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Gwasanaeth 
Ieuenctid yn dathlu 

Wythnos Gwaith 
Ieuenctid 2020 

Dathlwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid gan Wasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion rhwng 22 a 28 Mehefin, sef wythnos a neilltuwyd i ddathlu gwaith ieuenctid ledled 
Cymru. 
Yn anffodus, oherwydd y pandemig presennol digwyddodd llawer o'r dathliadau yn ystod Wythnos 
Gwaith Ieuenctid ar-lein. Dosbarthwyd gwobrau drwy gydol yr wythnos lle bu Gweithwyr Ieuenctid 
yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi cyflawniadau pobl ifanc ar draws y sir. Dosbarthwyd y gwobrau 
canlynol: 
 

Gwobr Ymrwymiad: 
Clwb Ffitrwydd Ysgol Bro Teifi   Cyflawniad Arbennig: 
Brandon Jones     Josh Johnson 
 
Gwobr Cyfranogiad:    Gwobr Ymroddiad: 
Broadie Gadsby     Levi Evans 
 
Datblygiad Personol:    Gwobr Cyfraniad: 
Cian Taylor      Chelsea Jones, Zac Evans 
 
Gwobr Ymrwymiad a Chyfranogiad: 
Ewan Evans 
 
Roedd dathliadau eraill a gynhaliwyd gan y gwasanaeth yn ystod yr wythnos yn cynnwys 
digwyddiadau ymhob clwb ieuenctid rhithiol, blogiau a fideos dyddiol wedi’u llwytho ar dudalennau 
cyfryngau cymdeithasol y gwasanaeth. 
 
Dywedodd Gwenllian Evans, Rheolwr Gwaith Ieuenctid dros dro Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion: "Er bod eleni ychydig yn wahanol i'r ffordd y byddem ni fel arfer wedi dathlu Wythnos 
Gwaith Ieuenctid, rydym yn awyddus i werthfawrogi prif bwrpas Gwaith Ieuenctid, sef cydnabod a 
chanmol cyflawniadau pobl ifanc, ynghyd â rhoi cyfleoedd amrywiol iddynt ddatblygu'n gyfannol a 
helpu i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol'. 
 
"Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed mewn 
amrywiaeth o leoliadau anffurfiol, drwy ddarpariaethau wedi'u targedu a darpariaethau cyffredinol. 
Yn ystod y pandemig hwn, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi addasu ei ddarpariaeth i 
gefnogi pobl ifanc drwy weithgareddau rhithiol, cymorth ar-lein drwy Facebook, Twitter ac 
Instagram a thrwy wneud galwadau ffôn wythnosol". 
 
Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod y Cabinet â Chyfrifoldeb am Ysgolion, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau, Cefnogaeth ac Ymyrraeth: "Roedd yn wych gweld cynifer o weithgareddau yn 
parhau i gael eu cynnal gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 
yng Ngheredigion. Mae Gwaith Ieuenctid yn cynnig cymaint o gyfleoedd i bobl ifanc sy'n tyfu’n 
oedolion ac yn aml gall fod yn achubiaeth i rai. Felly, mae'n bwysig iawn ein bod yn cydnabod, yn 
gwerthfawrogi ac yn dathlu gwaith y Gwasanaeth Ieuenctid a Gwaith Ieuenctid yn genedlaethol." 
 
I gael rhagor o wybodaeth, neu i gael gwybod am ba gyfleoedd sydd ar gael i chi, ewch i 
dudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar 
@GICeredigionYS, y wefan www.giceredigionys.co.uk neu e-bostiwch y tîm 
ar youth@ceredigion.gov.uk 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=cy&a=www.giceredigionys.co.uk
mailto:youth@ceredigion.gov.uk
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Cynghorydd a’r Corona! 
Ers deugain mlynedd mae’r ardal yma wedi bod yn 

gartref i mi.   Wedi priodi Emrys, sydd yn wreiddiol o’r ardal, 

ac wedi codi dau o blant Heulwen a Gareth does 'na unman 

arall sy’n dod yn agos i’r milltiroedd sgwâr a mynyddig sy’n ein 

hamgylchynu.   Wrth i’r plant dyfu i fyny fe wnes i wirfoddoli 

gyda’r Cylch Meithrin a’r Ysgol leol ac yn ddiweddarach cael y 

cyfle i weithio’n lleol.   Fe wnaeth y cyfnod yna fy ysgogi yn 

2008 i fentro cael fy ethol i fod yn Gynghorydd Sir er mwyn 

rhoi rhywbeth yn ôl i’r ardal sydd yn gymaint ran ohonof erbyn 

hyn.   

Dros yr wyth mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn aelod o 

Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr gyda chyfrifoldeb am 

Adran Tai'r Sir.   Cyfrifoldeb sydd yn heriol iawn ar adegau gan gydweithio gydag 

asiantaethau ar lefel sirol a chenedlaethol gyda gofynion statudol ar yr adran o dan arweiniad 

Llywodraeth Cymru.   Rwy’n falch i nodi bod Sir Gâr wedi bod yn flaengar ym maes Tai ac 

wedi llwyddo i ehangu cyfleoedd am gartrefi rhent yn y Sir.   Un o’m cyfrifoldebau pennaf yw 

sicrhau bod tai a chartrefi o safon ar gael i’n tenantiaid a bod y rhai sydd ag angen yn gallu 

derbyn cefnogaeth.   

Er gwaethaf y galw Sirol, y gymuned sydd bob amser yn  ganolog i’r gwaith.   Dyna fu 

fy hanes yn yr wythnosau diwethaf gan geisio bod o gymorth i rai sydd mewn angen.   Mae’r 

galwadau wedi bod yn niferus gan gynnwys casglu pecynnau bwyd i deuluoedd, casglu 

presgripsiwn, siopa bwyd a nwyddau angenrheidiol heb sôn am lenwi ffurflenni a sicrhau bod 

pawb yn ddiogel ac yn iach.   Mae’r cyfnod yma wedi dod â ni gyd i ddeall maint a 

phwysigrwydd y pethau bach a’r cysylltiadau sydd yn ein cadw i fynd - Un o’r pethau sydd yn 

aros yn y cof yw’r cais i fi fynd i hôl petrol ar gyfer peiriant torri lawnt.   Wrth gwrs, ar y 

dechrau nid yw un yn meddwl bod hyn yn flaenoriaeth, ond wedi meddwl, wrth gwrs ei fod, 

mae gallu torri porfa a chadw tŷ yn un o’r pethau yna sy’n gysur ac yn ein cadw ni gyd i fynd, 

yn dangos ein bod yn dal ati, er gwaetha popeth arall.    

Mae hyn oll yn cadarnhau ein bod yn gymuned gref a gweithgar, mae hwnna’n 

rhywbeth sy’n sylfaenol i ni.   Fe ddaethon ni i gyd at ein gilydd i gefnogi pentref Pontweli ar 

ôl y llifogydd gwael, a dyma ni eto yn sefyll gyda’n gilydd y tro hwn i oroesi pandemig byd-

eang.   Serch hynny, mae 'na fendithion i’w cyfrif.   Mae fy niolch yn fawr i’r gwasanaethau a’r 

unigolion sydd wedi ein cefnogi ni trwy hyn.   Mae’r straeon bach a mawr o garedigrwydd 

rhwng cymdogion mor galonogol.   Rydym yn ffodus iawn o fyw mewn cymuned lle mae pawb 

yn barod eu cymwynas ac mae’r cyfnod anodd o ryfedd hwn wedi creu cwlwm rhyngom ac wedi 

dysgu i lawer ohonom am ein cyfrifoldeb i helpu eraill a gofalu am ein gilydd.   

Wedi cyfnod y clo mawr rwy’n hyderus y bydd y cyfeillgarwch yn parhau gan ddysgu i 

ni beth yw gwir ystyr cymuned.   Cofiwch rwyf yma i’ch helpu ond  ni allaf addo dim ond 

gwneud fy ngorau! Gallwch gysylltu â mi ar 07792199161 

Cadwch yn ddiogel ac yn saff! 

Cofion cynnes 

Cynghorydd Sir  - Linda Evans 

Ward Llanfihangel ar Arth 
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CFFI CEREDIGION 
Dyma fis arall wedi gwibio heibio! Er nad ydym yn cwrdd wyneb yn wyneb, rydym yn cadw’n 

brysur ac yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd drwy gynnal nosweithiau clwb dros y rhyngrwyd. 

Eleni, bydd Rali go wahanol i’r arfer. Na, nid heidio i Lanwenog, ond rydym yn torri tir newydd 

drwy gystadlu ar-lein! Mae nifer o wahanol gystadlaethau o farnu stoc dros Zoom i greu TikTok lip-sync, 

arwydd diolch a fideo ffitrwydd. Plethu’r traddodiadol gyda bywyd beniwaered heddiw! Felly, ‘watch this 

space’!  
Fis yma eto, rydym am rannu hanes aelodau gyda chi a phedair stori go wahanol y cawn ym mis Mehefin.  

Dechreuodd Marged Jones o Glwb Mydroilyn y 

cyfnod clo ben draw’r byd! Beth oedd hi’n gwneud yno, 

dwi’n clywed chi’n gofyn? Wel, aethon ni ati i sgwrsio gyda 

Marged i glywed ei hanes. 

“Ymgeisiais o dan gynllun teithiau tramor gyda 

C.FF.I. Cenedlaethol, gyda’r daith yn cael ei noddi gan C 

Alma Baker Trust. Bues yn ffodus o gael fy newis ar ôl 

cyfweliad i fynd i weithio ar fferm Limestone Downs, yn 

ynys y gogledd Seland Newydd rhwng Ionawr ac Ebrill 

2020.” 

“Mae ffermio yn Seland Newydd ar raddfa lawer yn 

fwy na Chymru, ac mae’r gefnogaeth i ffermio yn llawer fwy 

yn Seland Newydd gan fod ffermio yn rhan hanfodol o’r 

economi. Oherwydd bod tywydd yr haf yn tueddu i fod yn 

sychach na Chymru, nid oes gymaint o bwysau ar y ffermwyr 

i gymryd mantais o’r tywydd braf i gynhaeafu silwair. Felly 

mae cydbwysedd bywyd a gwaith ychydig yn well na fan 

yma. Ond weithiau gan ei bod hi’n sychach allan yn Seland 

Newydd, mae hyn yn rhoi heriau eraill iddynt, fel diffyg porfa.” 

“Roeddwn yn wreiddiol fod i hedfan adref o Seland Newydd ar y 6ed o Fai, ond oherwydd y feirws 

a’r ‘lock down’ roedd pob peth yn cael ei ganslo, ac roedd prisiau hedfan un ffordd yn ddrud iawn. Ond bues 

yn lwcus tu hwnt o fedru hedfan adref ar y 6ed o Ebrill a dim ond 

tridiau o rybudd cefais i drefnu’r cwbwl, gan nad oedd llawer o 

gwmnïau awyrennau yn hedfan. Syndod mawr oedd dod nôl i faes 

awyr gwag Heathrow ar y 7fed o Ebrill gyda neb yn rhoi unrhyw 

gyfarwyddyd am hunanynysu. Ond er hyn, fe wnes i hunanynysu am 

bythefnos wedi i mi gyrraedd adref.” 

Gofynnais iddi a oedd ganddi stori i’w rhannu o Seland 

Newydd... “O ni’n meddwl bod fi’n casáu pysgota cyn mynd i Seland 

Newydd, ond ddales i hwn o fewn 5 munud o roi’r wialen bysgota yn 

y dŵr- Snapper yw’r enw ar y pysgodyn yma. Ges i’r llysenw 

‘Snapper Slayer’ tra bues i yno.” 

Mae’r Mudiad yn llawn o aelodau hunangyflogedig, ac mae’r 

cyfnod yma wedi cyfyngu’n fawr arnynt. Ond mae un aelod, Betsan 

Hughes o Landdeiniol, am herio’r cyfyngiadau yma ac wedi mentro 

ac addasu ei busnes yn y cyfnod clo. 

“Dwi’n berchen ar fusnes dylunio ac adnewyddu dillad, 

‘Betsan Jane’, felly fel arfer yn ystod y cyfnod yma o’r flwyddyn 

bydden i’n brysur iawn yn fy nghaban pren sydd wedi’i leoli ar ein 

fferm deuluol - Llwynbedw yn Llangwyryfon. Yn anffodus, gan nad 

oes priodasau yn cael eu cynnal eleni, dwi’n dawelach nag arfer. Ond 

dwi’n edrych ymlaen at groesawu fy nghwsmeriaid yn ôl i’r caban. 
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Gan nad oes cymorth gan y Llywodraeth ar gyfer busnesau newydd, mi fyddai wedi bod yn anodd aros tan 

fyddai’r pandemig wedi dod i ben cyn derbyn unrhyw fath o incwm. Felly, dechreuais greu dillad plant a’i 

enwi’n ‘Beti Bwt’. Dwi’n mwynhau creu dillad plant, wrth i mi greu ambell i beth i’m nith a’m nai. Wrth i 

mi fynd ati i greu casgliad Beti Bwt, roeddwn i’n ystyried beth fydde Alaw a Macs yn mwynhau eu gwisgo. 

Dwi wedi creu dillad gyda’r thema tractor i fois a’r thema cactws i’r merched a hefyd dillad i’r oedolion i 

gyd-fynd â’r plant.” 

“Er gwaetha’ y lockdown, dwi’n credu bydde cwpwl o bethe positif yn medru dod allan o hyn. Mae 

cynnydd yn y gefnogaeth i fusnesau bach gan nad yw’r cwmnïau mawr yn medru cadw i fyny gyda’r galw. 

Gobeithio bydd y gefnogaeth yma yn mynd i barhau ar ôl i’r lockdown yma basio a bod llai o air miles ar y 

cynnyrch yr ydym yn eu prynu.” 

Nyrs yw Meleri Davies o Lanwenog yn uned gofal dwys ysbyty 

Treforys, Abertawe. Un o arwyr rheng flaen y gwasanaeth iechyd ac fe 

gawsom gyfle prin i’w holi am y newidiadau i’w bywyd yn y cyfnod 

yma. 

“Yn bersonol, rwyf wedi gorfod symud i fyw gyda fy ffrindiau 

gwaith yn y cyfnod yma er mwyn gallu hunanynysu a chadw fy nheulu 

yn ddiogel gan fy mod mewn cysylltiad â chleifion Covid-19. Yn y 

gwaith, rhaid i ni ddechrau shifft hanner awr yn gynt er mwyn medru 

newid ‘scrubs’ a gwisgo deunydd diogelwch cyn mynd ar y ward. Mae’n 

rhaid i ni wisgo masgiau am ein cegau a haenen o blastig er mwyn 

amddiffyn ein gwynebau rhag y clefyd. Mae menig hefyd yn rhan 

bwysig o’r wisg amddiffynnol. Rhaid i ni wisgo’r wisg ychwanegol yma 

am bedair awr o’r bron, ac wedyn cael seibiant a newid gwisg cyn trin 

claf gwahanol. Fel rhan o’m swydd, rhaid i mi hyfforddi nyrsys ar sut i 

ddefnyddio offer gofal dwys, megis peiriannau anadlu a pheiriannau 

cynnal bywyd. Ar ôl gorffen shifft, mae’n rhaid cael cawod a newid 

dillad cyn gadael yr ysbyty er mwyn amddiffyn eraill rhag y clefyd.” 

“Pe bawn i am roi neges i bawb, fe fyddwn i’n cynghori pobl i 

fod yn gall ac yn ddiogel, gan gadw pellter a dilyn gofynion y 

Llywodraeth. Mae hyn yn bwysig er mwyn atal lledaeniad y clefyd ac er 

mwyn diogelu bywydau’r rhai mwy bregus o fewn ein cymunedau.” 

“Ar ôl dod allan o’r cyfnod clo, rydw i’n edrych ‘mlaen i gael 

treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau (gan ddilyn canllawiau’r Llywodraeth). Rydw i hefyd yn edrych 

ymlaen at fyw yn ôl yng nghefn gwlad Ceredigion a mwynhau awyr iach gwledig.” 

Cyfraith yw maes Manon Jones o Dregaron, a gofynnom iddi beth yw’r newidiadau mae hi wedi’u 

gweld i’w bywyd?  

“Ma’ Covid-19 yn golygu bod y swyddfa wedi cau i’r cyhoedd a ni nawr yn delio â chleientiaid trwy 

e-bost ac ar y ffôn sy’n gallu bod yn heriol ar ôl arfer cwrdd â phobl wyneb yn wyneb. Ma’r staff hefyd yn 

rhannu amser rhwng y swyddfa ac adref ac mae’n siŵr bod y rhan fwya’ sy’n gweithio o adre erbyn hyn yn 

gallu uniaethu gyda rhai o’r heriau sy’n dod yn sgil hynny! Dwi’n delio gyda chyfraith eiddo gan fwyaf ac 

ma’r sefyllfa bresennol wedi effeithio’r farchnad dai a’r gallu i barhau a chwblhau materion.” 

“Y peth mwya’ positif dwi wedi’i weld yw shwt ma’r cymunedau lleol wedi dod at ei gilydd i 

gefnogi a rhoi cymorth i fusnesau lleol ac i unigolion mwya’ bregus ein hardaloedd gwledig ni. Dwi’n 

edrych ‘mlaen i weld ffrindie a theulu a gallu ymgymryd nôl â gweithgareddau cymdeithasol.” 

Hoffwn gymryd mantais o’r cyfle yma i longyfarch a diolch i bob aelod sydd wedi bod yn cynnig 

cymorth yn eich cymunedau a’ch annog chi fel trigolion i gysylltu yn y ffyrdd arferol os oes unrhyw beth 

allwn ni wneud i helpu, ar 01570 471 444 neu drwy e-bost ar anne@yfc-ceredigion.org.uk. 

Tan y tro nesaf, cadwch yn ddiogel, Elliw ac Elin 
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 Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

                            Wel shwt mae`r hwyl? Ysgol neu adre?  Mae`n amser rhyfedd ond 

gobeithio y bydd pethau`n gwella`n fuan. Dim llawer o edrych ymlaen at wyliau`r haf 

eleni ond efallai y bydd gobaith cwrdd ag eraill ar ôl y cyfnod o aros adre a methu 

teithio. 

                  Tybed beth ydych chi`n hoffi gwneud yn ystod yr hunan ynysu. Rwyf wedi 

cael llawer iawn o hwyl yn cerdded a chael amser i sylwi ar fyd natur; y blodau hyfryd 

yn y cloddiau, yr adar yn canu a`r bywyd gwyllt sydd o`n hamgylch. Mi welai hefyd 

llawer iawn o ieir bach yr haf yn hedfan o`n hamgylch ac roeddwn wrth fy modd yn 

gweld eu lliwiau hyfryd gyda phob un bron yn wahanol.  

       Rhaid dweud fy mod wedi cael llawer iawn o ieir bach yr haf yn hedfan drwy`r 

post ac ar e bost, rhain i gyd mor brydferth. Diolch i chi gyd ac anodd iawn oedd 

beirniadu'r lliwio gofalus ond yr un sydd yn ennill y tocyn llyfr yw Grug Rees, 

Rhosdir, Bwlchyfadfa, Talgarreg ond rhaid hefyd yw llongyfarch pawb arall. 

Cofiwch drio eto gan fy mod wrth fy modd yn derbyn y lluniau hyfryd. 

Y tro yma, gan nad oes hawl teithio i`r traeth, rwyf am i chi liwio llun y castell 

tywod yma ac fe allwn ni freuddwydio ein bod ar lan y môr yn mwynhau'r haul tesog. 

Hwyl am y tro 

Beth    

 

Enw_____________ 

________________  

Oed______  

 

 Cyfeiriad________________ 

 

 

Cyfle i chi ennill Tocyn Llyfr gwerth £5 

mailto:bethan@cd1340.f9.co.uk
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 Lleisiau amrywiol ond undod 
pwrpas - dyfodol cynaliadwy ar 

gyfer cynhyrchu bwyd yng 
Ngheredigion 

Mae Gwrthryfel Difodiant (XR) Aberteifi wrth 
eu bodd â’r ymateb i Gynulliad y Bobl a gynhaliwyd 
ar-lein tua diwedd mis Mehefin lle roedd dros 150 o 
bobl yn bresennol. Mae wedi arwain at lwyth o 
adborth cadarnhaol gan bobl na fyddai yn aml yn yr 
un cyfarfod; ffermwyr (rhai wedi ymddeol a rhai 
prysur), ecolegwyr, tyddynwyr, gwleidyddion, 
masnach-arddwyr, cynghorwyr bwyd, a gwerthwyr 
bwyd. Roedd y pynciau'n amrywiol, ond roedd pob 
un yn canolbwyntio ar bwysigrwydd amaethyddiaeth 

a defnydd tir yn yr ystyr ehangaf a sut y gallai'r system bresennol gael ei gwneud yn fwy cynaliadwy yng 
Ngheredigion. Gwrandawodd y mynychwyr ar gyflwyniadau gan Elin Jones AS a chan XR Aberteifi a oedd 
yn cyd-gynnal y digwyddiad, ac yna ar sgyrsiau byr gan yr NFU, FUW, ecolegydd, garddwriaethwyr 
organig, yr RSPB, cynrychiolwyr bwyd Cymru, dŵr a llifogydd, a Ben Lake AS. 

I lawer, Cynulliad y Bobl hwn oedd eu profiad cyntaf o Ddemocratiaeth Fwriadol. Roeddent yn 
croesawu'r cyfle i wrando ar arbenigwyr ac yna cael eu rhoi mewn grwpiau bach i drafod fel bod modd 
gwrando ar farn pob unigolyn. Trafododd yr 17 grŵp: ‘Beth allai fod yn system ffermio gynaliadwy ar gyfer 
Ceredigion? Sut gallem ni ei chyrraedd?’ Gwnaethon nhw nodiadau am eu hatebion manwl a dewis eu prif 
bwyntiau i’w hadrodd yn ôl i'r prif gyfarfod. Roedd yna lawer o argymhellion yn ymwneud â maes amrywiol 
iawn, o addysg drwodd i fynediad haws i ffermio. Mae'r canlyniadau'n dal i gael eu crynhoi ond byddant ar 
gael yn fuan. Y bwriad yw anfon y canlyniadau at yr holl gyfranogwyr, Cynghorwyr, Aelodau o'r Senedd ac 
unrhyw un arall sy'n dymuno eu gweld. "Dyma hanfod democratiaeth agored. Nawr mae angen i ni adeiladu 
arno i wneud newid go iawn a pharhaol ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Gall cynulliadau tebyg ein helpu i 
adeiladu consensws yn ein hangen brys i ddod o hyd i ffordd ymlaen i atal newid peryglus yn yr hinsawdd," 
meddai Sarah Wright, a oedd yn cyd-gynnal y digwyddiad ar ran Gwrthryfel Difodiant. 

Mynegodd llawer o'r mynychwyr eu teimlad mai dim ond dechrau'r daith oedd hyn a bod angen 
cadw'r drysau ar agor i drafodaeth gadarnhaol. Yn amlwg mae llawer mwy i'w ddweud a dewisodd llawer o 
fynychwyr aros ymlaen a pharhau i siarad ar ôl i'r Cynulliad swyddogol ddod i ben. 

Meddai Elin Jones AS ar Twitter: 
‘Pe tasen ni wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus i drafod amaeth cynaliadwy mewn neuadd bentref rywle rhwng 
Llanon a Llanarth, yna fydden ni ddim wedi cael 150+ i gyd mewn un lle, gyda siaradwyr gwych, ymneilltuo i 
grwpiau bach a phopeth drosodd mewn 2 awr. Ond digwyddodd heno ar Zoom yng Ngheredigion. 
Cyfarfod adeiladol gyda lleisiau amrywiol ond undod pwrpas - dyfodol cynaliadwy ar gyfer cynhyrchu bwyd 
yng Ngheredigion. 

Dechrau trafodaeth ddefnyddiol iawn. Dechrau sgwrs wych. A gweithredu. 
Diolch i’r trefnwyr, XR Aberteifi, i’r NFU, FUW, CFfI, Ben Lake, cynghorwyr, ffermwyr, cynhyrchwyr, 
gwerthwyr, a phawb. Cychwyn trafodaeth fuddiol iawn.’ 

Os hoffech gael copi trwy e-bost o'r syniadau niferus a godwyd yng Nghynulliad y Bobl, cysylltwch â 
Gwrthryfel Difodiant Aberteifi ar cardigan@xrcymru.org 
 

 
 

 

 

 

 

Non Edwards 
BA(HONS) ECS MCFHP MAFHP 

 

Gweithwraig Broffesiynol 

mewn iechyd traed 

01239 621343 

non.edwards@cms-wales.co.uk 

Clinic Traed Teifi, 11 Heol y Priordy, Aberteifi 

CARTREF HENLLAN 

Aelwyd gartrefol Gymraeg 

Bwyd maethlon a gofal arbennig 

24 awr y dydd 
 

Perchennog: Mr G T Williams 

Metron: Jackie Cannell 

Is Reolwraig: Camwy Griffiths  

01559 3712 93 

(Lluniau gan Elin Jones AS) 
 

mailto:cardigan@xrcymru.org
mailto:non.edwards@cms-wales.co.uk
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Datganiad i'r wasg gan yr Eisteddfod Genedlaethol 
CYHOEDDI RHESTR FER GWOBR ALBWM CYMRAEG Y FLWYDDYN 

Heddiw (19 Mehefin), cyhoeddir rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2020, ar y cyd gan yr 

Eisteddfod Genedlaethol a BBC Radio Cymru.  

Gyda chymaint o albymau o safon yn gymwys ar gyfer y wobr eleni, cytunodd y beirniaid i gynnwys 11 o 

albymau ar y rhestr fer, yn hytrach na’r deg arferol. 

Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o 

bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod 

dan sylw oedd 31 Mai 2019 hyd at ddiwedd Mai 2020. 

Bu panel o feirniaid sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan 

bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Y beirniaid oedd Elan Evans, Siân Eleri Evans, Huw Foulkes, 

Gwenan Gibbard, Dyl Mei, Siân Meinir, Gwyn Owen a Neal Thompson. 

Gyda’r Eisteddfod yng Ngheredigion wedi’i gohirio eleni, mae’r trefnwyr yn cydweithio gyda Gŵyl 

AmGen BBC Radio Cymru, a chyhoeddir enillydd y wobr yn ystod yr ŵyl a gynhelir o 30 Gorffennaf – 2 Awst. 

Yr albymau a ddaeth i’r brig yw: 

        3 Gwr Doeth – Hip Hip Hwre 

        Ani Glass – Mirores 

        Carwyn Ellis & Rio 18 – Joia! 

        Cynefin – Dilyn Afon 

        Georgia Ruth – Mai 

        Gruff Rhys – PANG! 

        Gwilym Bowen Rhys – Arenig 

        Los Blancos – Sbwriel Gwyn 

        Llio Rhydderch – Sir Fôn Bach 

        Mr – Amen 

        Yr Ods – Iaith y Nefoedd 

Bydd BBC Radio Cymru yn rhoi sylw i bob un o’r albymau yn ystod y dydd ar eu rhaglenni, ac am 

18:30, cynhelir sgwrs fyw ar facebook yr Eisteddfod, fel rhan o raglen AmGen fydd yn cloriannu’r rhestr fer.  Yn 

ogystal, bydd Sôn am Sîn yn cynnal sgwrs yn ystod Gŵyl Tafwyl Digidol i drafod y rhestr fer yn benodol. 

Cyhoeddir y rhestr fer ar raglen Huw Stephens ar Radio Cymru 2 am 08:00, fore Gwener, ac yna, bydd yr 

enillydd yn cael ei gynhoeddi ddydd Sadwrn 1 Awst, a chyhoeddir rhagor o fanylion am y Wobr maes o law dros 

yr wythnosau nesaf. 

 

CYSTADLEUAETH SWDOCW - AGORED I BAWB 
Y cyfan sydd rhaid ei wneud yw cwblhau’r Swdocw a’i anfon ar e-bost at ygarthen@yahoo.com neu 

drwy’r post at Rowena Davies-Franklin, Penrhiw, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LL. 

Bydd yr enw cyntaf allan o’r het ar ddiwedd y flwyddyn yn derbyn £20. Pob lwc. 

Yr enw cyntaf allan o’r het ym mis Mehefin oedd Meryl Jones, Plas-y-Dderwen, Talog, Caerfyrddin. 
 

 

  

 

5 7 2 6 4 9 1 3 8 

8 6 3 5 7 1 2 4 9 

4 1 9 3 8 2 7 6 5 

2 9 7 8 1 3 4 5 6 

3 4 5 2 6 7 9 8 1 

1 8 6 9 5 4 3 7 2 

7 5 4 1 9 6 8 2 3 

9 3 8 7 2 5 6 1 4 

6 2 1 4 3 8 5 9 7 

4  9   5    

  3    7  8 

6   7   3   

 9   5   2  

 1 7     9  

   4 9   8  

  2   3    

7   6   5   

    4  9   

SWDOCW  Rhif 62 

(Mehefin 2020) 
 

SWDOCW  Rhif 63 

(Gorffennaf/Awst 

2020) 
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 ‘Wrth ysgrifennu’r geiriau hyn, roeddwn innau’n meddwl am fy nau 

fyd innau. Dau gartref, y naill yma yng Nghymru a’r llall yn Iwerddon. 

Ond un galon.’ 

 Geiriau Ryland Teifi, perfformiwr aml-dalentog. Mae’n briod â 

Roisin, merch i un o’r Brodyr Clancy, y criw a adferodd ganu gwerin 

Iwerddon yn y 60au. Mae’r plant, Lowri, Cifa a Myfi yn rhugl Gymraeg a 

Gwyddeleg eu hiaith. Mae’r teulu’n byw mewn ardal Gaeltacht yn An 

Rinn tra mae Ryland yn gorfod siario’i fywyd rhwng y ddwy wlad. 

  Mae Ryland Teifi yn un o’n cyfansoddwyr a’n perfformwyr 

mwyaf talentog a phoblogaidd, gyda’i ganeuon yn cyfuno’r 

gwerinol/cyfoes Cymreig.  

Gan ei fod wedi priodi Gwyddeles o deulu o gerddorion cryf yn y 

traddodiad, a gan ei fod ef a’i deulu bellach yn byw yn ne-ddwyrain yr 

ynys, mae dylanwad traddodiadau a datblygiadau cerddorol Iwerddon yn 

amlwg ar ei ganeuon hefyd.  

Mae wedi cyfansoddi a chynhyrchu 4 albwm a 2 EP o’i ganeuon yn 

Gymraeg a Saesneg, wedi ennill Cân i Gymru yn 2006 ac enwebiad am 

artist y flwyddyn yn 2007. Derbyniodd Last of the Old Men wobr ‘Albwm 

y Mis’ yng nghylchgrawn cerddoriaeth Hotpress a chyrhaeddodd Man 

Rhydd restr fer Albwm Gymraeg y Flwyddyn yn 2016.  

Nodyn i Oygyddion: Bydd y gyfrol yn cael ei lansio mewn digwyddiad 

digidol ar hen benwythnos traddodiadol y Cnapan 3-4 Gorff 

Bydd Nôl ar werth ar 6 Gorffennaf ar y we drwy wefan y wasg, 

www.carreg.gwalch.cymru , gwefan y Cyngor Llyfrau, www.gwales.com a 

drwy’r post gan siopau llyfrau ledled Cymru. 

Os hoffech gopi caled, cyfweliad â’r awdur neu fwy o wybodaeth, 

cysylltwch â Gwasg Carreg Gwalch drwy e-bost: cyhoeddi@carreg-

gwalch.cymru 

Mae croeso ichi gopïo ac ailddefnyddio'r Datganiad hwn ac 

atgynhyrchu'r clawr. 

 

 

DATGANIAD I'R WASG DATGANIAD I'R WASG 

http://www.carreg.gwalch.cymru/
http://www.gwales.com/
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‘Coliadaur a Cwpanaid’ (Bytes and Bites) - Prosiect dysgu traws oed 

Arweinir gan Fforwm 50+ Sir Gâr 
Derbyniodd y Fforwm addewid ariannol gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru i redeg prosiect 

traws oedran ar draws lleoliadau yn Sir Gaerfyrddin.  Pwrpas y cynllun yw cysylltu pobl sydd yn 50+ gyda 

phobl ifanc i rannu dysgu a sgiliau, gyda’r nod o gyfoethogi bywydau drwy ddatblygu cylchoedd cefnogaeth 

i ddylanwadu ar iechyd a lles gan leihau unigrwydd cymdeithasol a methu cyfathrebu’n ddigidol. 

Y modd i wneud hyn yw drwy gynnal sesiynau anffurfiol sy’n rhyngweithio, yn gymdeithasol ac yn 

hwyl, tra’n darparu sgiliau newydd a gwybodaeth berthnasol i’r rhai yno.  Byddwn yn adeiladu y syniad o 

gymuned wrth i’r 50+ gymysgu gyda’n pobl ifanc mewn safleoedd fel neuaddau cymunedol a chlybiau 

ieuenctid ac ati.  Bydd hwn yn gyfnewid 2 ffordd, wrth i’r ifanc ddysgu’r hen am dechnoleg a chyfrifaduron; 

a’r hen yn dysgu’r ifanc sut i ddatblygu sgiliau, fel garddio, paratoi a choginio bwyd, crefftau ac unrhyw 

beth arall. 

Rydym eisoes wedi rhoi hwn ar brawf gyda’n partneriaid yn nhref Caerfyrddin sef Prosiect Dr Mz, 

Cymunedau Digido Cymru a Chyngor Tref Caerfyrddin.  Daeth tua 20 o hen bobl i’w hyfforddi gan 10 aelod 

ifanc i ddysgu sut i gael y gorau allan o’u ffonau symudol tra’n manteisio ar yr un pryd ar de 

prynhawn.  Profodd yn llwyddiant ysgubol ac mae sawl ymholiad wedi dod yn ei sgil.  Yn ogystal â hyn 

mae’r cyfle i eistedd a rhannu paned wedi creu mwy o barch traws oed, gan alluogi pobl i rannu eu hofnau a 

sialensau mewn modd cefnogol. 

Fodd bynnag yn anffodus mae COVID-19 yn ein hatal rhag cychwyn y prosiect ar yr adeg y 

bwriadwyd, ond nawr rydym yn medru gweld modd o ddechrau symud ymlaen ym mis Medi – er y bydd yn 

debygol o fod yn wahanol mewn rhai ffyrdd oherwydd rheolau ymbellhau cymdeithasol. 

Yn y dyfodol agos byddwn yn cyflogi cydlynydd i ryngweithio gydag ysgolion, clybiau ieuenctid a 

Chynghorau Cymuned ar draws y sir i gynnal sesiynau mewn canolfannau ar draws y sir.  Bu Cymunedau 

Digido Cymru yn hyfforddi yr ifanc tuag at y sesiwn gyntaf ac yn parhau i wneud hyn gan greu Pencampwyr 

Digidol lle byddwn yn ymweld. 
Am fwy o wybodaeth a fyddech cystal â chysylltu a Fforwm 50+ Sir Gâr  carmarthenshire50@gmail.com neu 

Wyn Llewellyn, Arweinydd Cydlynu a’r Gymuned, i Fforwm 50+ ar 07702249644 neu wynmill@btinternet.com 

            SiânThomas 

Colofn Ben Lake 
Wn i ddim amdanoch chi, ond rwyf wedi hen golli trac ar ba ddiwrnod, pa wythnos a pha fis yw hi – mae’r 

diwrnodau i gyd yn teimlo’r un fath - yn llawn cyfarfodydd gwaith (dros Zoom), sgyrsiau gyda theulu (dros Zoom) a 

chwisiau gyda ffrindiau (ie, dros Zoom!). Mae’n anodd coelio nad oeddwn i erioed wedi clywed am Zoom ddechrau 

fis Mawrth, a nawr mae’n anodd dychmygu bywyd hebddo. 

Yn sicr mae’r Coronafeirws wedi cyflwyno heriau anferthol i’n ffordd o fyw. Mae bywyd fel yr oeddem i gyd 

yn gyfarwydd ag ef wedi trawsnewid yn llwyr, ac rwy’n falch iawn o’r ffordd y mae cymunedau Ceredigion wedi 

ymdopi ac wedi addasu yn sgil yr argyfwng. Diolch i chi gyd am eich amynedd, eich cydweithrediad a’ch dyfalbarhad 

- gyda'n gilydd rydym wedi cadw ein cymunedau'n ddiogel, ac rwy’n siwr y dewn ni drwyddi’n gryfach fel 

cymdeithas. 

Un peth mae'r cyfnod hwn wedi’i brofi yw pwysigrwydd cadw mewn cysylltiad, ac mae technoleg newydd nid 

yn unig wedi caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad gyda theulu a chyfoedion, ond mae hefyd wedi caniatáu i nifer o 

fusnesau, cwmnïau a sefydliadau fedru parhau i fod yn gynhyrchiol. Yn hynny o beth, ry’n ni wedi profi bod modd i 

rai sectorau a gweithwyr weithio o bell, a chredaf fod y darganfyddiad hwn yn cynnig cyfleoedd arbennig i gefn 

gwlad. O weld mwy o swyddi amrywiol yn caniatáu i weithwyr weithio o adre, boed hynny’n llawn amser neu’n rhan 

amser, dwi’n ffyddiog y gallai hynny alluogi ein pobl ifanc i aros yn eu cynefin. 

Ond wrth gwrs, er mwyn symud yn llwyddiannus i’r cyfeiriad hwn, mae’n hanfodol bwysig bod ein 

hisadeiledd band eang a’n cysylltedd digidol ni yn ymestyn i bob cornel o’r sir a bod pob cartref yn medru cael 

mynediad at gysylltedd cyflym a dibynadwy. Bum mewn cyfarfod â phrif swyddogion BT ychydig wythnosau yn ôl i 

drafod y diffygion parhaus o safbwynt band eang yng Ngheredigion ac ro’n i’n falch o glywed bod trafodaethau ar 

waith, ochr yn ochr â Phrifysgol Aberystwyth, i drio datrys y sefyllfa bresennol yn ein hardaloedd gwledig. 

Wrth gwrs, mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng ffyrdd traddodiadol a thechnolegol o gymdeithasu ac 

ymwneud â’n gilydd. Rwy’n croesawu’r datblygiadau technolegol sydd wedi bod yn amhrisiadwy i ni dros yr 

wythnosau diwethaf, ond ochr yn ochr â thechnoleg, mae angen cynnal cymdeithas a chadw cysylltiad mewn ffyrdd 

corfforol, wyneb-i-wyneb hefyd, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at allu gwneud hynny unwaith eto – yn y “normal 

newydd”. 

mailto:carmarthenshire50@gmail.com
mailto:wynmill@btinternet.com
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Ysgoloriaeth gwerth £1,500 ar gael i 

bawb fydd yn astudio rhywfaint o’u 

cwrs prifysgol yn Gymraeg 

  Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu’r cyhoeddiad y 

bydd pob myfyriwr fydd yn dechrau yn y Brifysgol fis 

Medi, ac yn astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y 

Gymraeg, yn derbyn ysgoloriaeth o £1,500 dros dair 

blynedd. 

  Daw hyn yn sgil y cyhoeddiad gan y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol eu bod yn ymestyn y Cynllun Ysgoloriaeth 

Cymhelliant i gynnwys pob myfyriwr fydd yn dechrau 

yn y brifysgol ym mis Medi 2020 sy’n dewis astudio o 

leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd deiliaid 

yr ysgoloriaeth yn derbyn £500 y flwyddyn (neu £1,500 

dros dair blynedd). 

  Fel arfer mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaeth 

cymhelliant i hyd at 200 o fyfyrwyr bob blwyddyn ond 

mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae’r Coleg wedi 

penderfynu ymestyn y cynllun ar gyfer pob myfyriwr 

cymwys, gan dargedu o leiaf 500 o fyfyrwyr, a hynny ar gyfer pa bynnag bwnc y maent yn dymuno ei 

astudio, gan gynnwys y Gymraeg a chyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon is-raddedig. 

  Gobaith y Coleg yw y bydd y cymhelliad ariannol hwn yn cefnogi mwy o siaradwyr Cymraeg i 

ddewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym mis Medi ac yn cefnogi prifysgolion, sy’n wynebu heriau 

sylweddol yn sgil yr argyfwng, i ddarparu cyrsiau Cymraeg ar gyfer cynifer o fyfyrwyr â phosib. 

  Bydd hyn yn ychwanegol i’r cymorth sydd eisoes yn cael ei gynnig gan Brifysgol Bangor i 

gynorthwyo’r rheini sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i 

gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio trwy’r Gymraeg, mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cynnig 

bwrsariaeth gwerth £250 y flwyddyn i'r rhai sy'n dewis astudio mwy na 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng 

y Gymraeg. 

  Meddai’r Athro Andrew Edwards, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor: “Astudir mwy o 

gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor nag yn unman arall yng Nghymru a bellach gellir astudio 

elfennau o bob maes academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg yma – o fodiwl unigol hyd at radd gyfan.” 

  Oherwydd fod cymaint yn astudio cyfran helaeth o’u cwrs yn Gymraeg ym Mangor, mae cymuned 

fywiog a gweithgar dros ben i’r myfyrwyr yma hefyd, ac mae hynny yn gwneud Bangor yn lle delfrydol i 

astudio.” 

  Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth eang ar draws y sector Addysg Uwch. Meddai Lleucu 

Myrddin, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor: “Mae’n wych gweld ymrwymiad y Coleg i 

annog mwy o fyfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac i roi cefnogaeth ychwanegol i brifysgolion a 

myfyrwyr mewn cyfnod mor ansicr. Gobeithio’n wir y bydd nifer dda o bobl ifanc yn manteisio ar y cyfle 

arbennig hwn ac ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg wych sydd ar gael ar eu cyfer.” 

  Dywedodd Cofrestrydd y Coleg, Dr Dafydd Trystan: “Wrth ymateb i argyfwng Covid-19 mae’r 

Coleg wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi myfyrwyr a phrifysgolion. Mae’n bleser 

gennym felly ymestyn y cynllun ysgoloriaeth cymhelliant ac anogwn unrhyw un sy’n ystyried dechrau cwrs 

prifysgol yng Nghymru yn mis Medi i astudio’n Gymraeg ac i ymgeisio am ysgoloriaeth.” 

  Wrth groesawu’r cynllun meddai’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Mae’n newyddion gwych 

bod y Coleg yn ehangu yn sylweddol, nifer yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr ar gyfer mis Medi, gan gynnwys is-

raddedigion Addysg Gychwynnol Athrawon a Chymraeg.  Rydym angen llawer rhagor o athrawon hyderus 

dwyieithog i ddiwallu’r twf mewn addysg Gymraeg ac i gefnogi’r cwricwlwm newydd o 2022 ymlaen.” 

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio am ysgoloriaeth, dylai myfyrwyr ymweld â gwefan y Coleg a llenwi 

ffurflen gais. Mae mwy o wybodaeth am y Bwrsariaethau a gynigir gan Brifysgol Bangor 

yma: https://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/welshbursary.php.cy 

 

 

CYMDEITHAS CYMRODORION 

LLANDYSUL 

Mae dathliad canmlwyddiant y gymdeithas, 

a oedd i fod ar Dachwedd 18fed eleni, wedi 

cael ei ohirio tan y flwyddyn nesaf. 

Mae Yr Athro David Thorne, Llanllwni, yn 

ysgrifennu llyfryn am hanes y gymdeithas. 

Gwahoddir Tanysgrifiadau (dim dan £20) 

tuag at gostau cynhyrchu. Rhestrir enwau y 

cyfranwyr yn y llyfryn. 

Cysyllter â’r trysorydd - Mr John Lewis, 

Gwasg Gomer, neu â’r ysgrifennydd Wenna 

Bevan-Jones, Pantycreuddyn, Prengwyn. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.agilitypr.delivery%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DUKeITXadAPsWU7Nsf9LbIr3G8-2Fv0-2FcCDws6vPwtkgmd0-2BKBKkEaA1r5ShwfFXEbgPU-2F0LYhCBp-2BpHRuBxuo6OF8qsNHYtWNYdObNe3d5yaukXumYgouO0PhHszgaUsPyicMoxB8yTzx6vPEtngusHg-3D-3DVu81_Np2n8AK-2BlBGvcwADjB-2FUCGS4nw5Usl0NnWJyG-2Fh9vgSjGYhqfuNYIwWejFcYv4WCZqCGObY4fqCUzcMI7LT-2FQmKV3922CV-2FN2tp-2FU6HBnGhFihbkXSwNImLKi3a-2FqiJ8HGmXRN0u1f7aMnhZlLZ1woAsG97M7z82b2jcDRDkl-2BU4CSIRNAB7HsMQ6mDH0DcZaYEXNac54dMWyoXOO-2Be-2B-2BnO0uk9BxcGM1mZnD-2BIJhYmMoACUa3TceKO0BUXgObxIA2fVhko-2FLo9DBPNGh-2FppissAfZ3DuGB6l3bZ0r9yx1WZg0blnVG9d5KMQ7ILDgyy0TL-2F1WRmulerOyUp-2FE1JXAQmSBfSGny19UVlPbcNAQ7bM6jxM4zAiHPgTc9toeAV-2FnPAh9-2BTSVJ-2B0Gqbt465cw-3D-3D&data=02%7C01%7Cpress%40bangor.ac.uk%7C3f76c286e58f4a782a6408d811f8c357%7Cc6474c55a9234d2a9bd4ece37148dbb2%7C0%7C0%7C637279107412474254&sdata=gLmWuLMPu8paAahKksrcJdQ60LOVKA6r4BA2asEk8O8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.agilitypr.delivery%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DUKeITXadAPsWU7Nsf9LbIr3G8-2Fv0-2FcCDws6vPwtkgmd0-2BKBKkEaA1r5ShwfFXEbgPU-2F0LYhCBp-2BpHRuBxuo6OF8qsNHYtWNYdObNe3d5yaukXumYgouO0PhHszgaUsPyicMoxB8yTzx6vPEtngusHg-3D-3DVu81_Np2n8AK-2BlBGvcwADjB-2FUCGS4nw5Usl0NnWJyG-2Fh9vgSjGYhqfuNYIwWejFcYv4WCZqCGObY4fqCUzcMI7LT-2FQmKV3922CV-2FN2tp-2FU6HBnGhFihbkXSwNImLKi3a-2FqiJ8HGmXRN0u1f7aMnhZlLZ1woAsG97M7z82b2jcDRDkl-2BU4CSIRNAB7HsMQ6mDH0DcZaYEXNac54dMWyoXOO-2Be-2B-2BnO0uk9BxcGM1mZnD-2BIJhYmMoACUa3TceKO0BUXgObxIA2fVhko-2FLo9DBPNGh-2FppissAfZ3DuGB6l3bZ0r9yx1WZg0blnVG9d5KMQ7ILDgyy0TL-2F1WRmulerOyUp-2FE1JXAQmSBfSGny19UVlPbcNAQ7bM6jxM4zAiHPgTc9toeAV-2FnPAh9-2BTSVJ-2B0Gqbt465cw-3D-3D&data=02%7C01%7Cpress%40bangor.ac.uk%7C3f76c286e58f4a782a6408d811f8c357%7Cc6474c55a9234d2a9bd4ece37148dbb2%7C0%7C0%7C637279107412474254&sdata=gLmWuLMPu8paAahKksrcJdQ60LOVKA6r4BA2asEk8O8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.agilitypr.delivery%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DKdc80LftVFsfu8vYkscttWTgYAF4Ngn1wpwL-2Bq0-2FhaiC7gE-2FoqOn3kzX4fI4PFrLsUtKaPTLwPSDe-2FWspLqKBKjGpV1YfxNgj-2FS3Tb8TTO4-3Du-SU_Np2n8AK-2BlBGvcwADjB-2FUCGS4nw5Usl0NnWJyG-2Fh9vgSjGYhqfuNYIwWejFcYv4WCZqCGObY4fqCUzcMI7LT-2FQmKV3922CV-2FN2tp-2FU6HBnGhFihbkXSwNImLKi3a-2FqiJ8HGmXRN0u1f7aMnhZlLZ1woAsG97M7z82b2jcDRDkl-2BU4CSIRNAB7HsMQ6mDH0DcZaYEXNac54dMWyoXOO-2Be-2B-2BnO0uk9BxcGM1mZnD-2BIJhYnouVmgFbDqItX1mUJMompbJcGMR7TXuxsMt7vGwpOXum2Npm7x1uljU8KMJR3LQeyiXWe5KFLFxmOxlkzyS-2FJy5M4Gr5hMGUbxxZKeBUbzYW-2BJWxU8EgFwg0fnQfP6Jq5xlzbgYx6Nv8Vym1d-2FlKJ4ERH30w0USygJ312sJ6Ve6A-3D-3D&data=02%7C01%7Cpress%40bangor.ac.uk%7C3f76c286e58f4a782a6408d811f8c357%7Cc6474c55a9234d2a9bd4ece37148dbb2%7C0%7C0%7C637279107412484246&sdata=DLkfkMhEu69CVsk0VjWCFCyNrViyXnN93Bp6EVccgbM%3D&reserved=0
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Cyhoeddi Rhestr Fer Pumed Seremoni 

Gwobrau Mudiad Meithrin 
Mae Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi 

rhestrau’r tri uchaf ar gyfer ei Seremoni Gwobrau 

flynyddol sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael 

ei wneud ar lawr gwlad yn ei ddarpariaethau. Bwriedir 

cynnal y Seremoni Gwobrau yn Theatr y Werin, 

Aberystwyth ar 17eg o Hydref eleni, yn ddibynnol ar 

ganllawiau Llywodraeth Cymru ar gynnal 

digwyddiadau yn sgil Covid-19.  

Torrwyd pob record o ran niferoedd gan i dros 

450 o enwebiadau gael eu cyflwyno ar gyfer deg 

categori; Ardal Tu Allan, Gwirfoddolwr, Arweinydd, 

Cylch Ti a Fi, Cynhwysiant, Cynorthwy-ydd, Dewin a 

Doti, Meithrinfa Ddydd, Cylch Meithrin a Phwyllgor.  

Mae ychydig o newid i’r drefn o ddyfarnu’r 

enillwyr i’r categori Cylch Meithrin eleni – cafodd y tri 

uchaf eu dewis o bob 4 talaith gydag enillydd ym 

mhob talaith ac yna byddwn yn cyhoeddi un o’r 

enillwyr yma’n enillydd cenedlaethol. 

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu 

Gwasanaethau Mudiad Meithrin: “Mae'r Seremoni 

Gwobrau’n rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a 

diolch i'n staff a'n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. 

Cafodd bawb gyfle i enwebu unigolion o Gylch 

Meithrin; Cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd am wobr 

mewn deg gwahanol gategori.” 

Cyfarfu’r panel gwobrwyo yn ddigidol ar 

ddiwedd mis Mai a dewiswyd y tri uchaf ym mhob 

categori (gweler y wybodaeth isod). 

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif 

Weithredwr Mudiad Meithrin: “Roedden ni’n 

gobeithio y byddai pobl yn manteisio ar y cyfle i 

enwebu cylch lleol neu feithrinfa sy’n haeddu 

cydnabyddiaeth ac rydym wedi gwirioni ein bod wedi 

derbyn cannoedd o enwebiadau! Mae’n ffordd hyfryd i 

staff a gwirfoddolwyr gael eu cydnabod trwy gael eu 

henwebu gan rieni’r plant sy’n eu gofal.” 

 

Gwobrau 2020 Mudiad Meithrin – y 3 uchaf yn 

nhrefn yr wyddor: Ardal Tu Allan 

Cylch Meithrin Beddgelert, Gwynedd   

Cylch Meithrin Nantdyrys, Rhondda Cynon Taf   

Cylch Meithrin Pencader, Sir Gâr   

 

Arweinydd - Cerys Warren (Cylch Meithrin 

Tynewydd, Rhondda)  

Debra Ivins (Cylch Meithrin Pentrebaen, Caerdydd)   

Wendy Phillips (Cylch Meithrin Crymych, Sir Benfro) 

 

Cylch Ti a Fi -  Cylch Ti a Fi Hywel Dda, Sir Gâr  

Cylch Ti a Fi Y Mwmbwls, Abertawe  

Cylch Ti a Fi Yr Wyddgrug, Sir y Fflint 

 

Cynhwysiant - Cylch Meithrin Llangeitho, Ceredigion   

Cylch Meithrin Llangynnwr, Sir Gâr  

Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel, Gwynedd 

 

Dewin a Doti - Cylch Meithrin Abersoch, Gwynedd  

Cylch Meithrin Crymych, Sir Benfro,  

Cylch Meithrin Nantdyrys, Rhondda Cynon Taf 

 

Gwirfoddolwr - April Wiggins, (Cylch Meithrin 

Trefynwy, Mynwy)   

Liz Evans (Cylch Meithrin Maesywaen, Gwynedd)  

Nick Ashbee (Cylch Meithrin Beddgelert, Gwynedd) 

 

Meithrinfa Ddydd - Meithrinfa Ffalabalam, Gwynedd  

Meithrinfa Seren Fach, Gwynedd  

Meithrinfa Twts Tywi, Sir Gâr   

Meithrinfa Y Dyfodol, Ceredigion 

 

Pwyllgor - Cylch Meithrin Glantwymyn, Powys   

Cylch Meithrin Machynlleth, Powys   

Cylch Meithrin Terrig, Sir y Fflint 

 

Cylch Meithrin De Ddwyrain  - Cylch Meithrin 

Pontyclun  

Cylch Meithrin Pontypwl  

Cylch Meithrin Y Sger 

 

Cylch Meithrin De Orllewin - Cylch Meithrin 

Crymych 

Cylch Meithrin Llangynnwr 

Cylch Meithrin Talgarreg 

 

Cylch Meithrin Gogledd Orllewin  -  Cylch Meithrin 

Beddgelert   

Cylch Meithrin Llanrug  

Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel 

 

Cylch Meithrin Gogledd Ddwyrain  - Cylch Meithrin 

Dyffryn yr Enfys  

Cylch Meithrin Glantwymyn  

Cylch Meithrin Machynlleth 

 

Cynorthwy-ydd - Ann Begley (Cylch Meithrin Y 

Llys, Sir Ddinbych)  

Barbera Warren (Cylch Meithrin Llanbedrog, 

Gwynedd)  

Christine Evans (Cylch Meithrin Hywel Dda, Sir Gâr)  

Joy Nicholas (Cylch Meithrin Hermon, Sir Benfro 
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Trefn Newydd i arlwy ‘Clwb Cylch’ 
Yn ystod y mis diwethaf, mae Mudiad Meithrin wedi 

cyfrannu 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 – gyda phwyslais penodol ar blant o deuluoedd ble na siaredir y Gymraeg yn y cartref. 

Cynhaliwyd sesiwn byw bob bore am 10.00 wedi’i seilio ar brofiad ‘Amser Cylch’ yn y Cylch Meithrin arferol 

gydag arweinydd Cylch Meithrin profiadol, gan ddefnyddio cynnwys o gynllun trochi iaith Mudiad Meithrin, Croesi’r 

Bont a chynllun hyfforddiant Mudiad Meithrin, Academi.  

Pleser yw cyhoeddi y bydd sesiynau Clwb Cylch yn parhau o ddiwedd mis Mehefin hyd at ddiwedd mis Awst, 

gan ddarlledu cyfuniad o sesiynau newydd sbon, ailddarllediad o ambell sesiwn Clwb Cylch blaenorol, detholiad o 

fideos gan staff cynllun ‘Cymraeg i Blant’, yn ogystal â fideos newydd a ddarperir gan staff Arweinyddion Ti a Fi 

Teithiol. 

Pwrpas yr arlwy hwn yw cefnogi teuluoedd a diddanu plant mewn modd agored a deinamig gan ddarparu 

cefnogaeth ymarferol i rieni di-Gymraeg. 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 

“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”.  

Mae modd gweld sesiynau Clwb Cylch, Cymraeg i Blant, a Ti a Fi Teithiol ar dudalen Facebook Mudiad 

Meithrin pob dydd 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/ 

 

 

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’w 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 
Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 

Gorsaf Prawf MOT 

http://www.meithrin.cymru/cymraegadre/
mailto:marchnata@meithrin.cymru

