r genhedlaeth h~n i wneud fideos a’u 

huwchlwytho i’r wefan - a throdd y 

cystadleuwyr allan yn eu miloedd, gyda 

llawer yn ffilmio gyda theulu a ffrindiau 

mewn gwahanol leoliadau yn defnyddio 

Facetime, Zoom, Teams a dulliau eraill 

sydd wedi dod yn gyfarwydd i lawer 

oherwydd y lockdown.  

Bu  rhaglen uchafbwyntiau ar S4C, ddydd 

Sadwrn, Mai 30 am 8pm a BBC Radio 

Cymru ar yr un diwrnod am 2pm. 

  

Cafwyd llwyddiannau yn lleol ym Maldwyn 

hefyd. Gwelwyd tair o ferched yn y rhifyn  

diwethaf o’r Seren sef Carys Richards a 

Martha Jones o Ysgol Trefaldwyn a Layla 

Jones o Ysgol Gynradd Llanidloes. 

Yna cyn diwedd yr wythnos  serenodd 

Nansi Rhys Adams, Gwelwyd hi yn ennill 

ar yr Unawd Sioe Gerdd Bl 7 a dan 19 

oed a’r diwrnod canlynol yn ennill ar y 

Ddeuawd  Sioe Gerdd gyda’i ffrind.  

Mae Nansi yn ferch i Elen Rees ac yn 

wyres i  Islwyn a Llinos Rees, Esgair 

maen, Trefeglwys. 

Nansi Rhys Adams a enillodd ddwy wobr 

gyntaf yn Eisteddfod T 

 

 

Carwn Cymru  

Carwn Cyd –ddyn  

Carwn Crist 
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SWYDDOGION 

 
Cadeirydd: John Evans,  

Maesmawr, Caersws, SY17 5SB 

01686 688 369 neu 07875916304 

 

Is-Gadeirydd:  

Nia Roberts, Gelli Aur, Sycamore 

Drive, Y Drenewydd. 

01686 628234 

 

Trysorydd: Haf Leonard,  

8 Dolerw Park Drive, Y Drenewydd  

SY16 2BA  01686 628197 

 

Ysgrifennydd: Nelian Richards, 

Ger y Parc, Dolerw Park Drive,  

Y Drenewydd SY16 2BA 

01686 627410  
nelianrichards@gmail.com 

 

Teipyddes: Janis Lewis,  

14 Poplar Road, Y Drenewydd 

SY16 2QG 

 

Prif Ddosbarthwr: Eirian Williams, 

Eirwynle, Carno 01686 420364 

 

Trefnydd Hysbysebion:  

Haf Leonard  a Delma Thomas 

 (628 197)             (688 538) 

 

Tanysgrifiadau drwy’r Post: 

Alwena Gentle, Manora, Ffordd 

Milford, Y Drenewydd SY16 2BD 

01686 626044 
alwena.gentle@btinternet.com 

 

Trefnyddion Clwb y Seren: 

Janis Lewis   a    Delma Thomas 

                                 (688 538) 

 

Golygyddion: 

John Evans  

01686 688369 
john@midwalesarts.org.uk 

Marlis Jones 

01686 688679 
marlisjones@btinternet.com 

Delma Thomas 

01686 688538 
delmac.thomas@hotmail.com 

 

Tanysgrifiadau drwy’r post   £17.00 

 

 

 

 

 

SAFLEOEDD AILGYLCHU 

CYMUNEDOL – DA CHI 

DEFNYDDIWCH YN        

GYFRIFOL NEU BYDDWCH 

MEWN PERYGL O’I GOLLI  
 

Mae tunelli o ddeunyddiau a 

fyddai’n gallu cael eu       

hailgylchu yn cael eu      

gwastraffu oherwydd       

halogiad ar rai o safleoedd 

ailgylchu cymunedol ledled y 

sir. 
 

Gyda chasgliadau rheolaidd 

o ymyl y ffordd ar gyfer pob 

aelwyd a chanolfannau      

ailgylchu gwastraff o’r cartref 

yn ailagor, nid oes unrhyw 

esgus bod sbwriel cyffredinol 

gan gynnwys bwyd a baw 

cŵn yn cael eu rhoi yn y   

safleoedd ailgylchu           

cymunedol.  
 

“Rydym wedi cael ein siomi’n 

aruthrol gyda’r mathau o 

sbwriel rydym yn ei         

ddarganfod mewn rhai o’n 

safleoedd ailgylchu           

cymunedol” esboniodd y 

Cynghorydd Heulwen Hulme, 

Aelod y Cabinet ar faterion 

Gwastraff ac Ailgylchu. 

“Mae’r math hwn o halogiad 

yn golygu bod yr holl        

ddeunydd yn y banciau yn 

cael eu gwrthod gan y 

proseswyr ailgylchu ac yn 

gorfod cael ei anfon i        

safleoedd tirlenwi. 
 

“Mae’r math hwn o      

ymddygiad hunanol gan 

ychydig o bobl anghyfrifol yn 

wastraff enfawr o amser ac 

ymdrech pawb arall ac mae’n 

golygu bod deunydd sy’n 

gallu cael ei ailgylchu yn 

mynd    i     wastraff      yn         

 

 

 

ddiangen.  Os yw’r banciau 

ailgylchu cymunedol yn 

parhau i gael eu                

cam-ddefnyddio yn y ffordd 

yma, efallai y bydd yn rhaid 

eu   symud.”  
 

Anogir aelodau o’r cyhoedd i 

roi gwybod am unrhyw     

ddigwyddiadau o halogiad y 

maen nhw’n darganfod neu’n 

gweld yn y safleoedd        

ailgylchu cymunedol.  Bydd 

hyn, ynghyd â’r Teledu Cylch 

Cyfyng sydd wedi’i osod yn 

nifer o’r safleoedd yn helpu i 

ddal a cheryddu troseddwyr 

yn briodol.  Gall unigolion 

sy’n eu cael yn euog o    

ddympio sbwriel yn fwriadol 

yn y banciau ailgylchu 

ddisgwyl derbyn hysbysiad 

cosb benodedig.  
 

Dywedodd y Cynghorydd  

Michael Williams, y        

Cynghorydd Sir dros 

Fachynlleth: “Mae’r halogiad 

yn safle ailgylchu cymunedol 

Machynlleth wedi bod yn 

wael iawn yn ddiweddar. 
 

“Nid yn unig y daethom o hyd 

i bob math o sbwriel na ellir 

ei ailgylchu ynghanol y      

deunydd i’w ailgylchu ond 

mae rhai trigolion yn mynnu 

defnyddio ein banc ar gyfer 

cardfwrdd i gael gwared â 

baw ci! 
 

“Yn ystod pandemig byd-

eang, pan mae adnoddau’n 

cael eu hymestyn i’r eithaf ac 

mae pawb yn gwneud eu 

gorau glas i gadw’n ddiogel 

ac atal lledaeniad y        

coronafeirws mae gweith- 

redoedd gwrthgymdeithasol 

fel hyn yn risg iechyd mawr 

i’n staff a defnyddwyr eraill y 

safle ac mae’n gwbl          

annerbyniol – d’oes dim     

esgus o gwbl.  Defnyddiwch 

eich safleoedd yn gyfrifol.” 

mailto:nelianrichards@gmail.com
mailto:nelianrichards@gmail.com
mailto:john@midwalesarts.org.uk
mailto:marlisjones@btinternet.com
mailto:delmac.thomas@hotmail.com
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CORNEL GARDDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r ardd wedi bod yn le 

bendithiol dros y cyfnod 

anodd yma. Mae wedi 

golygu fod rhywun wedi 

gallu treulio oriau yn 

gweithio yn yr ardd. Bu'r       

tywydd yn braf a felly 

treuliwyd oriau yn plannu a 

chwynnu a gofalu am y 

blodau, y llysiau a’r lawnt 

heb anghofio amser i     

ymlacio a mwynhau.      

Pleser yw gwylio y blodau  

a’r  llysiau yn  tyfu.  

 

Wrth gwrs mae yna waith 

cadw llygad ar y tywydd a 

dyfrio yn rheolaidd ond 

mae gwneud yr holl waith 

caled yn werth yr ymdrech 

pan dych chi'n gweld      

lliwiau y blodau a blasu'r 

cynnyrch.  
 

Mae'n braf  gallu mynd 

allan i dorri blodau ar gyfer 

y silff  ffenest ac yn well na 

dim mae gallu mynd allan i 

nôl y cynhwysion ar gyfer 

cinio neu swper. O'r ardd 

i’r plat mewn dim o amser! 

Beth sy'n well? 

 

Mae'r ardd yn llawn o 

datws, ffa, nionod,         

bresych, betys, garlleg,  

pigoglys,  letys, radis a    

courgettes ac yn y t~ gwydr 

mae'r tomatos, ciwcymber, 

pupur gwyrdd ar aubergines 

a squash yn tyfu.  

Dyma ychydig o luniau o'r 

ardd. 

 

Edrychwn ymlaen at yr amser 

pan fyddwn yn gallu ymweld 

a gerddi eraill yn bell ac 

agos. 

 

 

 

 

 

 

Y Ciwcymbers 

Y Tomatos 
Y Pupyr Coch 

Y Letys yn eu 

ffrâm 

Rhan o’r  ardd 

yn dangos y 

blodau a’r 

planhigion   

hyfryd 

Diolch i Alwena 

ag Andrew 

Gentle am y 

Golofn Arddio 

mis yma. 
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Mae gwasanaeth ar Radio Cymru bob 

bore dydd Sul am  hanner awr wedi deg y 

bore. Tiwniwch fewn. 

Mae     nifer   o’r    egwlysi    yn    paratoi         

gwasanaethau     ar     lein   hefyd.     

Mae’r Parchedig Nia Wyn Morris yn      

arwain  gwasanaeth ar lein bob mis am 

10 o’r gloch ar YouTube. 

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

“Gwasanaeth” ar y ffôn  bob wythnos – 

yng Nghymraeg neu Saesneg. Ffoniwch 

02920 101 564 ... sydd ar gael unrhyw 

amser.  Rhywbeth tua ugain  munud o 

hyd ydyw. 

 

Mae gweinidog newydd yr ardal, Y Parch 

Iestyn ap Hywel – gweithiwr  Cristnogol 

yng Nghanolfannau  Y Cilgant,            Y 

Drenewydd; Heol China, Llanidloes; 

Maengwyn, Machynlleth; a Gweinidog yn 

Henaduriaeth Maldwyn,  yn rhoi            

pregethau, fideos, ayyb.  Dyma'r linc i chi 

gael tiwnio fewn.:- bit.ly/dyfihafren. 

O’R EGLWYSI 
 

Mae’r gwasanaethau i gyd wedi eu 
gohirio ar hyn o bryd. 
Gweddiwn i Dduw y daw pethau yn 
ôl yn normal yn o fuan. 
 

  
 
 
 
 
 

 

HYSBYSEBWCH  
YN Y  

SEREN 

 

 

 

 

 

 

CYFLENWADAU D#R PREIFAT 

  

Wrth i’r tywydd braf a chynnes barhau, dyma 

atgoffa defnyddwyr cyflenwadau d@r preifat i 

gadw llygad ar eu cyflenwadau. 

  

Dylech fonitro lefelau’r d@r, cadw d@r lle’n 

bosibl gan sicrhau y gallwch ddilyn cyngor y 

llywodraeth i olchi eich dwylo’n rheolaidd ac 

adolygu eich cynlluniau at argyfwng er 

mwyn sicrhau cyflenwad arall o dd@r os 

bydd angen. 

 

Os nad oes gennych gyflenwad arall, 

gwnewch yn si@r bod gennych ddigon o 

gynwysyddion d@r y gallwch eu llenwi (neu 

fowser) a digon o dd@r potel ar gyfer yfed, 

coginio a golchi. 

  

Cofiwch mai’r bobl berthnasol (perchnogion, 

meddianwyr, landlordiaid a thirfeddianwyr) 

sy’n gyfrifol am sicrhau bod gennych ddigon 

o gyflenwad. 

 

Dylai perchnogion cyflenwadau d@r preifat 

hefyd barhau i gynnal yr archwiliadau arferol 

gan gynnwys archwilio’r ffynhonnell, y 

rhwydwaith storio a dosbarthu, gwneud y 

gwaith cynnal a chadw fel bo’r angen (e.e. 

newid y lampau UV neu fonitro’r dos clorin) 

a bod digon o offer hanfodol sbâr wrth law i 

sicrhau bod y cyflenwadau’n ddihalog bob 

amser. 

  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu  

angen cyngor pellach, cysylltwch â thîm   

Diogelu’r Amgylchedd dros y ffôn (01597 

82600) neu ar e-bost 

(environmental.protection@powys.gov.uk). 

  

Am ragor o wybodaeth ewch i 

www.dwi.gov.uk/private-water-supply/

index.htm 

mailto:environmental.protection@powys.gov.uk
http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/index.htm
http://www.dwi.gov.uk/private-water-supply/index.htm
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TUDALEN Y PLANT 
Ydych chi yn gallu enwi’r adar yma i gyd? Atebion ar Dudalen 15 
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.  

 

 

 

Gweithwyr Post  Y Drenewydd wedi gwisgo fyny bob Dydd Iau i godi arian 

tuag at GIG  a Banc Bwyd Y Drenewydd. 
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.  

Gweithwyr Post y dref 

ynghyd a rhai              

ardaloedd eraill ym 

Maldwyn wedi codi 

£7000 i’r GIG /NHS  a 

dros £2000 at Banc 

Bwyd Y Drenewydd 

wrth wisgo fyny bob 

Dydd Iau.  
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FLORENCE NIGHTINGALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn y golofn Menywod Dylanwadol y bwriad 

oedd cadw at Fenywod Cymreig. Ond ar 

hyn o bryd  gyda  gymaint o bwyslais ar y 

Gwasanaeth Iechyd, y meddygon a’r       

nyrsys teimlwn bod rhaid sôn am Florence 

Nightingale. 

 

Yn arbennig hefyd gan  ein bod wedi dathlu  

penblwydd ei geni ddau gan mlynedd yn ôl 

y mis diwethaf yma. 

Mae mor bwysig yn y byd  iechyd a gofal,  

fel yr enwyd yr ysbyty argyfwng yn Llundain 

eleni yn  “Ysbyty  Nightingale” 

 

Fe’i ganwyd yn ferch i William Edward a 

Frances Nightingale o Swydd Derby a 

Hampshire  tra’r oeddent allan yn yr Eidal. 

Dyna pham y’i henwyd yn Florence ar ôl  y 

ddinas yn yr Eidal.  

Dychwelodd y teulu i Loegr y flwyddyn 

ganlynol. 

Dechreuodd ei diddordeb yn nyrsio yn 

gynnar yn ei bywyd, er nad oedd ei mam  

yn hapus iawn gyda’i dewis o waith. 

 

Daeth Florence Nightingale yn enwog am 

newid y ffordd y gwelwyd nyrsys yn y 

cyfnod hynny, ac am godi'r safonau ar 

gyfer nyrsio, ac  am addysgu nyrsys.  

 
Yn gyntaf oll, pan gyrhaeddodd Dwrci ym 

1854 yn ystod Rhyfel y Crimea, gwelodd 

fod yr amodau yn yr ysbyty yn erchyll. 

Dyma hi yn mynd ati i sgrwbio y lle   o'r 

top i'r gwaelod; yna sefydlu golchdy i gael 

dillad gwely glân a ffres; a chegin i 

ddarparu bwyd maethlon i'r cleifion. 

Gwnaeth hyn o fewn dim amser, gan 

leihau nifer y marwolaethau yn ddramatig. 

 

Ar ôl hyn daeth  i amlygrwydd wrth 

wasanaethu fel rheolwr a hyfforddwr 

nyrsys yn ystod Rhyfel y Crimea, lle 

trefnodd ofal i filwyr clwyfedig. Rhoddodd 

enw da  a ffafriol i nyrsio a daeth yn 

amlwg yn arbennig fel  "The Lady with the 

Lamp"  wrth iddi weithio oriau hir ac 

ymweld â’r milwyr clwyfedig yn y nos. 

 
Roedd ei gwaith yn ystod Rhyfel y Crimea 

wedi bod yn bwysig iawn ac yn 

ddiweddarach fe wnaeth broffesiynoli rôl 

nyrsio i ferched ac yn 1860, gosododd  

sylfaen nyrsio proffesiynol drwy sefydlu ei 

hysgol nyrsio yn Ysbyty St Thomas yn 

Llundain. 

 

Roedd yn ymgyrchydd di-flino am gael 

gwell hylendid a chyfleusterau gweddus 

i'w chleifion. Roedd hi'n aml yn ysgrifennu 

at swyddogion blaenllaw'r fyddin, papurau 

newydd  a gwleidyddion pwysig,  i geisio  

newid a  chael cyllid teilwng i’r 

gwasanaeth.  
 

 

 

MENYWOD  

DYLANWADOL 
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Bu hefyd yn gweithio yn Ysbyty Stryd 

Harley,  ac fe fu yn ymladd i gael gwell  

amodau i’r nyrsys yno.  

 
Erbyn hyn mae Diwrnod Rhyngwladol 

Nyrsio wedi ei sefydlu  ac yn cael ei 

ddathlu bob blwyddyn ar ddydd ei 

phenblwydd. 

 

Roedd hi bob amser yn poeni am les y 

menywod a ymunodd â'i chrwsâd. 

 

Cysegrodd ei bywyd i fyd nyrsio a rhoi hyn 

o flaen ei bywyd personol a rhamant. Er 

fod  g@r ifanc wedi bod yn  dangos tipyn o 

ddiddordeb, ni briododd hi erioed. 

 

Ar ôl salwch hir a’i cadwodd yn y gwely am 

flynyddoedd lawer, bu farw  Florence 

Nightingale yn Awst 1910 yn 90 mlwydd 

oed. 

Dau gan mlynedd ar ôl ei geni mae ei 

henw yn dal yn  fyw ac fe’i hedmygir gan  

niferoedd lawer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cof golofn i Florence Nightingale  

yn Llundain 

CYFRI’N CEWRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanes Mawrion ein Mathemateg  

Gareth Ffowc Roberts  

Gorffennaf 2020  

 

Dyma'r llyfr perffaith i ddisgyblion ysgol a 

phawb sydd eisiau dysgu am waith    

mathemategwyr nodedig Cymru, a fydd yn 

ei dro yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o     

fathemategwyr.  

 

‘Petawn i wedi cael Gareth Ffowc Roberts 

yn athro, rwy’n grediniol y byddai fy myd-

olwg yn wahanol. Mae ganddo’r ddawn 

brin o egluro “rhyfeddod y cread” mewn 

dull hynaws ac agos atoch. Gwnaeth i    

fathemateg Cymru yr hyn a wnaeth Peter 

Lord i gelf Cymru – cryfhau ein               

ymwybyddiaeth o gewri ein gwlad, ac     

ymfalchïo ynddynt.’  

 

- Angharad Tomos, awdures  

‘Gwych oedd cael f’atgoffa gan y gyfrol   

ryfeddol yma fod mathemateg yn perthyn i 

ni gyd ac yn rhan o’n hanes cenedlaethol. 

A gwych hefyd ydy gweld yr awdur ar ei 

orau yn gwneud mathemateg yn      

berthnasol,  hygyrch a hynod ddiddorol hyd 

yn oed i glown fel fi.’  

  (Trosodd i’r Dudalen nesaf) 
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 (Parhad o ‘r dudalen flaenorol)  

 

- Tudur Owen, comedïwr a darlledwr  

‘Fe ddylai hwn fod ar silff lyfrau unrhyw un 

sydd â diddordeb yn hanes Cymru,     

oherwydd mae gorchestion ein         

mathemategwyr yn rhan mor bwysig o’r 

hanes hwnnw, ac yn allweddol i’n          

dealltwriaeth o’n byd ni heddiw.’  

- Dr Elin Jones, hanesydd ac addysgwr  

‘Cyfrol ddifyr sy’n amlygu cyfraniad       

anhygoel rhai o’r Cymry i ddatblygiad 

mathemateg, ac effaith y cyfraniadau 

hynny ar ein bywydau bob dydd. Dyma 

gyfrol bwysig sy’n rhoi’r sylw teilwng i rai 

o’n mathemategwyr mwyaf nodedig, pobl 

a ddylai gael yr un sylw a rhai o’n llenorion 

a’n cantorion enwocaf.’  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Atebion Caneuon Plethyn mewn Emojis 

1. Tân yn Llŷn 

2. Y Sguthan 

3. Golau tan Gwmwl 

4. Y Fasged Wyau 

5. Ton, Ton, Ton 

6. Melinydd oedd fy nhaid 

7. Cân Melangell 

8. Seidr Ddoe 

9. Castell y Bere 

10 Hwylio’r Heli 

11. Gwenno Penygelli 

12. Pentre Llanfihangel 

13. Twll Bach y Clo 

14. Cainc yr Aradwr 

15. Breuddwyd Glyndwr 

16. Gwaed ar eu dwylo 

17. Adar man y mynydd 

18. Mil Harddach Wyt  

19. Ambell i gân 

20. O’r pridd i’r pridd  

Carwn Ddarllen 

Carwn Lyfrau 

Ateb Pos y Blodau 

Ie, Meillion oedd y blodau 
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Enwau’r Adar o Dudalen 

y Plant 

1. Aderyn Du 

2. Barcut Coch 

3. Titw Tomos Las 

4. Glas y Dorlan 

5. Tylluan / Gwdih@ 

6. Gwennol 

7. Pioden 

8. Alarch 

9. Robin Goch 

10. Crëyr Glas 

11. Paun 

12. Gwylan 

 

 

 

 

 

 

PEIDIWCH AG AROS NES EI 

BOD YN RHY HWYR YW’R 

CYNGOR GAN OFALWYR 

POWYS 

 

Mae angen i ofalwyr ym 

Mhowys gysylltu i ofyn am 

help cyn eu bod yn cyrraedd 

pwynt argyfwng. Dyna'r neges 

gan Gyngor Sir Powys a 

Credu Connecting Carers wrth 

iddynt weithio i ddarparu 

seibiant i ofalwyr yn y sir yn 

ystod y cyfnod cloi. 

 

Mae'r cyngor a'r sector 

gwirfoddol yn ofni y gallai 

gofalwyr deimlo nad oes gofal 

seibiant ar gael oherwydd bod 

llety seibiant i oedolion mewn 

cartrefi preswyl ar gau dros 

dro oherwydd Covid-19 
 

Esboniodd y Cynghorydd    

Myfanwy Alexander, Aelod 

Cabinet gyda chyfrifoldeb dros 

Ofal Cymdeithasol i Oedolion 

yn y sir: “Mae hyn yn gyfnod 

anodd i lawer o bobl ond 

mae’n fwy anodd byth i      

ofalwyr di-dal, y bobl anhygoel 

hynny sy’n neilltuo eu         

bywydau cyfan i ddiwallu   

anghenion y rhai maen nhw’n 

eu caru.    

 

“Nid yw’r systemau seibiant 

arferol ar gael ac rwy’n       

gwybod bod llawer o ofalwyr 

yn teimlo’r straen.  Serch 

hynny, mae yna opsiynau ar 

gael ac rwyf am annog        

gofalwyr i estyn allan, un ai i’r     

awdurdod neu Credu, ein    

sefydliad partner 

gwych:  mae’r cymorth ar gael, 

ffurf a fu o’r blaen” dywedodd  

y Cynghorydd Alexander. 
 

Mewn rhai achosion, mae’r 

cyngor wedi trefnu i weithwyr 

gofal yn y cartref i ymweld â 

chartrefi gofal di-dal fel eu 

bod yn gallu darparu cymorth 

yn y cartref tra bod ef/hi yn 

cael seibiant ac ychydig o 

amser i’w hunain  

 

Jen O’Hara-Jakeway yw Prif 

Weithredwr, Credu   Connect-

ing Carers.  Dywedodd: 

“Rwy’n gobeithio y byddai  

unrhyw ofalwr ifanc neu     

oedolyn yn teimlo’n             

gyfforddus yn ein ffonio er 

mwyn dod o hyd i ffyrdd i 

wella bywyd yn ystod y 

cyfnod hwn a thu hwnt.   

 

"Ni ddylai neb aros i'w sefyllfa 

waethygu’n ddifrifol.  Mae 

gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n 

oedolion yn dod o hyd i bob 

math o ffyrdd i wneud pethau 

ychydig yn haws i’w hunain 

drwy'r pandemig hwn. Fodd 

bynnag, i lawer mae'n amser 

heriol ac unig iawn ac mae 

sefyllfa pawb yn gwbl 

wahanol. " 

 

Mae'r Cyngor yn amcangyfrif 

bod dros 15,000 o ofalwyr    

di-dal a dros 1,000 o ofalwyr 

ifanc ym Mhowys ac mae'n 

gweithio mewn partneriaeth â 

Credu Connecting Carers i roi 

cymorth iddynt. 

 

Gall unrhyw ofalwyr di-dal 

sy'n dymuno siarad am 

gymorth seibiant gysylltu â 

thîm CYMORTH y Cyngor ar 

0345 602 7050 neu Credu 

Connecting Carers ar 01597 

823800. 

Hefyd, gall pobl dros 50 yn y 

sir fanteisio ar Wasanaeth 

Cyfeillio Powys, sydd a’r nôd i 

helpu cynnal cysylltiadau 

cymdeithasol a ffordd o 

frwydro yn erbyn 

unigrwydd.  Gellir cael 

mynediad at y gwasanaeth 

drwy https://www.pavo.org.uk/

help-for-People/

befriending.html neu drwy 

ffonio 01597 822 191 neu 

01686 626 220. 

Carwn yr Henoed  

Carwn y Gofalwyr 
 

https://www.pavo.org.uk/help-for-People/befriending.html
https://www.pavo.org.uk/help-for-People/befriending.html
https://www.pavo.org.uk/help-for-People/befriending.html
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IDIOMAU 

 
Beth ydy idiom?  

Dywediad neu ymadrodd sydd ag ystyr   

drosiadol sydd ond yn ddealladwy yng 

nghyd destun y frawddeg yw idiom Yn 

wreiddiol o’r Lladin “idioma” sy’n golygu 

“nodwedd”….  

 

Ni ellir cyfieithu amryw ohonynt yn  

llythrennol o’r Gymraeg i’r Saesneg nag 

ychwaith o’r Saesneg i’r Gymraeg 

Dyma rhai idiomau cyfarwydd. 

 

“Ling di long” – sef  yn hamddenol neu yn 

araf bach. 

 

“fel lladd nadredd” - sef yn brysur iawn. 

 

“siarad drwy fy het” -  sef siarad dwli. 

 

“talcen caled” - sef rhywbeth sy’n anodd 

iawn. 

 

“yn ei seithfed ne’  - sef  wrth ei fodd 

 

“oriau mân y bore” - sef rhwng  hanner nos 

a’r haul yn codi. 

 

“gollwng y gath o’r c@d”  - sef  dweud 

cyfrinach fawr rhywun. 

 

“cadw’r ddysgl yn wastad”  - sef  cadw 

pawb yn hapus. 

 

“bwrw hen wragedd a ffyn” -  sef bwrw glaw 

yn  drwm iawn 

 

“yn llygad dy le”   - sef yn hollol gywir. 

 

“fel y fagddu”    -  sef yn dywyll iawn 

 

“o drwch blewyn” -  sef  o ychydig bach 

iawn. 

 
 

Nawr eich tro chi. Llenwch y bylchau: 

 

1. Hollti _ _ _ _  (chwilio am feiau bach!) 

 

2. Heb flewyn ar _ _ _ _ _  (yn hollol 

blaen) 

 

3. Ar flaenau fy   _ _ _  _ _ _   (yn  dawel 

iawn) 

 

4. Syrthio rhwng dwy  _ _ _ _   (methu 

penderfynu rhwng dau ddewis) 

 

5. Malu _ _ _ _   (Siarad dwli) 

 

6. Cadw deupen _ _ _  _ _  ynghyd  

(ceisio byw heb fynd i ddyled) 

 

7. Yn wlyb _ _ _ _ _   (yn wlyb dros ben) 

 

8. Dim gobaith _ _ _ _ _ _  ( dim gobaith o 

gwbl) 

 

9. Llaesu _ _ _ _ _  (Gwneud dim byd – 

diogi) 

 

10. Hynt a _ _ _ _ _ _  (hanes beth sy’n 

digwydd i rhywun) 

 

11. Ar gefn ei  _ _ _ _ _  (Dweud y drefn, 

pregethu) 

 

12 O’i gorun i’w _ _ _ _ _  (ben i’w draed)  

(Atebion ar Dudalen 26) 

 

 

 
 

Carwn iaith 

Carwn idiomau 



HYSBYSEBWCH  
YN Y  
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TRAWSNEWID ADDYSG 

YN CYFLYMU   

  

Bydd Cabinet y cyngor yn 

cael eu hysbysu’r wythnos 

nesaf bod y gwaith o 

gyflwyno strategaeth deng 

mlynedd uchelgeisiol i 

drawsnewid addysg ym 

Mhowys yn cyflymu.   

  

Mae Cyngor Sir Powys wedi 

sefydlu trefniadau a           

llywodraethu newydd ar     

gyfer y rhaglen i gyflawni ei 

Strategaeth ar gyfer     

Trawsnewid         Addysg.        

Cymeradwywyd y 

strategaeth gan yr            

Arweinydd, y Cynghorydd 

Rosemarie Harris, o dan 

bwerau dirprwyedig ym mis 

Ebrill. 

  

Fel rhan o drefniadau’r 

rhaglen, mae’r cyngor wedi 

sefydlu pedair ffrwd waith i 

gyflawni’r nodau strategol a 

nodwyd yn y strategaeth  

  

 

Y ffrydiau gwaith yw: 
 

 Ysgolion pob oed ac              

      ysgolion cynradd 

 Darpariaeth ôl-16 

 Darpariaeth cyfrwng  

      Cymraeg 

 Darpariaeth ADY 

  

Dywedodd y Cynghorydd Phyl 

Davies, Aelod Cabinet ar      

faterion Addysg ac Eiddo:  

"Mae dysgu a sgiliau yn 

gonglfaen i’n Gweledigaeth 

2025 ac rydym am ddarparu 

system addysg wledig o’r radd 

flaenaf sydd â hawliau’r dysgwr 

wrth ei chraidd. 

 

“Er mwyn darparu system     

addysg o’r radd flaenaf ac i   

gyflawni nodau ein strategaeth, 

mae angen i ni gael y           

trefniadau cywir yn eu lle i      

sicrhau ein bod yn gallu      

cyflawni’r  

 

 

 

 

 

 

 

canlyniadau sydd eu hangen i 

drawsnewid profiad y dysgwr a 

hawliau ein pobl ifanc. 

 

“Er mwyn darparu system     

addysg o’r radd flaenaf ac i   

gyflawni nodau ein strategaeth, 

mae angen i ni gael y            

trefniadau cywir yn eu lle i    

sicrhau ein bod yn gallu        

cyflawni’r canlyniadau sydd eu 

hangen i drawsnewid profiad y 

dysgwr a hawliau ein pobl ifanc. 

 

 

“Rydym wedi ymrwymo i roi’r 

dechreuad gorau posibl y mae 

ein dysgwyr yn eu haeddu, a’n 

dysgwyr fydd wrth wraidd ein 

holl benderfyniadau.” 

 

 

 
 

Carwn Gerddoriaeth 

Carwn Ganeuon  

Carwn Ganu 
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“Syniad da” oedd ymateb 

Gwyddno. 

Fe fu Seithennyn yn 

gydwybodol iawn am 

amser hir, ond roedd wedi 

dechrau blino  gorfod bod 

ar ddyletswydd pan roedd 

eraill yn mwynhau   mewn 

partion  yn ymlacio a 

dawnsio.  

Meddyliodd y tro nesaf 

bydd parti neu gwledda yn 

yr ardal roedd yntau am 

fynd i fwynhau a dawnsio a 

chanu gydag eraill.  

 

Daeth cyfle yn fuan, a 

galwodd ei filwyr ynghyd a 

dweud wrthynt ei fod am 

fynd i’r parti a byddai rhaid 

iddynt hwy  ofalu am y 

clwydi.  

Ond roedd y môr yn dawel 

a dim sôn am storm. 

“Peidiwch a phoen“ meddai 

Seithennyn “byddai yn ôl 

cyn hir.”  

A ffwrdd yr aeth i’r wledd 

a’r parti i fwynhau ei hun. 

Tra yn y parti yfodd ychydig 

o fedd, ac yna ychydig 

mwy, a mwy nes bod y  

piser yn wâg a Seithennyn 

yn teimlo braidd yn 

gysglyd. 

 

Yn sydyn cododd gwynt 

cryf a dechreuodd y storm. 

“Caeawch y clwydi” 

“Can wch  y  g lo ch ” 

gweiddodd y milwyr 

“Ble mae Seithennyn?” 

gweiddodd rhywun arall. 
 

Aeth Gwyddno i chwilio 

amdano a’i gael yn cysgu 

mewn cornel yn y parti. 

Bloeddiodd Gwyddno arno 

i fynd i gau y clwydi.  

Ond roedd y storm wedi   

torri drwy’r clwydi. Roedd 

popeth wedi diflannu dan y 

d@r.  Y bobl a’r tai y  

ffermydd a’r anifeiliaid, y 

waliau a’r clwydi.  

 

Di f lannodd  Can t re ’ r 

Gwaelod o dan y d@r! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHWEDLAU CYMRU 
 

Mis diwethaf cawsom 

hanes Beca. Mis yma cawn 

hanes 

 

CANTRE’R GWAELOD 

 

Flynyddoedd maith yn  ôl 

roedd  ardal o’r enw 

Cantre’r Gwaelod ym Mae 

Ceredigion. Roedd yn dir 

da a ffrwythlon ac roedd y 

bobl oedd yn byw yno yn 

bobl hapus a bodlon.  

 

Gwyddno oedd enw y 

Brenin ar yr ardal ac roedd 

ganddo un gofid. Roedd 

Cantre’r Gwaelod yn is na 

lefel y môr, ac roedd  wal o 

gwmpas yr ardal. Pan 

roedd y  tywydd yn stormus 

roedd rhaid cau y clwydi 

oedd yn y wal.  

 

Apwyntiodd Gwyddno, 

Seithennyn i edrych ar ôl y 

clwydi.  

Ond roedd Seithennyn 

angen help ac fe gafodd 

ganiatad i hel nifer o filwyr 

cryf ifanc i’w helpu.  

Cafodd Seithennyn syniad  

o ganu cloch i bawb gael 

rhybudd pan fyddai storm 

yn agoshau. 
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Carwn ein Hiaith  

Carwn Ddysgu Cymraeg 

Dyma'r clybiau sydd ar gael i ddysgwyr yn 

ystod y Misoedd nesaf  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bydd Dysgu Cymraeg yn cynnal Ys-

gol Haf rhithiol trwy Zoom 8-10 

Gorffennaf 2020. Bydd cwrs Blasu 

hefyd ar gyfer dechreuwyr pur. Os 

oes gynnoch chi ddiddordeb dyma'r 

linciau i bob dosbarth 

Taster class for complete beginners 

(South Walian)  

https://bit.ly/OB20-22-CH-B-de 

Taster class for complete beginners 

(North Walian)  

https://bit.ly/OB20-23-CH-B-go 

Mynediad 1 (South Walian) 

 https://bit.ly/OB20-24-CH-M1-d 

Mynediad 1 (North Walian)  

https://bit.ly/OB20-25-CH-M1-g 

Mynediad 2 (South Walian)  

https://bit.ly/OB20-26-CH-M2-d 

Mynediad 2 (North Walian)  

https://bit.ly/OB20-27-CH-M2-g 

Sylfaen (Iaith y De | South Walian)  

https://bit.ly/OB20-28-CH-S-de 

Sylfaen (Iaith y Gogledd | North 

Walian)  

https://bit.ly/OB20-29-CH-S-go 

Canolradd (Iaith y De)  

https://bit.ly/OB20-30-CH-C-de 

Canolradd (Iaith y Gogledd)  

https://bit.ly/OB20-31-CH-C-go 

Each https://bit.ly/OB20-32-CH-U 

 

Mae Dysgu Cymraeg Ceredigion 

Powys a Sir Gâr wedi creu sianel 

Youtube i wylio fidios Iolo Williams, 

Zymraeg ac eraill  

https://www.youtube.com/channel/

UCPdYwP_PdtWpry8n4whtbag 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-22-CH-B-de&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413742279&sdata=TK94Jax2ut%2BuIIKWRrBc6n7LSMc0R9lt9NH35jBUU2E%3
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-23-CH-B-go&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413752274&sdata=a4zmS16NUUQrniZELqdAIiUUq%2FVbqCfVzlKfCwZ3yuE%3
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-24-CH-M1-d&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413752274&sdata=uYGpSmEGR%2BWCut9Adf%2B6eJNWdndnKjPCrGqP5M9kCMU
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-25-CH-M1-g&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413762267&sdata=Rwut2diyz%2BYckBhhVshU%2BZ8WwAyLeseWa2%2FbY4%2F
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-26-CH-M2-d&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413762267&sdata=IZ2JAlt%2FEAax48v%2BHk6VGNmFcp0dfKJmegcLublgdLY
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-27-CH-M2-g&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413772263&sdata=6UPZWf3lIeYoqzJLDP1UzzCs%2FACHjiEVjxMqrTKJ6LQ%3
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-28-CH-S-de&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413772263&sdata=u75avHmP8aqsNFuAWx4EZaPsfdkqmfVQ9Y74Q5uw3hY%3D&
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-29-CH-S-go&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413782259&sdata=2R6eHtySawjWU%2BXvwCF4fA0tf%2Fhw0Wt9he9phk5uG%2
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-30-CH-C-de&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413782259&sdata=x7laUFcWOA%2FVFiTKw6bnhegLs3L3b6QpRQ%2FFGW4vB%2
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-31-CH-C-go&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413792253&sdata=b8YwHWqSpOYZqk1d7EJBx%2Bt76ZllkzSWC%2FBKE5U4MrY
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FOB20-32-CH-U&data=02%7C01%7C%7C0bada37c34a64713a40b08d80c680b0d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637272988413792253&sdata=CeuncysIcS3jLaisvxuFrdo3vcuHpBULN0QcLcvyW1I%3D&res
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPdYwP_PdtWpry8n4whtbag&data=02%7C01%7C%7C87814948ad5147f39e1b08d80612b36d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637266024674840010&sdata=u7K5teKO3BhJOvrniNL
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPdYwP_PdtWpry8n4whtbag&data=02%7C01%7C%7C87814948ad5147f39e1b08d80612b36d%7Cd47b090e3f5a4ca084d09f89d269f175%7C0%7C0%7C637266024674840010&sdata=u7K5teKO3BhJOvrniNL
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Roedd yn arddwr o reddf 

ac wedi ei ymddeoliad 

roedd yr ardd yng Nglyn 

Awel, Llawryglyn yn ddigon 

o ryfeddod ganddo.  

Cynhaliwyd ei angladd yn 

Amlosgfa Aberystwyth ar 

Fehefin 19. Heddwch i’w 

lwch a diolch am ei         

gyfeillgarwch a’i                    

gymwynasau tuag at       

gynifer ym Mro Hafren dros 

y blynyddoedd.  

 

 

 

 

HWB ARIANNOL I ELUSEN-

NAU POWYS 

Mae tua 300 o elusennau a 

sefydliadau dielw ym Mhowys 

i dderbyn hwb ariannol       

angenrheidiol. 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru becyn 

cymorth gwerth £26m fel 

estyniad i gynllun grantiau 

busnes Covid-19 i gynnig 

grantiau o £10,000 i rai 

elusennau bach o fewn y   

sectorau manwerthu, 

hamdden a lletygarwch.   

Bydd Cyngor Sir Powys yn 

prosesu’r grantiau i wahanol 

sefydliadau gan gynnwys 

siopau elusen, clybiau 

chwaraeon a chanolfannau 

cymuned, sydd tan nawr wedi 

methu derbyn cymorth     

ariannol. Rhaid bod y         

sefydliadau   cymwys eisoes 

yn derbyn gostyngiad ardrethi 

trwy    ddisgresiwn, 

gostyngiad elusennau neu 

ostyngiad i glwb chwaraeon      

Yn fuan wedi colli        

Ceridwen bu’n rhaid i     

Emlyn fynd am ysbaid  i 

ysbytai Bronglais a     

Llanidloes. Yn dilyn hynny 

aeth i dreulio cyfnod mewn 

cartref yng Nghroesoswallt 

cyn cae l  l le  yng           

nghartref  Bethshan, yn Y 

Drenewydd. Roedd yn 

llawer haws i’w deulu      

ymweld ag o yno sef 

Llinos, ei ferch. hynaf, 

Sheila ei ail ferch, Graham 

ei fab a Gwilym ei frawd yn 

ogystal ag i aelodau eraill 

o’i deulu a’i gydnabod allu 

galw i’w weld.   
 

Bu’n weithiwr cydwybodol 

ar hyd ei fywyd; naill ai’n 

was fferm, gweithiwr efo’r 

Comisiwn Coedwigaeth ac 

yn adeiladwr  tan ei 

ymddeoliad a bu’n  aelod a 

blaenor gweithgar ac    

ymarferol yn Eglwys 

Ebeneser, Llawryglyn. 

Wedi symud i fyw yn 

Llanidloes bu Emlyn a 

Ceridwen yn ffyddlon iawn 

i’r gwasanaethau yn       

Eglwys Heol China a bu’n 

aelod ffyddlon o           

Gymdeithas Gymraeg 

Llanidloes a’r Cylch ers ei 

sefydlu yn saithdegau’r 

ganrif ddiwethaf.  
 

Nodwedd arbennig am   

Emlyn efo’i wraig Ceridwen 

oedd iddynt ar ddechrau eu 

bywyd priodasol  gymryd 

gofal o blant  chwaer Em-

lyn, Tegwen, fu farw’n fuan 

wedi genedigaeth Heul-

wen.  
 

Diddordeb mawr arall 

ganddo oedd garddio.  
 

 

DATHLU PRIODAS 

DDIAMWNT  
 

Braf yw gallu estyn    

llongyfarchiadau i Hefin a 

Margaret Bennett, Yr Allt, 

Hen Neuadd ddathlodd eu 

Penblwydd Priodas 

Ddiamwnt ar Fehefin 

7fed.  Nid pob pâr priod 

sy’n ddigon ffodus i        

gyrraedd y garreg filltir hon 

a da yw deall iddynt 

ddathlu mewn ffordd       

wahanol oherwydd y 

Coronafeirws a’i              

gyfyngiadau cymdeithasol.  
 

Dathlwyd gyda’i merch 

Jane a’r teulu a diolch i 

dechnoleg gwybodaeth am 

y ffordd ddiheug iddynt allu 

gwneud hynny. 
 

Pan ddaw pethau yn ôl i’r 

‘normal newydd’ bydd 

teulu, cyfeillion a          

chydnabod Hefin a        

Margaret yn siwr o        

gydnabod y dathliad hyn yn 

eu bywydau mewn          

amrywiol ffyrdd. 
 

CYDYMDEIMLO 
 

Estynnir pob cydymdeimlad 

â theulu’r ddiweddar Emlyn 

Hughes oedd wedi         

cyrraedd yr oedran teg o 

94. Ers iddo golli Ceridwen 

ei wraig yn 2018, ni fu ei 

iechyd yn wych ond     

brwydrodd hyd y diwedd. 
 

 

 

LLANIDLOES 
Bethan Lloyd Owen 

Cysgod y Coed 

Penyborfa,  Llanidloes 

01686 412242 
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HYSBYSEBWCH 

YN Y SEREN 

 

Tudalen llawn £80 

 

Hanner tudalen £40 

 

Chwarter tudalen  

          £20 
 

Wythfed tudalen 

   £10 

 

Hysbyseb Bach    £5 

 

Carwn  

helpu elusennau  

 

 
 
 
 
 
 

amatur cymunedol, gyda 

gwerth ardrethol o £12,000 

neu lai. 

Os yw elusen eisoes wedi 

derbyn grant o £10,000 o’r 

Gronfa Cadernid 

Economaidd, yna ni fyddant 

yn gallu hawlio o’r cynllun 

hwn.  Ond os ydyn nhw wedi 

derbyn llai na £10,000, mae’n 

bosibl y bydd y cyngor yn 

gallu rhoi’r gwahaniaeth. 

Dywedodd y Cynghorydd 

Aled Davies, Dirprwy         

Arweinydd ac Aelod y Cabinet 

ar Gyllid: “Mae’r pecyn        

cymorth hwn yn estyniad    

calonogol i’r cynllun grantiau 

busnes gan gynnig rhyddhad i 

nifer o sefydliadau cymunedol 

ac elusennau. 

“Nid yw gwasanaethau    

ariannol y cyngor yn        

gwastraffu’r un eiliad yn cael 

yr arian allan drwy’r drws ac 

rwy’n falch cyhoeddi ein bod 

ni eisoes wedi dechrau talu 

allan. 

“Rydym yn anfon llythyrau i’r 

rhai all fod yn gymwys ac wrth 

dderbyn y llythyrau hyn, dylai 

sefydliadau lenwi ffurflen gais 

er mwyn i’r cyngor brosesu 

taliadau. 

“Mae meini prawf y cynllun 

hwn yn gymhleth ac ni fydd 

pawb yn gallu hawlio, ond rwy 

am eich sicrhau chi y gwnawn 

ein gorau glas i helpu’r rhai 

sydd wedi syrthio drwy’r 

rhwyd. 

“Mae ein gwasanaethau 

ariannol wedi gweithio’n     

ddiflino dros y misoedd      

diwethaf i sicrhau bod yr arian 

yn cyrraedd pobl mor gyflym 

â phosibl. 

 
 

 

“Hyd yma, mae Powys wedi talu 

£44.6 miliwn mewn grantiau i 

bron i 4,000 o fusnesau a        

sefydliadau.  Ar ôl Caerdydd, 

dyma’r ail uchaf o daliadau i’w 

gwneud gan gyngor yng 

Nghymru, sy’n dipyn o beth. 

“Dwi ddim am weld sefydliadau’n 

colli allan ar symiau mawr o    

arian lle mae’n ddyledus, felly 

cofiwch hawlio’r grantiau hyn cyn 

y dyddiad cau ar 30 Mehefin.” 

Os ydych chi’n credu bod 

gennych hawl i un o’r grantiau 

hyn a heb glywed gan y cyngor, 

neu os ydych chi angen cymorth 

ariannol, ffoniwch y llinell        

gymorth benodol ar 01597 

826345 (yn ystod yr wythnos 

rhwng 9am – 4 pm). 

I weld manylion pellach ar sut 

rydym yn helpu busnesau, ewch 

i: www.powys.gov.uk/

coronavirus/helpforbusinesses  

Cyfarfod Blynyddol 

Seren Hafren 
Gorffennaf  9fed 

10.30yb 
Drwy gyfrwng Zoom. 

Os oes unrhyw un am 

ymuno  

cysylltwch â Nelian drwy 

ebost: 

nelianrichards@gmail.com 

http://www.powys.gov.uk/coronavirus/helpforbusinesses
http://www.powys.gov.uk/coronavirus/helpforbusinesses
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LLANIDLOES 
Bethan Lloyd Owen 

Cysgod y Coed 

Penyborfa,  Llanidloes 

01686 412242 

 

 

 
 

 

 

SIOP FECHAN CALON FAWR 
 

Mae Trudy ac Ian Davies o Siop 

Woosnam & Davies yn Llanidloes 

wedi cael eu henwebu i fod yn 

arwyr sioplleol/siopaubach NFRN.  

 

 

 

 

Ers y “cloi i lawr”, nid ydynt wedi 

cael un diwrnod i ffwrdd, gan fynd 

a nwyddau i'r gymuned cyn belled 

â 15 milltir mewn radiws gan ein 

bod yn byw mewn cymuned 

wledig. Croesawyd nwyddau o’r 

siop fara leol i’w siop i gyflawni 

anghenion pawb. Hyd yn oed pan 

fu farw mam Ian, nid oeddent yn 

gallu cymryd diwrnod i ffwrdd gan 

eu bod wedi gadael rhai o’i staff 

aros gartref er mwyn eu diogelwch 

eu hunain.  

Rwy'n hynod falch ohonynt. 

Dechreuwyd ymgyrch paned i 

weithwyr allweddol i gwsmeriaid 

roi arian i alluogi unrhyw weithiwr 

allweddol gael yn ariannol gan 

Woosnams. 

 

“Mae hi bob amser yn mynd allan 

o’i ffordd dros ei  chymuned gan 

feddwl pa bethau arloesol newydd 

y gall eu gwneud i wneud bywyd 

yn well yn y gymuned i’w 

chwsmeriaid a chefnogi pethau 

eraill yn ei chymuned leol.” 

Meddai Trudy ar ôl clywed fod rhywun wedi ei 

henwebu  am y wobr “Mae’n hyfryd gwybod bod 

rhywun yn y gymuned yn meddwl bod yr hyn rydyn 

ni wedi’i wneud drostynt yn deilwng o’r 

gydnabyddiaeth  hon. Mae’n teimlo’n anrhydedd 

fawr gael yr enwebiad hwn ond heb gymorth ein 

teulu o’n cwmpas ni fyddem wedi gallu cario 

ymlaen, mae wedi bod yn flinedig iawn, weithiau’n 

straen ond mae gwybod ein bod yn gwneud y gorau 

y gallwn i’n cymuned  wedi bod yn werth chweil.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithwyr dygn o Siop Woosnam & Davies yn 

paratoi i fynd a nwyddau allan i’r preswylwyr lleol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudy ac Ian yn y siop yn paratoi paned i’r 

gweithwyr allweddol 

 

Carwn  

ein  

Gweithwyr  

Gwirfoddol 

 



HYSBYSEBWCH  

YN Y 

SEREN 

HYSBYSEBWCH 

YN Y SEREN 

 

Tudalen llawn £80 

 

Hanner tudalen £40 

 

Chwarter tudalen  

          £20 
 

Wythfed tudalen 

   £10 

 

Hysbyseb Bach    £5 
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MAE ANGEN EICH           

CEFNOGAETH CHI AR 

BLANT A THEULUOEDD!  

 

A l l e c h  c h i  w n e u d           

gwahaniaeth go iawn i      

fywydau plant, pobl ifanc a 

theuluoedd ym Mhowys 

dros y pandemig hwn? 

Mae Cyngor Sir Powys yn 

chwilio am Gynorthwywyr 

Personol ar frys i gynnig   

gofal a chefnogaeth a   

seibiant byr dros nos i blant 

a  phobl  i fanc ag               

anableddau ac anghenion 

cymhleth. 

Os oes gennych brofiad a 

sgiliau gofalu am blant a 

phobl ifanc ac y byddech yn 

dymuno gweithio gyda    

theuluoedd trwy daliadau 

uniongyrchol, fe allai fod yn 

gyfle gwych i chi.  
 

Mae eich angen chi ar blant 

a phobl ifanc o bob cwr o’r 

sir, un ai am ddiwrnod neu 

gymorth preswyl dros    

benwythnos i gynnig     

seibiant i deuluoedd o’u   

cyfrifoldebau gofalu.   

Dywedodd y Cynghorydd 

Rachel Powell, Aelod    

Cabinet sy’n gyfrifol am   

Wasanaethau Plant: 
 

Mae’n gyfnod anodd i ni gyd,  

ond yn arbennig i            

deuluoedd sydd â phlant ag 

anableddau ac anghenion 

cymhleth sydd angen       

cymorth a gofal penodol.  

 

A WYDDOCH CHI? 

 

Wrth i gyfyngiadau y “cloi i 

lawr” gael eu llacio, mae 

gwerthiannau bwyd i’r 

cartref ym Mhrydain wedi 

codi 14.3% yn ystod y 12 

wythnos hyd at 17 Mai - y 

gyfradd gyflymaf ers i 

gofnodion tebyg ddechrau 

ym 1994. 

 

Dydd Iau 7 Mai, y diwrnod 

cyn G@yl y Banc  i nodi 75 

mlynedd ers Diwrnod VE, 

oedd diwrnod siopa mwyaf 

y mis, a gwariwyd £488 

miliwn ar nwyddau  a bwyd 

i’r cartref.  

Gyda thafarndai a bwytai 

yn dal ar gau, gwnaeth 

pobl y mwyaf o'r heulwen 

gartref ac roedd gwerthiant 

melysion wedi'u rhewi ac 

alcohol 40% a 50% yn 

uwch na'r llynedd yn y 

drefn honno. 

Roedd siopwyr a oedd yn 

aros yn agosach at adref 

ac yn osgoi ciwiau mewn 

archfarchnadoedd mawr o 

fudd i fanwerthwyr 

annibynnol, i fyny 63.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Carwn ein Plant 

Carwn ein  

Teuluoedd 

 

Felly os ydych chi’n berson 

caredig ac am wneud 

rhywbeth anhygoel i blant a 

theuluoedd dros yr          

argyfwng hwn, yna          

anfonwch gais nawr. 

 

Am fwy o wybodaeth ewch 

i https://

recruitment.powys.gov.uk/ 
 

  

https://recruitment.powys.gov.uk/
https://recruitment.powys.gov.uk/
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Efallai bydd angen help eich plant neu eich wyron ac      

wyresau arnoch i ddatrys rhain!. Cliw bach i chi ar y Dudalen 

nesaf a’r atebion ar Dudalen 30 
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JÔC FACH  I GADW 

CHI’N  HAPUS 

Huw yn mynd at y doctor a poenau yn ei frest. Ar ôl cael golwg arno y doctor yn rhoi 

tabledi iddo a dweud. “Cymrwch un heddiw. Sgipiwch fory,  wedyn un  y diwrnod 

canlynol, sgipiwch wedyn  ac yn y blaen am wythnos gyfan. Y doctor yn galw fewn i’w 

weld ddiwedd yr wythnos, a‘i wraig yn dod i’r drws yn upset ofnadwy. “Beth sydd?” 

medder doctor “cymrodd e’r tabledi fel ddeides i?” 

“Do”, meddai’r wraig “Yr hen sgipio ma sydd wedi lladd e”!! 

Jac yn brysur yn neud ei waith cartref ac yn gofyn i’w dad “Dad ydych 

chi yn gwybod  ble mae’r  Andes?”.  

Ei dad yn ateb heb godi ei ben o’r papur dyddiol “Gofyn i dy fam mae 

hi yn gwybod ble mae popeth yn y t~ ma” 

Cliw i’r Sgwariau ar y dudalen 

flaenorol 

 

Rhif 5  Ydy Sam Tân 

Roedd tri o bobl yn y tŷ.  Ni allent fynd allan oherwydd y lock down.  Felly, mi 

wnaethant chwarae gêm newydd.  Aeth un ohonyn nhw allan o'r ystafell a bu'n 

rhaid i'r ddau arall ddyfalu pwy ydoedd. 
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Bydd hyn yn annog ac yn      

darparu bwyd ar gyfer gwenyn, 

ieir bach yr haf a phryfed eraill 

sy’n peillio.” 

 

 

 

 

Ariennir yn rhannol gan  

Lywodraeth Cymru 

 

  CLWB Y SEREN 

 

1af  Rhif   6 

       Edith Evans                 £20   

 

2il  Rhif  21 

      Ed Harries                    £15            

 

3ydd Rhif  68 

       Iwan a Menna Jones   £10 

  

Bydd ymylon ffyrdd trefol 

(ymylon ffyrdd o fewn cyfyngiad 

cyflymder 30mya) yn cael toriad 

1.2 o led ar hyd llwybrau troed 

ac ar gyffyrdd er mwyn dio-

gelwch ac ar gyfer cynnal a 

chadw a dibenion gwelededd. 
 

Dywedodd y Cynghorydd    

Heulwen Hulme, Aelod y    

Cabinet ar gyfer yr               

Amgylchedd: “Mae cynnal a 

chadw ymylon glaswellt yn 

gydbwysedd rhwng sicrhau nad 

yw diogelwch defnyddwyr y 

ffordd a llwybrau a gwarchod 

bywyd gwyllt.  Fodd bynnag, 

gyda gwaith rheoli gofalus, 

mae’n bwysig gwneud y ddau. 
 

“Yr ymylon glaswellt trefol 

yw’r mannau lle’r ydym yn 

awyddus i wneud hyd yn oed 

mwy o newidiadau i’r ffordd 

y maen nhw wedi cael eu 

rheoli’n flaenorol.  Trwy 

weithio gyda grwpiau lleol a 

chymunedol a chynghorau 

tref, gallwn adnabod          

ardaloedd y gellir eu gadael 

heb eu torri, gan wneud 

gwelliannau o flwyddyn i 

flwyddyn o ran nifer yr       

ardaloedd a ddynodir ar    

gyfer gwarchod        bio-

amrywiaeth yn y sir.” 
 

Dywedodd y Cynghorydd 

Beverley Baynham, 

Cadeirydd Cyngor Sir Powys 

ac eiriolwr y fenter: “Bydd 

cymryd rhan yn y gwaith o 

adnabod ardaloedd lle gellir 

rheoli ymylon glaswellt yn 

eich ardal er mwyn cynyddu 

eu bioamrywiaeth o fudd 

mawr i’n hamgylcheddau 

lleol. 
 

“Yn Llanandras, mae’r      

cyngor tref wedi bod yn 

gweithio gyda’r cyngor i 

ddynodi ardaloedd i’w torri’n 

hwyrach na’r arfer fel bod 

blodau gwyllt a hadau’n   

lluosi.    

 

 

 

. 

 
BLODAU GWYLLT YN 

FFYNNU AR YMYLON 

FFYRDD POWYS 

 

Gyda 127 o Warchodfeydd 

Natur ar ymylon ffyrdd 

rhwydwaith y sir, mae ffyrdd 

Powys yn gweld digonedd o 

fioamrywiaeth y gwanwyn 

hwn.  

 

Mae Cyngor Sir Powys, ar y 

cyd â’i gontractwyr, yn 

gweithio’n galed i warchod y 

bywyd gwyllt sy’n byw ar 

ymylon ffyrdd y sir.  Mae 

nifer o fentrau ar y gweill ar 

hyn o bryd i adael rhannau 

cyfan o’r ymylon heb eu torri 

neu gyda’u cynlluniau rheoli 

unigol er budd y                

rhywogaethau sydd ar y 

safle hwnnw.  

 

Mae camau i sicrhau bod 

amrywiaeth eang o fywyd 

gwyllt yn cael ei gadw ar 

ymylon y sir yn cynnwys   

amseru pan fydd y gwair yn 

cael ei dorri er mwyn 

ymestyn tymhorau nythu a 

bridio llawer o rywogaethau 

anifeiliaid ac adar, ac i 

ganiatáu blodau i hadeuo ac 

fel bod ieir bach yr haf yn 

cwblhau eu cylch bywyd.  

 
Mae torri ymylon ffyrdd   

gwledig wedi’i gyfyngu i un 

toriad ym mis Mehefin/ 

Gorffennaf ac mae wedi’i 

gyfyngu i 1.2m o led gyda 

thoriadau ychwanegol ar   

gyffyrdd neu os oes        

problemau o ran gallu gweld 

ar hyd y ffordd.  

Carwn natur  

Carwn y wlad 

Carwn Gymru 
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TUDALEN Y PLANT 
Faint o’r geiriau isod chi’n gallu ffeindio yn y  grid geiriau.  

Mae nhw gyd yn ymwneud ag adeiladau 



CAERSWS 
(Parhad) 
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Woody Jones  
 

LLONGYFARCHIADAU 

 

Llongyfarchiadau cynnes i Woody Jones o 

Drefaldwyn sydd wedi ennill y wobr gyntaf 

mewn cystadeuaeth gafodd ei threfnu gan 

#yl Llenyddol Maldwyn. 

Y dasg oedd creu llyfrnod  i hyrwyddo’r 

@yl y flwyddyn nesaf. Bydd y llyfrnod yn 

cael ei ddefnyiddio felly i hyrwyddo yr #yl 

a fydd yn cael ei chynnal yn Nhrefaldwyn, 

Mehefin 2021. 

Mae Woody yn hoff iawn o ddwdlan, ac yn 

gwario oriau yn creu  lluniau arbennig 

iawn.  
 

Gwelwyd chwaer i Woody, Martha Jones 

yn y Seren  wedi  dod i’r brig yn             

Eisteddfod T yr Urdd ychydig yn ôl. 

Mae Woody yn fab i Claire a Kevin Jones, 

Claire yn wreiddiol o Gaersws ac yn gyn 

ddisgybl yn Ysgol Gynradd Caersws. Mae 

hefyd yn @yr i Carol Jones a Philip Jones 

gynt o Gaersws. 
 

Mae’r ferch gafodd y drydydd wobr yn y 

gystadleuaeth hon a chysylltiadau â 

Chaersws hefyd. Mae Daisy Evans yn 

ferch i Nigel Evans  un arall o  gyn      

ddisgyblion Ysgol Gynradd Caesws,  ac 

yn wyres i  Dave a Shirley Evans, Llys 

Rhufain. 

MARWOLAETHAU 
 

Ar ôl cystudd hir, a gyda thristwch y    

cofnodwn farwolaeth Evan Maurice 

Jones, Plas Derw, Pontdolgoch neu Evan 

Henblas fel y’i adnabyddwyd gan bawb. 

Bu farw yn dawel yn ysbyty Llanidloes, 

dydd Iau Mai 21ain yn 79 mlwydd oed. 
 

Priod annwyl Dorothy a  thad cariadus 

Ian  a Rachel a thad yng nghyfraith 

Emma. Roedd yn Daid hoffus Ross a 

Lucy ac yn frawd i Eryl a Mair. 
 

Cynhaliwyd angladd breifat iddo ym   

Mynwent Llanwnog. 

Derbyniwch ein cydymdeimlad dwys ar 

amser mor anodd.  
 

Dydd Sul, Mai 31ain yn ysbyty Bronglais 

Aberystwyth bu farw Gareth Lloyd Owen, 

Maesydre, Caersws yn 84 mlwydd oed. 

G@r annwyl Beryl a thad hoffus Helen a 

Tim a thad yng nghyfraith  Andrew a 

Hayley. Roedd yn Daid annwyl i Chloe, 

Josh, Jack, Lilia, Keiran a James. 
 

Cynhaliwyd angladd breifat yn Amlosgfa 

Aberystwyth, dydd Mercher Mehefin 

10fed. 
 

Dydd Sul  Mehefin 7fed, clywsom am  

farwolaeth Jean   Nicholas yn ei chartref 

Plas Cerrig, Caersws yn 89 oed.        Nid 

oedd wedi bod yn dda yn ddiweddar ond 

roedd ei cholli yn dipyn o sioc i’w theulu, 

ei ffrindiau a’r pentrefwyr.  

Gweddw y diweddar Sydney Walford a 

mam annwyl Jean a Joan, mam yng 

nghyfraith William  a  Barry a nain hoffus,  

Ryan, Megan, Matthew, Peter a Bethan  

ac hen nain gariadus Dylan  a Chester. 

Yn Aelod cyson a ffyddlon yng Nghapel y 

Bedyddwyr yn y pentref, aed a’r arch 

heibio y capel gan aros tu allan  i offrwm 

gweddi ar ei ffordd i Amlosgfa           

Aberystwyth lle cynhaliwyd angladd    

breifat dydd Mercher Mehefin 17eg. 
 

Cydymdeimlwn yn ddidwyll gyda’r        

teuluoedd i gyd yn eu colledion  ar amser 

anodd iawn yn eu bywydau.  
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Y CYNLLUN GERDDI CENEDLAETHOL 

YN CEFNOGI NYRSYS 

 

Ym 1926, cafodd Miss Elsie Wagg, yr 

oedd ganddi frawd llwyddiannus iawn yn 

y byd arian, y syniad o agor gerddi preifat 

fel bod y cyhoedd yn talu am eu gweld er 

mwyn codi arian ar gyfer Sefydliad     

Nyrsio’r Frenhines. Felly dechreuodd y 

Cynllun Gerddi Cenedlaethol ac agorwyd 

dros 600 o erddi yn y flwyddyn gyntaf, 

gan gynnwys Erddig a Phlas Heaton yng 

Ngogledd Cymru.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol wedi 

codi arian i elusennau iechyd a nyrsio 

byth ers hynny, gan godi dros £58 miliwn. 

Croesawyd ymwelwyr i dros 3,500 o 

erddi yng Nghymru a Lloegr yn 2019, a 

diolch i haelioni perchnogion gerddi,   

gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, rhoddwyd £3 

miliwn i elusennau fel Cymorth Canser 

Macmillan, Marie Curie a Hospice UK, yn 

ogystal â Sefydliad Nyrsio’r Frenhines. 

 

Eleni yw’r flwyddyn gyntaf yn holl hanes 

yr elusen, dros 93 mlynedd, i bob un o’r 

gerddi fod ar gau. Arhosodd llawer o 

erddi ar agor hyd yn oed yn ystod yr Ail 

Ryfel Byd a phandemig y ffliw moch yn 

2009-2010. Er hynny, parhau i weithio’n 

galed mae gwirfoddolwyr y Cynllun 

Gerddi Cenedlaethol, gan godi arian i 

gefnogi nyrsys.  

Bu rhai perchnogion gerddi yn rhannu eu 

gerddi ar-lein gyda theithiau rhithwir tra 

bu eraill yn gwerthu planhigion ger eu  

gatiau. Ewch at ein gwefan, 

www.ngs.org.uk a mwynhau ymweliad 

rhithwir a dangos eich gwerthfawrogiad 

trwy roi rhodd. 

Gwirfoddolwyr sydd wrth graidd ein      

sefydliad ac ni allem fodoli hebddynt.  

Tîm bach sydd gennym yng Ngogledd 

Powys, ac maen nhw wrthi’n annog a 

chefnogi perchnogion i agor eu gerddi er 

budd y Cynllun Gerddi Cenedlaethol.  

Byddwn yn helpu hyrwyddo’r gerddi 

agored drwy’r wasg, ar-lein a thrwy’r     

cyfryngau cymdeithasol ac yn rheoli’r  

arian a godir yn y sir. Pe hoffech ymuno 

â’r tîm hwn, cysylltwch â Susan Paynton, 

ein Trefnydd Sir ar 01686 650531. 

Byddai’n wych cael siaradwr Cymraeg 

rhugl ar ein tîm!  

Helen Anthony  

Swyddog Cyhoeddusrwydd  

Cynllun Gerddi Cenedlaethol Gogledd 

Powys  

Ffôn: 01686 941795 / 07986 061051  

Elsie Wagg 
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Atebion Idiomau 

Llenwch y Bylchau 

1. blew 

2. dafod 

3.nhraed 

4. stôl 

5. awyr 

6. llinyn 

7. domen 

8. caneri 

9. dwylo 

10. helynt 

11. geffyl 

12. sawdl 

Blas yr Haf  
gan Paul Harry Barron 

 
Yn fuan fe ddaw yr haf a dan 

ni’n edrych ymlaen at    fwynhau 

bwyta yn yr ardd o flaen y      

barbeciw. 

Fe hoffwn i gynnig i chi rai o 

fy ryseitiau i a dw i wedi eu   

casglu yn ystod fy nheithiau ar 

draws y byd. A dim deilen     

letysen mewn golwg! Cofiwch, 

cyfrinach blas yr haf yw llawer o 

berlysiau ffres! 

 
Felly,   gaf    i     gyflwyno    fy         
Mwydlen yn llawn o Addewid y 
Dwyrain! 
 
DAU SALAD DWYREINIOL 
 

Salad Oren a Ffenigl 
 

Cynhwysion 
 

1 bwlb mawr o ffenigl, wedi'i 
sleisio 
1 oren fawr, wedi’i philio (gan 
gynnwys y pith), a'i thorri mewn 
segmentau 
2 sialót wedi'u pilio a'u sleisio 
25g o resins 
Dresin salad (finegr ag olew 
olewydd wedi'u cymysgu), yn ôl 
eich blas chi 
Halen, pupur a sumac** i'w 
blasu 
 

Cymysgwch bopeth i'w gilydd a 
thaenellu gwpl o sbrigiau dil 
ffres wedi'u torri i fyny drosto 

 

** Mae sumac yn speis sy'n 
dod o Asia ag Affrica. Mae e'n 
rhoi blas citrws. Mae e fel   
arfer ar gael mewn pob     
archfarchnad fawr. 
 
Tabwle (Tabbouleh) 
 

Dyma fy fersiwn o salad      
enwog o Libanus (y gwlad, 
dim y pentre yn ne Powys!) 
 

Cynhwysion 
 

150g gwenith bwlgwr 
Pecyn o bersli wedi'i dorri'n 
fân 
Haner pecyn o fintys wedi'i 
dorri'n fân 
3 sibolsyn wedi'u torri'n fân 
3 thomato wedi'u torri'n fân 
100 ml olew olewydd 
Sudd o 1 lemon 
Halen a phupur 
 
Er mwyn paratoi y gwenith 
bwlgwr, rhowch y gwenith 
mewn powlen ac arllwyswch 
dŵr wedi'i berwi drosto, yn 
ddigon i gyfro fe. Gadewch am 
hanner awr i dri chwarter awr 
i'r gwenith amsugno'r dŵr. 
Rhowch mewn gogr er mwyn 
draenio'r dŵr am 10 munud. 
Tra fod  chi'n  aros am y 
gwenith bwlgwr, torrwch yr 
holl berlysiau, tomatos a'r   
sibols yn fân a thipio mewn 
powlen. Cymysgwch y sudd 
lemon â'r olew gyda'u gilydd a 
phryd mae'r gwenith yn barod, 
c ym ys g wc h  p o p e t h  a 
thaenellu halen a phupur yn ôl 
eich blas. 
 

*Nodyn: os nad ydych chi'n 
bwyta gwenith, mae'n bosib 
amnewid y gwenith â quinoa, 
sy'n ddi-glwten. Ac os ydych 
chi'n hoffi bwyd speislyd, 
mae'n bosib hefyd ychwanegu 
tsili wedi'i dorri'n fân. 
 
Mae ein diolch yn fawr i Paul 
am ddanfon y rysetiau uchod 
atom. 
 
Edrychwch allan am fwy o 
rysetiau gan Paul mis nesaf. 

Atebion Cwis Cymeriadau 

Cartŵn Mewn Sgwariau 

1. Sali Mali a Jac y Jwc 

2. Superted a Smotyn 

3. Teletubbies 

4. Peppa Pinc 

5. Sam Tân 

6. Simpsons 

7. Bob y Bildar 

8. SpongeBob Pants 

Sgwâr 

9. Elfed/Elmer yr Eliffant 

10. Rwdlan, Dewin Dwl, 

LlipRyn Llwyd (Rala 

Rwdins) 

11. Smurfs 

12. Minnie a Mickie 

Mouse 

13. Wil Cwac Cwac 

14. Dennis y Menace a 

Dannedd (Gnasher) 

15. Winnie the Pooh a 

Piglet 

16. Hello Kitty 

17. Minions 

18. Superman 

19. Teenage Mutant 

Ninja Turtles 

20 Mario Bros (Mario a 

Luigi) 

CORNEL  
COGINIO 



TREFEGLWYS 
Margaret Jones 

Maestrefgomer Cottage 

Trefeglwys 

01686 430 474 

CAERSWS 
Delma Thomas 

Preseli, Heol y Capel 

Caersws 

SY17 5ED 

01686 688 538 

delmac.thomas@hotmail.com 
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GENEDIGAETHAU 

 

Braf cael cofnodi a   

llongyfarch  teuluoedd ar 

enedigaethau diweddar 

yn y pentref.  

 

Ganwyd Tomos Jac a 

Cian Rhys, efeilliaid    

cyntaf  i Sian Ruth ac    

Andrew Richards, Castell 

Bach, Caersws, dydd Iau, 

Mai 21ain. 

Maent yn wyrion bach 

newydd i Huw a Joy   

Richards,  Cwmbelan  a 

Gwynfor ac Helen Jones 

o Llanfairfechan. Maent 

hefyd yn  or-wyrion i    

Annie Richards. Ganwyd 

yr efeilliaid yn ysbyty 

Maelor Wrecsam, ac 

maent wedi dod adref ac 

yn hapus iawn ar eu   

haelwyd  newydd. 

Llongyfarchiadau a      

dymuniadau gorau i chi 

fel teulu. 
 

Dydd Gwener, Mehefin 

5ed ganwyd Grace May 

Jones, merch fach i Anna 

ac Ian Jones, The 

Marches, Caersws. Mae 

Grace May yn chwaer 

fach newydd i  Jacob a 

Nia. Mae yn wyres fach i 

Dyfrig Jones a Ruth 

Bond, Caersws a  Jane a 

Garfield Evans Felindre, 

Llanidloes. 

C Ff I 
 

Er nad oes cyfarfodydd a 

digwyddiadau yn mynd   

ymlaen gyda'r mudiad mae 

aelodau'r clwb wedi bod yn 

brysur yn gwirfoddoli yn y 

gymuned trwy siopa a nôl 

meddyginiaeth i'r rhai sy'n 

hunan ynysu yn ein         

cymdeithas.  
 

Bob blwyddyn mae'r 

mudiad ym Maldwyn yn 

cynhyrchu Blwyddlyfr, 

llwyddodd yr adroddiad o 

glwb Trefeglwys ddod yn 

fuddugol am yr adroddiad 

gorau yn y llyfr eleni. Maent 

hefyd wedi cynhyrchu fideo 

ar gyfer sialens hunan    

ynysu'r mudiad, roedd y   

fideo ar ffurf meim i       

gerddoriaeth. Llwyddodd y 

fideo i ennill trwy Gymry  

gyfan ac wedyn mynd     

ymlaen i fod yn fuddugol yn 

genedlaethol, maent yn 

diolch i bawb am eu        

cefnogaeth ac yn gobeithio 

fod pawb wedi mwynhau'r 

fideo. 
 

GENEDIGAETH 
 

Llongyfarchiadau i Ffion a 

Matthew Jerman,      Glan-

gwden ar enedigaeth eu 

hail blentyn. Ganwyd Tirion 

Florence ar Mehefin 11 yn 

ysbyty Maelor Wrecsam, 

chwaer fach a ffrind i Nansi. 

Mae'n siwr fydd y teidiau a'r 

neiniau, Chris a Fiona a 

Clifford a Rhiannon yn falch 

iawn o'r ychwanegiad i'r 

teulu ac hefyd y ddwy hen 

nain Mrs Joyce Jones yn 

Llanidloes a Mrs Dilys 

Jones yn Caersws 

 

 

 

 

 

 

MARWOLAETH   
 

Bu farw Emlyn Hughes yng 

nghartref Bethshan Y       

Drenewydd. Roedd yn 94 

oed.  

Yn enedigol o Llawryglyn 

bu yn byw a gweithio fel 

adeiladydd a threfnydd 

angladdau ym Machynlleth, 

Y Drenewydd a           

Threfeglwys, cyn ymddeol i 

Llawryglyn a Llanidloes. 
 

Roedd yn briod â        

Ceridwen a fu farw rhai 

blynyddoedd yn ôl.       

Cynhaliwyd ei angladd yn 

amlosgfa Aberystwyth ar 

Mehefin 18fed.  
 

Cydymdeimlwn a’r plant 

Llinos a Stephen Kinsey yn 

Dolwen, Sheila a Terry 

Marshall, T~ Capel      

Gleiniant a Graham a'i 

wraig yn Goginan a'u      

teuluoedd yn eu              

profedigaeth. 
 

EISTEDDFOD T  
 

Braf oedd gweld Nansi 

wyres Islwyn a Llinos Rees 

Esgairmaen yn cystadlu yn 

Eisteddfod yr Urdd       

gwahanol ar y cyfryngau   

diwedd mis Mai. Bu yn  

cystadlu o'i chartref yng 

Nghaerdydd a bu yn        

fuddugol ar yr unawd sioe 

gerdd a’r ddeuawd   sioe 

gerdd dan 19 gyda Lili ei 

ffrind. 
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1. 2. 3. 

4. 5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

Ond dydyn ni’n gyfoethog yng Nghymru ’ma? Mae gynnon ni gantorion o fri a dyma 

luniau o ddeg o denoriaid gorau’n gwlad. Mae  rhai ohonynt yn  hannu o  Faldwyn hefyd.      

Braf oedd eu gweld i gyd ar un rhaglen ar S4C ychydig yn ôl, ac  hefyd yr ail ddarllediad 

yn  fwy diweddar.   Ydych chi yn eu hadnabod i gyd?  

Dyna ni y Deg Tenor Cymraeg. 

Enwau ar Dudalen 34 

 

Carwn  

Gerddoriaeth  
 

Carwn  

Gantorion o fri 
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dudalennau’r gyfrol newydd 

hon. 
 

Mae’r gyfrol yn mynd â’r 

darllenydd yn ôl i’r 

canoloesoedd a rhanbarthau 

Powys Fadog a Phowys 

Wenwynwyn, a roddodd y 

dalgylch i’r @yl hon.  Ymlaen 

at wreiddiau’r Eisteddfod a’i 

chyfarfod cyntaf yn 

Wrecsam ym 1820.  Parha’r 

awdur trwy ddisgrifio pob 

Eisteddfod Powys a 

gynhaliwyd, hyd at Ddyffryn 

Banw 2019 a pharatoadau 

Rhosllannerchrugog 2020, y 

bu’n rhaid ei hail-drefnu i 

2021. 

 

Bu nifer o enwogion yn 

gysylltiedig ag Eisteddfod 

Powys dros y blynyddoedd, 

a cheir sôn am Syr Watcyn 

Williams Wynn, Gwallter 

Mechain, Iolo Morganwg, 

Ceiriog, Nansi Richards, 

Saunders Lewis, Ryan 

Davies, T Llew Jones, Pat 

O’Brien, Gerallt Lloyd Owen, 

Irma Chilton, Aled Lewis 

Evans... a hyd yn oed 

Garibaldi! 

Mae’r gyfrol hefyd yn 

cynnwys casgliad enfawr o 

luniau sy’n adlewyrchu 

amrywiaeth lliwgar a 

chyfoethog testun y gyfrol. 

Ers sefydlu Cymrodoriaeth 

Cadair Powys ym 1913, 

mae’r Eisteddfod wedi 

ymweld ag ardal Seren 

Hafren 15 o weithiau; 

unwaith i Aberriw ym 1925, 

dwy waith i Garno (1930 a 

1967), pum gwaith i 

Lanidloes (1923, 1935, 

1977, 1995 a 2010), 

chwech gwaith i’r 

Drenewydd (1914, 1926, 

1952, 1971, 1984 a 1999) 

a chynhaliwyd Eisteddfod 

Powys Bro Hafren ar y cyd 

rhwng y Drenewydd a 

Llanidloes yn 2018.  Ac 

ymwelodd Eisteddfod 

Powys â Chaersws a 

Llangurig yn y 

blynyddoedd cynnar rhwng 

1820 a 1913. 

 

Cyhoeddwyd y gyfrol o 

dan ofal Gwasg y Bwthyn 

ar ran Cymrodoriaeth 

Talaith a Chadair Powys.  

Ei phris yw £10 ac mae ar 

werth mewn siopau llyfrau 

annibynnol yn nalgylch 

Eisteddfod Powys.  

Gallwch archebu copi 

trwy’r post trwy ymweld â 

www.siopcwlwm.co.uk a 

chwilio am ‘Y Chwaer 

Hynaf’.  Cysylltwch â Lowri 

Roberts, Siop Cwlwm, am 

ragor o wybodaeth (e-bost 
post@siopcwlwm.co.uk 

neu ffôn 07814 033759). 

 
 

 

CYHOEDDI CYFROL AM 

HANES YR EISTEDDFOD 

HYNAF YNG NGHYMRU  

 

Teitl: Y Chwaer Hynaf – 

Hanes Eisteddfod 

Cymrodoriaeth 

Talaith a Chadair 

Powys 1820-2020 

Awdur: Huw Ceiriog 

Dyddiad Cyhoeddi: 

Mehefin 2020 

 

Mae Eisteddfod Powys yn 

h~n na’r Eisteddfod 

Genedlaethol.  Yn y gyfrol 

newydd hon mae Huw 

Ceiriog, sy’n fardd 

cadeiriog a choronog ac yn 

gyn Dderwydd Gweinyddol 

Eisteddfod Powys, yn 

adrodd hanes lliwgar yr 

hen Eisteddfod hon inni; 

ac ni ellir ond edmygu 

cynheiliaid ‘Y Chwaer 

Hynaf’. 

 

Y bwriad gwreiddiol oedd 

cyhoeddi’r llyfr hwn i 

ddathlu 200 mlynedd ers 

yr Eisteddfod Powys 

gyntaf, a gynhaliwyd yn 

Wrecsam ym 1820.  

Am y tro cyntaf yn hanes 

yr Eisteddfod, Rhos- 

llannerchrugog byddai ei 

chartref yn 2020, gan 

ddychwelyd i’w hardal 

‘enedigol’.  Ond gyda 

dyfodiad y Coronafeirws 

a’r clo mawr eleni, 

penderfynwyd gohirio 

Eisteddfod Powys 

Rhosllannerchrugog tan fis 

Gorffennaf 2021.  Yn y 

cyfamser, gallwch ail-

fwynhau holl Eisteddfodau 

Powys y gorffennol ar  

 
 

 

http://www.siopcwlwm.co.uk
mailto:post@siopcwlwm.co.uk


Y TENORIAID 
 

1. Aled Hall 

2. Aled Wyn Davies 

3. Elgan Ll~r Thomas 

4. Joshua Owen Mills 

5. Osian Wyn Bowen 

6. Rhodri Prys Jones 

7. Rhys Meirion 

8. Robert Lewis 

9. Robyn Lyn Evans 

10. Trystan Llyr Griffiths 
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(Parhad o’r Dudalen Flaenorol) 
 

Ar y clawr gwelir ffotograff 

gan John Thomas o 

‘Meriadog’, John Edwards 

a’i gadair, Meifod 1892. 

Daw’r awdur Huw Ceiriog o 

Ddyffryn Ceiriog yn 

wreiddiol ond mae bellach 

yn byw yn Llandre, ger 

Aberystwyth.  Mae wedi 

rhoi blynyddoedd o 

wasanaeth i Eisteddfod 

Talaith a Chadair Powys.  

Mae’n gyn Dderwydd 

Gweinyddol yr Eisteddfod, 

ac wedi ennill y gadair a’r 

goron.  Bu’n gweithio yn y 

Llyfrgell Genedlaethol, ac 

mae’n gyn llywydd 

Cymdeithas Carafanwyr 

Cymru a chyn olygydd 

cylchgrawn y gymdeithas 

hon, ‘Y Nomad’. 

Dyma gyfrol amhrisiadwy, 

sy’n gofnod pwysig o 

hanes, i unrhyw un sy’n 

ymddiddori yn y ‘pethe’ yng 

nghanolbarth a gogledd 

ddwyrain Cymru, y 

gororau, a thu hwnt. 

 

 

Mae aelodau Cangen 

Llanidloes o’r Lleng Brydeinig 

Frenhinol, Adran y Merched 

wedi cael eu syfrdanu gan 

frwdfrydedd, egni a 

dyfalbarhad y nifer anhygoel 

o fusnesau lleol a’n 

gwasanaethau brys lleol a 

ymatebodd ar unwaith wrth 

effeithiau ofnadwy Covid19 

effeithio ar ein cymuned. 

Dangoswyd gofal a chymorth   

i’r aelodau hynny o'n tref 

oedd wedi hunan ynysu ac 

nad oeddent yn gallu 

cyrraedd y gwasanaethau fel 

arfer. “Roeddem yn teimlo 

mor gryf  a diolchgar gan yr 

help a gynigiwyd gan gynifer, 

fel ein bod yn teimlo bod yn 

rhaid i ni fynegi ein diolch 

personol i bawb dan sylw”, 

meddai y Cynghorydd Angela 

Morgan, cadeirydd RBLWS 

“Mae Llanidloes wedi bod yn 

dref eithriadol erioed ac mae 

hwn wedi bod yn gyfraniad 

rhagorol i les y rhai na allant 

gael mynediad at 

wasanaethau arferol. 

Mae cymaint o'n trigolion 

wedi rhoi gofal am y bregus 

cyn lles eu hunain. Mae’r 

llythyron personol hyn at y 

busnesau a'u staff sydd wedi 

danfon nwyddau a 

chyflenwadau o'r diwrnod  

cyntaf o “gloi i lawr” . Am y 

ffordd anhygoel sydd gan y 

nifer fawr o bersonél 

gwasanaeth a staff cartrefi 

preswyl lleol. Dim ond 

ffordd fach iawn o fynegi 

ein diolch didwyll am 

bopeth a gyflawnwyd gan 

gynifer yn ystod y 

pandemig wrth weithio dan 

bwysau aruthrol." 

Llywydd Mrs Pat Thomas 

ynghyd â'r Cadeirydd 

Angela Morgan o'r 

RBLWS. 
 

Dyma luniau rhai o’r 

gweithwyr a dderbyniodd y  

llythyron diolch swyddogol. 

 

 

 

Carwn y 

Gweithwyr Allweddol 

LLANIDLOES 
Bethan Lloyd Owen 

Cysgod y Coed 

Penyborfa,  Llanidloes 

01686 412242 

Siop Llysiau Darren Tonks 
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Yr Heddlu Lleol 

Urdd Sant Ioan, Y Gwasanaeth Tân  

a’r Ysbyty 

Wynnstay 
Cartref  Maes y Wennol 

Siop Cigydd Williams Dyn Llaeth—Ben Hale 

Siop Bapurau Woosnams Cartref Bodlondeb 



LLANIDLOES 
(Parhad) 

CARNO 
Diolch i’r unigolion sy’n 

danfon newyddion i ni o 

Garno 
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Erai l l  a dderbyniodd  

dystysgrif  a llythyr o ddiolch 

oedd: 

William Price, Y Fferyllydd 

Dylan,  Welsh Computers, Y 

Meddygon, Yr  Ysgol         

Uwchradd, Yr Ysgol Gynradd 

a  PCQ. 

 

 

 

 

Mae Ffion Snape  wedi bod 

yn brysur  dros yr    amser 

“cloi i lawr” yma. Bu yn      

cynnal Cwis ar Zoom    gyda’i 

chyd chwaraewyr rygbi o 

“Llanidloes  Wolfpack”. 

Yn ystod y sesiwn cafodd hi 

a’i ffrind Meg Hamer  eu 

cyflwyno gyda chap yr un  yn  

dynodi cyflawni pum deg gêm 

“Tipyn o sioc” meddai  Ffion 

“ond yn syrpreis bach         

pleserus”.  
 

Mae Meg Hamer yn gyn   

ddisgybl yn Ysgol Gynradd 

L land inam ac Ysgo l          

Uwchradd Llanidloes ac ar 

hyn o bryd yn astudio 

amaethyddiaeth yng Ngholeg 

Reaseheath, Nantwich, ac fel 

rhan o’i chwrs yn gweithio ar 

hyn o bryd ar fferm yn Ynys 

Môn.  
 

  

 

Mae wedi bod yn chwarae 

rygbi ers yn ddeg mlwydd 

oed, ac yn mwynhau helpu 

ar y fferm adref yn ei    

hamser sbâr. Mae hefyd 

yn  mwynhau mynd i     

Stadiwm y Mileniwm i 

wylio Cymru yn chwarae 

rygbi.  

Ffion Snape 

 

 

Meg Hamer 

 

Nid chwarae rygbi yn unig 

mae Ffion wedi ei wneud. 

Mae Ysgol      Uwchradd 

Llanidloes wedi bod yn 

cynnal gwasanaeth gyda’i 

prifathro, Mr Owen, yn 

wythnosol, ac mae       

Siiop Groser Garfield 

Siop yr Oen 

Y Cadeirydd  

Mrs Angela Morgan 

Y Llywydd 

Mrs Pat Thomas 



PENFFFORDDLAS 
Falmai Puw Davis 

Craignant, Nantmel LD1 6EW 

01597 810 864 

Ann Griffiths, Braichyfedw 

Penfforddlas. 01686 430 435 
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wedi bod yn rhoi sialensau 

iddynt. Un sialens oedd 

“Bake Off”, ac fe wnaeth 

Ffion Snape gystadlu  a 

dod yn bedwerydd yn y 

gystadleuaeth.  

Gwelwn lun o’i chacen 

isod. Neis iawn wir a 

blasus rwy’n siwr! 

ARDDANGOSFA LAURA 

ASHLEY 
 

Yn anffodus mae           

Arddangosfa Laura Ashley 

a gafodd ei threfnu i     

ddigwydd ym Mis Medi 

wedi cael ei gohirio am 

flwyddyn. Y dyddiad 

newydd fydd Dydd 

Sadwrn, Medi 11eg a 

Dydd Sul Medi 12fed  

2021 

Meddai Linda Rollin y    

trefnydd, “Rydym yn hynod 

siomedig  i orfod gohirio yr 

Arddangosfa eleni, ond 

mae’n benderfyniad  cywir 

o dan yr amgylchiadau” 
 

“Rydwyf yn ddiolchgar 

iawn i bawb oedd wedi  

cynnig arddangos        

gwahanol ddeunyddiau 

gan Laura Ashley, gan 

obeithio y byddwch yn 

barod i’w cynnig eto 

flwyddyn nesaf.  

Gobeithiwn ddod yn ôl   

ymhen y flwyddyn yn fwy 

brwdfrydig byth i wneud 

hon yn arddangosfa 

deilwng iawn i Laura      

Ashley”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMUD TŶ 

 

Colled fawr i'n pentre' ni 

ond ennill mae pentre' 

Pennant pan symudodd 

Mair ac Alun Hughes i 

Hendre Aur,  Pennant. 

Mae eu dwy ferch Helen a 

Bethan a'u teuluoedd yn 

byw ym Mhennant ers 

blynyddoedd a daeth cyfle 

i fyw yn nes atynt. Ganwyd 

Mair yn Y Felin Newydd ac 

Alun yn Y Bont. Bu'r ddau 

tu hwnt o weithgar yn y 

pentre' yn y capel a'r 

neuadd gymuned, gan fod 

yn ofalus o'u cymdogion 

 yn Y Graig a'r ardal.  

Dymunwn iechyd da i'r 

ddau a phleser yn eu      

cartre' newydd. Byddant 

wrth gwrs, tra gallant, yn 

dod nôl i addoli yng 

nghapel y Graig. 
 

GWELLHAD 

 

Pryder i ni fel ardal yw           

clywed am salwch a  

gwendid amryw o ddeiliaid 

yn yr ardal. Dymunwn yn 

dda i Emyr Pugh a' i frawd 

Graham sy'n brwydro efo 

afiechyd. Anfonwn ein 

cofion at Ann Braichyfedw, 

ein gohebydd lleol sy'n 

cryfhau yn araf deg ac yn 

aros i weld arbenigwr yn 

Gobowen Dymuniadau 

gorau i chi'ch tri ar yr adeg 

anodd yma. Ar y cyntaf o 

Fehefin cwympodd Falmai 

(y gohebydd atodol) a 

thorri ei braich yn gas 

mewn deule, mae angen 

amynedd ac amser i'r     

cyfan wella yn ei amser ei 

hun ac i roi fyny a phoen.  
 

Meddyliwn am John a 

Beryl Anwyl, Maesmedri-

siol a Brynsiriol, ac am 

Bethan a Wyn Anwyl sy'n 

cymryd eu tro i gysgu yno 

gyda'r nos i'w gwarchod. 

Cadwch yn saff a llwyr 

wellhad i chi i gyd.        

Meddyliwn am bawb yn y 

cylch sydd yn hunan ynysu 

yn y cyfnod anodd yma. 

Mae'r pentre' yn dawel a 

Nic y siop yn dal i gario 

nwyddau i aml gartre' yn y 

pentre'. Diolch am y gofal 

a'r caredigrwydd Nic. 

 
 

GWELLHAD BUAN 
 

Dymunwn wellhad buan      

i Falmai Davis, un o’n           

g o h e b w y r   y m        

Mhenfforddlas. 

Mae Falmai wedi syrthio 

a thorri ei braich. Mae 

adref  ac yn gwella yn 

araf. 

Amynedd fydd eisiau     

Falmai fe fydd yn cymryd 

tipyn cyn y byddi yn ôl  

y n  h o l l  i a c h .                     

Gol. 

Y Gacen gan Ffion Snape 



Y DRENEWYDD 
 

Diolch i’r unigolion sy’n danfon 

newyddion o’r Drenewydd. 

Rydym yn dal i chwilio am berson i fod 

yng ngofal Colofn y dref 

HYSBYSEBWCH   YN   SEReN hafren 

Carwn Gefngwlad 

Carwn y Byd Natur  

Carwn y Bywyd Gwyllt 
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LLONGYFARCHIADAU 

 

Pleser yw llongyfarch    

Margaret a Hefin Bennett 

ar ddathlu penblwydd 

ddiamwnt eu priodas a 

phen blwydd mawr arall. 

Mae'r ddau yn aelodau o'r 

ofalaeth Bresbyteraidd sy'n 

perthyn i'r Graig. Gan fod 

pawb yn eu 'nabod,        

dymunwn yn dda i'r ddau. 

 

GWEINIDOGAETH YR 

OFALAETH 

 

Teimla'r ofalaeth          

Bresbyteraidd yn 

ddiolchgar i'w gweinidog Y 

Parchedig Iestyn ap Hywel 

am y myfyrdod ar y we ac 

hefyd am y llyfryn myfyrdod 

a anfonodd i bob aelod o'r 

ofalaeth. Mae'r cyfan yn 

help mawr yn y cyfnod 

anodd yma. Edrychwn    

ymlaen am gael cwrdd yn 

ein heglwysi unwaith eto. 
 

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 

SWYDDFA DOCYNNAU GORSAF RHEILFFORDD Y 

DRENEWYDD WEDI CAU 

 

‘Rydym ni gyd yn teithio ar y trên o bryd i’w gilydd a thrist 

iawn yw cofnodi fod  Swyddfa Docynnau Gorsaf Rheilffordd 

Y Drenewydd wedi cau am byth.  

 Mae’r Swyddfa Docynnau wedi bodoli ers dros 25 mlynedd 

ac fe wnaeth Gareth Marston a’r teulu gymryd drosodd rhai 

blynyddoedd yn ôl.  

 

‘Roedd Gareth a Jayne wastad yn cynnig y gwasanaeth 

gorau i’w cwsmeriaid a bob amser efo gwên ac ’roeddent  

yn gwneud eu gorau glas i ddod o hyd i’r pris gorau am    

docynnau ac unrhyw wybodaeth arall ’roeddem eisiau.   

 

Hoffem ddiolch ar ran Seren Hafren i Gareth a’r teulu am 

eu gwaith diflino dros y blynyddoedd a dymunwn y gorau 

iddynt i’r dyfodol.  

 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn mynd i osod dau beiriant talu ar 

bob platfform. 

Yr Orsaf  yn Y Drenewydd 
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Annwyl Ddarllenwyr, 

 

Bydd y Mudiad Meithrin yn 

dathlu ei ben-blwydd yn 50 

flwyddyn nesaf (2021). Felly 

heb os, rydym yn cynllunio 

ar gyfer nifer o               

ddigwyddiadau gwahanol i 

ddathlu’r achlysur.  

 

Ein bwriad yw casglu lluniau 

diddorol, hanesion a        

digwyddiadau sydd yn       

gysylltiedig gyda’r Mudiad a 

phrofiadau unigolion dros y 

blynyddoedd hyd at heddiw, 

er mwyn ychwanegu at yr 

amryw o ddathliadau fydd y 

Mudiad yn ei gynnal.  

 

Os oes gan unrhyw un 

ohonoch chi lun, hanes neu 

brofiad i rannu a fyddech 

cystal â chysylltu gyda ni 

trwy e-bostio 
marchnata@meithrin.cymru 

gan nodi’r flwyddyn,         

enwau’r bobl yn y llun ac 

ychydig o wybodaeth i     

gyd-fynd os gwelwch yn 

dda.  

 

Rydym hefyd yn awyddus i 

glywed gan unrhyw un o’r 

darllenwyr sydd wedi   

mynychu un o’r Cylchoedd 

Meithrin cyntaf – y rhai 

oedd mewn bodolaeth cyn 

1971. 

 

 

Edrychwn ymlaen at   

dderbyn eich atgofion a 

phrofiadau.  

 

Diolch yn fawr 

Cofion 

Helen Mai 

Swyddog Cydgordio 

Dathliadau 50 Y Mudiad 

Meithrin 
 

 

 
 
 
 
 
YMGYRCH #PRYNU LLEOL 
POWYS 
 

Mae trigolion Powys yn cael 
eu hannog i gefnogi a siopa’n 
lleol lle’n bosibl fel rhan o   
ymgyrch newydd sy’n cael ei 
lansio gan y cyngor sir. 
 
Bydd Cyngor Sir Powys yn 
lansio ymgyrch 
#PrynuLleolPowys ar      
gyfryngau cymdeithasol ac 
yn awyddus i drigolion y sir 
wneud eu rhan a chefnogi’r 
economi lleol dros y misoedd 
nesaf. 
 

Nod yr ymgyrch yw rhoi hwb 
i’r economi lleol a helpu’r sir i 
wella ar ôl llacio cyfyngiadau 
Covid-19. 
 

Dywedodd y Cynghorydd 
Rosemarie Harris, Arweinydd 
Cyngor Sir Powys: “Mae 
pawb ar draws y sir wedi 
teimlo effaith pandemig 
Covid-19 gyda busnesau lleol 
un ai’n gorfod cau neu’n 
newid eu ffordd o weithio. 
 

“Yn bennaf, mae trigolion 
Powys wedi gallu siopa’n 
lleol am fwyd a rhai cynnyrch 
eraill gan fod nifer o fusnesau 
lleol wedi parhau i       
weithredu’n gyfrifol o fewn y 
cyfyngiadau a gwasanaethu 
ein cymunedau ni. 

“Rydym yn annog ac yn 
gofyn i drigolion brynu’n lleol 
nawr ac yn y dyfodol lle’n 
bosibl, i helpu ein busnesau 
lleol a helpu’r sir i ffynnu’n 
economaidd.” 
 

Nod ymgyrch 
#PrynuLleolPowys Cyngor 
Sir Powys fydd hyrwyddo: 

 y siopau traddodiadol 
 sydd i’w gweld 
ar ein  stryd fawr 
neu’r cymunedau llai 
o faint  sydd un ai 
ar agor  nawr neu a 
fydd yn  agor wrth 
i’r cyfyngiadau 
ddechrau  llacio; 

 busnesau sydd â 
phresenoldeb ar-lein 
neu wefan fel bod 
cwsmeriaid yn gallu 
archebu nwyddau a 
fydd un ai’n cyrraedd 
stepen y drws neu 
bydd modd eu casglu 
yn ystod y mesurau 
cadw pellter         
cymdeithasol. 

 
I fod yn rhan o’r ymgyrch 
hwn, rydym yn gofyn i       
drigolion Powys rannu a    
hoffi’r negeseuon 
#PrynuLleolPowys ar      
gyfryngau cymdeithasol ar 
Facebook, Twitter ac        
Instagram ac i ddefnyddio’r 
hashnod wrth rannu eu   
cynnwys eu hunain ar-lein 
am fusnesau lleol. 
 
Dylai unrhyw berchnogion 
busnesau lleol sydd â       
diddordeb mewn bod yn rhan 
o’r ymgyrch ac am wybod 
mwy, neu’n well byth am 
gyflwyno fideo byr 1 – 2 
munud neu lun yn esbonio 
sut maen nhw’n gwneud   
busnes ar hyn o bryd, i gy-
sylltu â thîm cyfathrebu’r cyn-
gor ar 
comms@powys.gov.uk 

 
 

mailto:marchnata@meithrin.cymru
mailto:comms@powys.gov.uk
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Temptio ffawd oedd dewis 

cynnal G@yl Cerdd Dant 

Bro Nansi 2020 yn 

Llanfyllin chwedl rhai! Dim 

ond unwaith erioed yn 

hanes yr @yl, ers ei 

chynnal am y tro cyntaf yn 

1947, y bu’n rhaid gohirio’r 

@yl. Roedd hynny nôl yn 

1967 o ganlyniad i clwy 

traed a’r gennau. A’r 

lleoliad oedd Llanfyllin wrth 

gwrs! 

 

Fis Tachwedd diwethaf, 

tra’r oedd yr #yl yn cael ei 

chynnal yn Llanelli, a 

hanner y criw oedd yn 

canu’r Cywydd Croeso yn 

sownd ym Maldwyn dan 

bentwr o eira, cafwyd 

trafodaeth brys yngl~n â 

sicrhau yswiriant 

ychwanegol rhag ofn bod 

rhaid gohirio oherwydd 

tywydd gwael. Doedd 

gohirio oherwydd 

pandemig byd-eang heb 

groesi meddyliau neb!  

 

Ond dyna a fu! Tybed beth 

fyddai’r hen Nansi yn ei 

feddwl o’r sefyllfa rhyfedd 

yma, â gwisgo mygydau a 

chadw pellter o ddwy fetr 

bellach yn rhan o’n realiti 

newydd?!  

 

 

 

Mi fydd ffitio’r corau mawr 

ar lwyfan Llanfyllin yn 

ddigon o her, heb sôn am 

orfod cadw dwy fetr rhwng 

pob aelod. Byddai’n rhaid 

codi estyniad hyd y cae pêl-

droed!  

Yn dilyn cyfarfodydd 

arbennig rhithiol o’r 

Pwyllgor Gwaith lleol ac o 

Bwyllgor Gwaith 

Cymdeithas Cerdd Dant 

Cymru, cytunwyd o  dan yr 

amgylchiadau a’r 

ansicrwydd sy’n parhau 

gyda phandemig Covid-19 i 

ohirio Gŵyl Cerdd Dant Bro 

Nansi, Llanfyllin 2020 am 

flwyddyn. Dyddiad newydd 

yr @yl fydd y 13eg o 

Dachwedd, 2021.  

 

Meddai Llio Penri, 

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith  

 

 

Carwn  Gerdd Dant 

Carwn Gystadlu 

Newyddion Menter Iaith Maldwyn 

i’r Papurau Bro 

gan Rhian Davies 

Mehefin 2020 

Y Gymdeithas: 

“Er yn siomedig, roedd 

Pwyllgor Gwaith y 

Gymdeithas Cerdd Dant yn  

gwbl unfrydol yn y 

penderfyniad i ohirio G@yl 

Cerdd Dant Bro Nansi 

ynghyd â nifer o 

weithgareddau eraill y 

gymdeithas. Byddai unrhyw 

benderfyniad arall wedi bod 

yn gwbl anghyfrifol. Y mae 

hyn, wrth gwrs, yn ofid, ond 

rwy’n falch nodi bod pwyll, 

rheswm a doethineb yn 

llywio’r penderfyniad. 

Iechyd a diogelwch y 

cyhoedd yw’r flaenoriaeth 

nawr. Fe ddaw eto gyfle i 

gyd-fwynhau ein diwylliant. 

Yn y cyfamser mae’r 

posibiliadau drwy gyfryngau 

rhithiol yn gynhyrfus ac ar 

waith.” 

GOHIRIO  G#YL  GERDD  DANT  BRO  NANSI 
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AMSER STORI NA NEL 

 

“Dewch o hyd i gornel glyd, mae’n amser i gael stori. 

Swatiwch lawr am antur fawr, i fyd sy’n llawn direidi!” 

Mae’r Fenter wedi gweithio gyda’r actores a chantores Sian James a Gwasg y Lolfa er 

mwyn recordio storïau llyfrau Na Nel. Mae hwn yn amser stori hyfryd i blant rhwng 6-10 

oed i wrando a gwylio ar You Tube. Maent yn hynod o ddefnyddiol i blant sy’n derbyn 

addysg Gymraeg a heb riant neu athro adre sy’n gallu darllen Cymraeg iddynt. Gellir 

dod o hyd i’r stori gyntaf ar dudalen Your Tube Menter Iaith Maldwyn neu trwy ddilyn y 

linc yma: https://youtu.be/PFX6FiSlC9w.  

RAS YR IAITH 

 

Gan nad oedd modd cynnal Ras yr Iaith ar draws Cymru eleni, cafwyd ras wahanol 

iawn, sef Ras 1,2,3. Yn ystod mis Mai dyma oedd yr her: Cam 1 oedd rhedeg 1 milltir, 

Cam 2 oedd enwebu dau berson arall i gymryd rhan a Cham 3 oedd rhoi £5 o nawdd 

tuag at elusennau GIG Cymru. Mae dal modd rhoi nawdd trwy’r wefan 

canlynol:www.gofundme.com/f/ras-yr-iaith.  

 

Yn ystod mis Mehefin yr her oedd chwarae Bingo Cymraeg. Roedd llond taflen o heriau 

Cymraeg, e.e. gwylio S4C, ysgrifennu limrig neu siarad gyda’ch anifail anwes yn 

Gymraeg!  

Mi ddylai bod cymal o Ras yr Iaith eleni wedi ei chynnal yn Y Drenewydd ar dydd Iau, 

Gorffennaf y 9fed, ond oherwydd yr amgylchiadau presennol, bu’n rhaid gohirio. Dyma 

oedd diwrnod olaf y daith ar draws Cymru i fod. Er mwyn nodi diwedd Ras 1, 2, 3, bydd 

Mentrau Iaith Cymru yn trefnu gig ar lein ar y dyddiad yma (9/7/20) gyda Gwilym 

Bowen Rhys (6pm), Welsh Whisperer (6.30pm) a Kizzy Crawford (7pm). Bydd y gig 

yma yn addas i deuluoedd ac am ddim. Cofiwch edrych ar cyfryngau cymdeithasol 

Menter Iaith Maldwyn am fwy o fanylion.  

 

https://youtu.be/PFX6FiSlC9w
http://www.gofundme.com/f/ras-yr-iaith


Nid yw Golygyddion na Phwyllgor Seren  

Hafren  o   anghenraid   yn   cytuno         

gydag   unrhyw farn a    fynegir yn y papur 

hwn.                Gol. 

Dyma ni eto wedi cael rhai tudalennau 

ynghyd i’ch diddori (gobeithio), 

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu, a 

chroeso eto i unrhyw un ohonoch ddanfon 

atom erthygl, stori, pos bach,  cerdd, llun, 

jôc fach neu unrhyw beth o’ch dewis chi. 

Dyma eich cyfle  ewch ati danfonwch nhw 

ataf i delmac.thomas@hotmail.com  

 Eto diolch yn fawr iawn i chi gyd. 

 
Edrychwch ar ôl eich hunain.  

Daliwch ati, Mae pethau yn gwella ond 
maen rhaid bod yn ofalus 

Cadwch  at eich gofod a golchwch eich 
dwylo. 

Cadwch i wenu. 

Aroswch gartref os nad oes rhaid 

i chi fynd  allan. 

 Fe ddaw pethau yn well. 

Bydd haul ar fryn cyn bo hir. 
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Carwn ein Hiaith 

Carwn ein Gwlad 

Carwn ein Papur Bro!! 

(Parhad o Golofn Menter Maldwyn) 

 

TAFARN Y CLO 

 

Mae gwaith y Mentrau Iaith wedi newid eithaf 

dipyn dros y misoedd diwethaf. Yn arferol 

mae’r Mentrau yn trefnu gweithgareddau yn 

eu broydd eu hunain, ond gyda’r galw bellach 

am ddigwyddiadau a gweithgareddau ar lein 

gan fod pawb wedi ynysu yn eu cartrefi, mae 

mwy a mwy o gydweithio wedi bod rhwng y 

Mentrau Iaith ar draws Cymru.  

Un o’r prosiectau cenedlaethol yma yw creu 

Tafarn y Clo - Lock Inn ar Facebook. Tafarn 

rhithiol yw hwn sydd ar agor bob nos Fercher. 

Fel yr Eisteddfod, mae hon yn dafarn teithiol 

ac yn ymweld ag ardal wahanol o Gymru bob 

wythnos. Cafwyd y fraint o lansio’r dafarn gan 

Menter Iaith Maldwyn a Menter Iaith 

Brycheiniog a Maesyfed wrth i bawb gael blas 

o Bowys Paradwys Cymru am y noson. 

Cofiwch ymweld â’r dafarn bob nos Fercher   

o 8pm ymlaen. Mae amrywiaeth o gwisiau, 

cerddoriaeth, sesiynau sgwrsio, diodydd, 

gemau a lot o hwyl.  

Croeso cynnes i bawb sydd dros 18 oed! 


