
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i Wenna Bevan-Jones, 

Pantycrauddyn, Prengwyn ar ddod yn 

drydydd allan o ddeunaw, yng 

Nghystadleuaeth Cenedlaethol ‘Tlws y 

Llenor’, Merched y Wawr eleni. Enillodd 

Wenna’r tlws yn 2018 a daeth yn ail yn 2010 

hefyd.

Daeth cyfnod Ann Jones fel ysgrifenyddes Urdd y 

Benywod Capel Pantydefaid, Prengwyn i ben ar 

ddiwedd ein tymor diwethaf, ar ôl tair blynedd 

ar ddeg yn y swydd. Diolch iddi am ei holl waith 

called. 

Gweler mwy ar tudalen 11

 

Llongyfarchiadau i Ifan Morgan Jones, awdur sydd yn byw ym Mro Llandysul, ar ennill gwobr 

am Llyfr ffuglen y Flwyddyn 2020 am ei lyfr “Babel”.   Hefyd llongyfarchiadau i Alis Hawkins, 

magwyd yng Nghwmcou, ar gyrraedd y “Crime Writer's Association Daggers Shortlist” gyda’i 

nofel hi “In Two Minds”.  Stori am grwner yn ymchwilio i lofruddiaeth yn Nyffryn Teifi. 

Rydym edrych ymlaen i fis Hydref am y canlyniad. Mae’r ddau lyfr ar gael o’r Llyfrgell. 
 

 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 

Medi 2020 

Gobeithir darparu copi caled o’r Garthen yn fuan.  Anfonwch 

newyddion am eich gweithgareddau er mwyn llenwi’r tudalenau a 

newyddion lleol. 
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Pwy yw Pwy 
Cadeirydd: 

Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor 

Ll.B., B.D. 

 

BWRDD RHEOLI 

Yvonne Griffiths, Beth Davies,  

Aled Eynon, Haulwen Lewis,  

Martin Griffiths, Hefina Davies, 

Rowena Davies - Franklin 

Miriam James, Wenna Bevan-Jones 

 

PRAWF DARLLENWYR 

Martin Griffiths 

Aled Eynon 

 

BWRDD GOLYGYDDOL  

Yvonne Griffiths,  

Guto Prys ap Gwynfor 

Peter a Bethan Evans 

 

CYSWLLT LLEOL 

Llandysul/Capel Dewi – 

Beth Davies, 01559 362850 

Cd1340@cd1340.force9.co.uk 

Pontsian – Hefina Davies, Cwrt,  

Pontsian, 01545 590423 

Pencader –  
Ann Phillips, Rhoslwyn 

01559 384558 

annwyn15@hotmail.com 

Mair Jones, Bro'r Hen Wr, 

mairggg@icloud.com 

Drefach Felindre –  

Aled Eynon, 07811680497 

aoeynon@yahoo.co.uk 

Olive Campden, Coed y Pry,  

01559 370302 

Prengwyn, Maesymeillion, Tregroes  

Wenna Bevan Jones, 

Pantycreuddyn, Prengwyn,  

01559 363328 

Betty Evans, Caerlyn, Prengwyn, 

01559 363610 

Castell Newydd Emlyn –  

Janet Kench, Brynmeillion,  

Llandyfriog, 01239 711112 

Elgan Jones, Berwyn, 01239 710840 

Rhos/Bryn Iwan –  Miriam James, 

Dôl-werdd, Rhos, Llangeler,  

01559 370286 

Gwyddgrug – Yvonne Griffiths, 

01559 384468 

yvonneg43@gmail.com 

Capel Iwan – 

Rita Davies, Arwelfa 01559 370539 

Helen Williams, Black Oak, 

01559 370392  
Llanfihangel – ar - Arth –  

Meinir Ffransis, Dolwerdd,  

Llanfihangel - ar - arth 01559 384378 

Mair Wilson, 01559 384283 

mair_wilson@hotmail.co.uk 

 

 

 

TREFNYDD CLWB 100: 

Haulwen Lewis 01559384279 

haulwen279@yahoo.co.uk  

 

CYSODYDD: 

Rowena Davies - Franklin 

01559 362104 

 

PRAWF DARLLENYDD 

MIS MEDI -  

Martin Griffiths 

 

GOLYGYDD  
MIS MEDI - 
Haulwen Lewis 
 
Gwerthir Y GARTHEN 

yn y canolfannau canlynol –  

Llandysul – Siop CK 

       Siop Ffab 

Pontsian —  Siop Premier 

Pencader —  Siop Premier 

Alltwalis – Siop Windy Corner 

Drefach Felindre – Siop Spar 

                    Swyddfa'r Post 

Saron – Garej Bargod 

Castell Newydd Emlyn –   

Gwynnant 

Caerfyrddin – Siop y Pentan, 

Llanllwni – Swyddfa’r Post 

Aberteifi – Siop Awen Teifi 

Aberaeron – Llanon House 

Penrhiwllan - Siop Popeth 

Mae Siop Deithiol Talgarreg 

yn gwerthu’r Garthen hefyd, 

neu drwy law y cyswllt lleol. 

 

Tanysgrifiadau blynyddol tu 

allan i’r dalgylch — 

Y Garthen drwy’r post 

Yvonne Griffiths, 

Y Felin, 

Gwyddgrug, 

Pencader, 

SA39 9AX .Ffôn: 01559 384468 

e-bost: yvonneg43@gmail.com 

£14.50 am 10 rhifyn 

 

Dyddiad derbyn deunydd 

Rhifyn Hydref: 

Medi 22 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

Argraffwyr: E.L. Jones a’i Fab, 

Aberteifi 

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 

mailto:mair_wilson@hotmail.co.uk
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CYHOEDDI URDDAU’R ORSEDD 

EISTEDDFOD CEREDIGION 
Er bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi’i 

gohirio am flwyddyn, mae’r Orsedd wedi penderfynu 

cyhoeddi enwau’r rheiny a oedd i’w hanrhydeddu ar y 

Maes yn Nhregaron eleni.  Y bwriad yw sicrhau ein bod 

yn gallu cyd-ddathlu eu llwyddiant a’u hanrhydedd ac 

edrych ymlaen at gyfnod pan allwn ddod ynghyd yn 

ddiogel er mwyn eu hurddo yn y ffordd draddodiadol ac 

urddasol y flwyddyn nesaf 

Mae’r anrhydeddau, a gyflwynir yn flynyddol, yn gyfle 

i roi clod i unigolion o bob rhan o’r wlad am eu 

cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i’w 

cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru.   

Yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y 

Beirdd, mae pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un 

gwastad, sef fel Derwydd.  Mae pob person sy'n derbyn 

aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn 

un ai i'r Wisg Werdd, neu'r Wisg Las, yn ddibynnol ar 

faes eu harbenigedd. 

Mae’r rheiny sydd yn amlwg ym myd y Gyfraith, 

Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduriaeth, y 

Cyfryngau, gweithgaredd bro / neu genedl yn derbyn 

Urdd Derwydd – Y Wisg Las am eu gwasanaeth i’r 

genedl. 

Mae’r Orsedd hefyd yn urddo aelodau newydd i’r Wisg 

Werdd am eu cyfraniad i’r Celfyddydau.  Bydd y 

rheiny sydd wedi sefyll arholiad neu sydd wedi llwyddo 

mewn cwrs gradd yn y Gymraeg, mewn Cerddoriaeth, 

neu unrhyw bwnc a astudiwyd yn bennaf drwy gyfrwng 

y Gymraeg, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd, yn ogystal 

ag enillwyr prif seremonïau Eisteddfod yr Urdd.   

Dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod 

Genedlaethol a urddir i’r Wisg Wen. 

Mae amryw o’r rheini a urddir wedi dysgu Cymraeg a 

nifer wedi symud o wledydd eraill i Gymru, gan 

goleddu ein hiaith a chyfoethogi ein diwylliant, gyda 

rhai yn byw dramor ond yn gwneud gwaith ardderchog i 

hyrwyddo’r Gymraeg a chreu cysylltiadau gwerthfawr 

rhwng Cymru a gwledydd eraill 

Y bwriad yw cynnal y seremonïau Urddo ar Faes yr 

Eisteddfod y flwyddyn nesaf.  Gan fod y broses wedi’i 

chwblhau cyn y cyfnod cloi, ni fyddwn yn ail-agor 

enwebiadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 

Ceredigion, a bydd enwebiadau ar gyfer Eisteddfod 

Llŷn ac Eifionydd yn agor ymhen y flwyddyn. 

Dylid cyfeirio pob ymholiad gan y wasg a’r 

cyfryngau i Christine James, Cofiadur Gorsedd y 

Beirdd ar 029 2062 8754 / 

christine@eisteddfod.org.uk 

 

 

GWISG WERDD - Emyr Llywelyn 

Brodor o ardal Llandysul yw Emyr Llywelyn, 

Ffostrasol, sydd wedi gweithio ar hyd ei oes  i 

hyrwyddo a diogelu ein hiaith a’n diwylliant.  Bu’n 

weithgar yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr yn 

Aberystwyth, ac roedd ar flaen y gad yn y trafodaethau i 

sefydlu neuadd Gymraeg, ymgyrch a arweiniodd at 

sefydlu Neuadd Pantycelyn.  Fe’i carcharwyd yn 1963 

am achosi difrod i safle adeiladu argae Tryweryn, cyn 

cyhoeddi na fyddai’n defnyddio trais eto.  Bu’n gyfrifol 

am sefydlu ac arwain Mudiad Adfer o ddechrau’r 

1970au ac ef yw golygydd cylchgrawn Y Faner 

Newydd. Bu’n gyson weithgar yn ei gymuned yng 

Ngheredigion dros y blynyddoedd. 

 

GWISG LAS - Janet Mair Jones 
Mae Janet Mair Jones, Pencader, wedi rhoi oes o 

wasanaeth yn lleol a chenedlaethol, ac mae’i drws bob 

amser yn agored os oes angen help, boed yn gacennau, 

darllen gyda phlant ysgol neu sicrhau bod y neuadd 

gymunedol yn daclus ar ôl ei defnyddio.  Mae’n 

gydlynydd ‘County Cars’, gwasanaeth lleol i unigolion 

oedrannus sy’n methu defnyddio bws neu yrru car.  

Mae’n rhan allweddol o dîm arolygwyr yr Eisteddfod 

Genedlaethol, ac mae hi a’i gŵr, Eric, wedi 

gwasanaethu’r Brifwyl am flynyddoedd, gyda Janet yn 

gofalu am fynediad yr Orsedd i’r Pafiliwn.  Braf fydd ei 

gweld yn cyd-gerdded gyda’r Gorseddogion eraill yn 

Eisteddfod Ceredigion. 

DIOLCH 

Dymuna Gwen Jones, Delynfa, Castell Newydd 

Emlyn, ddiolch yn ddiffuant iawn i ffrindiau, 

teulu a chymdogion am yr holl gyfarchion, 

cardiau ac anrhegion a dderbyniodd ar achlysur 

ei phenblwydd arbennig yn ddiweddar. 

Diolch o galon i bawb. 

mailto:christine@eisteddfod.org.uk
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Llongyfarchiadau i:  

 Plant ardal Y Garthen ar basio eu Level O, AS, 

Level A, Graddio o golegau, ac sy’n mynd i 

golegau a swyddi newydd. 

 Peter a Bethan Evans, Awel Dyfi, Parc yr Ynn, 

Llandysul ar ddathlu eu Priodas Arian. 

 Roy a Marian Davies Tanybryn, Pontweli ar 

ddathlu eu Priodas Ruddum yn ddiweddar. 

 Edwin a Gloria Thomas, Cwmdyllest, Pontsian 

ar ddod yn dadcu a mamgu, mab bach i Elen ac 

Emyr - Ioan Gruff, brawd bach i Osian. 

 Philip a Rhiannon Ainsworth, Grug y Berwyn, 

Llandysul ar ddathlu eu penblwydd Priodas 

Berl, ym mis Awst. 

 Iori ac Olwen Davies, Iorwen, Saron ar ddathlu 

eu penblwydd priodas 65. 

 Wyn a Sheila Evans, Maesygelli, Llandysul ar 

ddod yn dadcu a mamgu, mab bach i Catrin a 

Hefin - Albi Wyn. 

 Jeff a Yvonne Davies, Charles Street, Llandysul 

ar ddod yn ddadcu a mamgu, merch fach i 

Emma a Richard a chwaer fach i Lily a Dion - 

Mia. 

 Janet Jones, Dwylan Pencader ar ei dewis i fod 

yn aelod Gorsedd Cymru, Eisteddfod 

Genedlaethol. 

Penblwydd hapus i:  

• Colin Davies, Plwmp, Prengwyn yn 60 oed. 

• Roderick Rees, Pets and Horses, Horeb yn 60 

oed. 

• Ken Jones, Pantbach, Talgarreg ar ei 75 oed. 

• Donald Morgan, Rock Mills, Capel Dewi yn 

70 oed. 

• Heledd Ainsworth, Grug y Berwyn ar ei 

phenblwydd yn 21 oed ym Mis Medi. 

• Wendy Roberts, Crannog, Llandysul yn 60 oed 

yn Mis Awst. 

• Betty Hatcher, Coedfryn, Pontsian ar ei 80 oed. 

• Carys Evans, Rhydsais, Pontsian ar ei 18 oed. 

• Olwen Evans, Rhydowen Fach, Rhydowen ar ei 

70 oed. 

Dymuniadau gorau i: 

❖ Byron Jones, Valley Services, Llandysul. 

❖ Dai Thomas (Pib), Erwlon, Pontweli. 

❖ Carwyn Jones, Cribor Lwyd, Pontsian. 

❖ Louisa Jones, Penrheol, Parc yr Ynn. 

❖ Dorian, Kate ac Alwyn yn eu cartref newydd 

ym Mhrengwyn. 

❖ Rhodri a Louise yn eu cartref newydd yn 

Llandysul. 

❖ Llyr a Ceris yn eu cartref newydd yn Adpar, 

Castell Newydd Emlyn. 

 

❖ Iestyn ac Alyce yn eu cartref newydd yng 

Nghaerfyrddin. 

❖ Elgan Thomas, Bryneos, Rhydowen. 

Cydymdeimlwn â:  

▪ Aileen ac Alun Davies, a'r teulu, Brynycoed, 

Pencader ar farwolaeth tad Aileen. 

▪ Velvor Jones, 3 Bro Annedd, Pencader ar 

farwolaeth ei brawd Harry, ac hefyd ei brawd 

Ieuan yn gynharach yn y flwyddyn. 

▪ Elgan, Georgina Thomas a’r teulu, Bryneos, 

Rhydowen ar farwolaeth cefnder Elgan o 

Faesycrugiau. 

Cydymdeimlwn â theuluoedd a ffrindiau y 

diweddar: 

▪ Morwenna Elias, Gwelfro, Saron. 

▪ Rhiannon Jones, Fronowen, Llanbedr Pont 

Steffan (gynt Fferm Rhydowen)., 

▪ Eirwyn Lloyd, 8 Geryllan, Felindre. 

▪ Raymond Beckett, Maeyderw, Capel Dewi. 

▪ Daniel Lewis, Alwenydd, Llwyncelyn (gynt o 

Drefach, Llanybydder). 

▪ Parch Alun Wyn Dafis, Traeth Gwyn, Cei 

Newydd. 

▪ Dilwyn Jones, Tŷ Cornel, Cross Inn. (Rhyd yr 

Haern gynt). 

▪ Gino Vasami, Heol y Gof, Penlon Road, C N 

Emlyn. 

▪ Danny Davies, Danyffynnon, Pentrecwrt, 

Llandysul. 

▪ Wallis George, Bryndolau, Parc yr Ynn, 

Llandysul. 

▪ Eifion Williams, o Bontargothi, gynt o 

Gwarcoed, Pencader  

Dymunwn wellhad buan i: 

 Wyn Phillips, Rhoslwyn, Pencader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dymuna Eiry ddiolch yn ddiffuant am 
bob arwydd o gydymdeimlad a 

ddangoswyd tuag ati gan deulu, 
ffrindiau a chymdogion yn ddiweddar 

wrth iddi golli priod annwyl,  
sef Danny Davies,  

Dan-y-ffynnon, Pentrecwrt. Diolch 

  

 

Pwyllgor y Garthen yn cwrdd ar 

‘ZOOM’ 

Nos Iau Medi 10fed am 7.30 yr hwyr 

Croeso i chi ymuno 

Anfonwch ebost at Dylan Davies 

dylandavies886@gmail.com 

a mi wnaiff ef drefnu’r cyfan, neu cysylltwch 

a haulwen279@yahoo.co.uk 

 

mailto:886@gmail.com
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Gwella'ch Sgiliau Digidol am Ddim 

Gyda'r pwyslais ar ddarparu'n 

ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau i'r 

dyfodol agos, efallai y bydd gan fusnesau, sefydliadau a'r hunangyflogedig 

ddiddordeb mewn cyrsiau ar-lein newydd sy'n cynnig cyfle i weithwyr wella eu sgiliau digidol a chyfryngau. 

Prifysgol Aberystwyth sy'n cyflwyno’r rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, gyda chefnogaeth Cronfa 

Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Lywodraeth Cymru, ac mae dull hyblyg y cwrs yn caniatáu i gyfranogwyr ddechrau 

astudio pa bynnag fodiwl sydd fwyaf o ddiddordeb iddynt a chymryd cynifer neu gyn lleied o fodiwlau ag y 

dymunant, naill ai fel rhan o'u Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) neu i adeiladu tuag at ystod o gymwysterau ôl-

raddedig - hyd at lefel MSc Meistr.  

Y peth gwych yw ei fod ar gael yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd i fusnesau cymwys a'r hunangyflogedig!  

Y modiwlau sy'n cael eu cynnal ym mis Hydref 2020 yw: 

• Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol 

• Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau 

• Sgiliau Uwch mewn Cynhyrchu Cyfryngau 

• Diwylliant Digidol 

• Datblygu'r We 

• Graffeg Gymhwysol 

• Cynhyrchu Cyfryngau a Rhyw 

Gall cyfranogwyr astudio heb yr angen i gymryd amser o'r gwaith, trwy raglen dysgu o bell ar-lein.  

Mae bwrsariaethau ar gael hefyd i helpu gyda chostau teithio a gofal dibynyddion. 

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a'r meini prawf cymhwysedd, ewch i: 

amp.aber.ac.uk neu anfonwch e-bost at ccu-amp@aber.ac.uk  

 

 

 

Dathliadau Mudiad Meithrin yn 50oed - Apêl 

am luniau a hanesion 
 

Bydd Mudiad Meithrin yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 flwyddyn nesaf (2021). Felly heb os, mae’r Mudiad yn 

cynllunio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu’r achlysur.  

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 

“Mae cyrraedd carreg filltir mor bwysig yn achos dathlu ac yn gyfrwng i gofio, diolch a chydnabod y gwaith 

a’r ymdrech a fu gan wirfoddolwyr a gan staff dros 5 degawd. Bydd hyn yn ein helpu i barhau i dyfu dros yr 

hanner canrif nesaf fel y gall mwy o blant Cymru – os nad pob plentyn – elwa ar ofal ac addysg gynnar drwy 

gyfrwng y Gymraeg.” 

Bwriedir casglu nifer o luniau diddorol, hanesion a digwyddiadau sydd yn gysylltiedig â’r Mudiad a 

phrofiadau unigolion dros y blynyddoedd hyd at heddiw, er mwyn ychwanegu at yr amryw o ddathliadau y 

bwriedir eu cynnal gan y Mudiad. 

Os oes gan unrhyw un o’r cyhoedd lun, hanes neu brofiadau yr hoffent eu rhannu, anogir chi i 

gysylltu gyda’r Mudiad drwy 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. Mae’r Mudiad yn awyddus i glywed gan unrhyw 

un sydd wedi mynychu un o’r Cylchoedd Meithrin cyntaf yn ei hanes yn ogystal - sef y rhai oedd mewn 

bodolaeth cyn 1971. Eto fe hoffem eich hannog i gysylltu, eto drwy’r e-bost sydd wedi ei nodi uchod. 

 

 

about:blank
about:blank
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Colofn Ben Lake ac Elin Jones 
Blwyddyn ddiwylliannol newydd dda i chi gyd! 

Er gwaethaf amgylchiadau anodd a 
heriol y misoedd diwethaf, gobeithio eich bod 
chi wedi cael cyfle i fwynhau gwyliau’r haf, 
wedi treulio amser gyda theulu a ffrindiau, ac 
wedi gallu crwydro a mwynhau’r hyn sydd gan 
Geredigion ei gynnig unwaith eto.   

Ry’n ni’n gwybod bod cadw cysylltiad 
gyda phobl wedi bod yn gwbl hanfodol dros y 
misoedd diwethaf, a gyda chynifer o bobl wedi 
gorfod addasu i weithio a dysgu o adre, mae’r 
galw am gysylltiad band eang cyflym a 
dibynadwy yn fwy amlwg nag erioed.  

O gyfarfodydd Zoom i wylio cyfresi 
Netflix; o gynnal cwisiau rhithiol i wneud gwaith cartref arlein – mae band eang cyflym a dibynadwy wedi 
chwarae rhan allweddol yn ein bywydau bob dydd. Mae’r we hefyd wedi chwarae rhan bwysig wrth helpu i 
frwydro yn erbyn unigrwydd ac iselder yn ystod y cyfnod clo.  

Yn anffodus, mae nifer fawr o gartrefi yn parhau i ddioddef cysylltiad band eang araf ac 
annibynadwy, ac mae’r argyfwng diweddar wedi amlygu pa mor ddiffygiol ac annerbyniol yw’r sefyllfa yng 
Ngheredigion ar hyn o bryd. 

Ry’n ni wedi cael nifer o gyfarfodydd gydag Openreach, BT ac Ofcom dros y cyfnod clo ac yn parhau i bwyso 

ar Lywodraeth Cymru a San Steffan i weithredu ar fyrder er mwyn gwella’r sefyllfa. Yn sgîl hynny, roeddem yn falch 

iawn i glywed y cyhoeddiad diweddar bod Ceredigion wedi cael ei dewis i gymryd rhan mewn cynllun peilot band 

eang newydd.  

Golyga hyn bod pob cartref a busnes yng Ngheredigion, sydd â chyflymder band eang llai na 30 Mbps, yn 

gymwys am grant trwy’r Gronfa Uwchraddio Band Eang. Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y 

bydd yn ychwanegu at werth y grant, sy’n golygu y gallai cartrefi hawlio hyd at £3,000 o grant, gyda busnesau yn 

medru hawlio hyd at £7,000. Bydd y cyllid sydd ar gael yn rhoi grant i breswylwyr a busnesau tuag at y gost o osod 

band eang yn ei heiddo. 

Beth sydd angen i chi wneud nesaf? 
Rydym yn annog pob etholwr sydd â chyflymder o lai na 30Mbps i gofrestru eu diddordeb drwy’r 

ddolen ganlynol: https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk. Y dyddiad cau i gofrestru yw 30 Medi 
2020. 

Ni fydd cofrestru yn gwarantu y byddwch yn cael cysylltiad band eang cyflym yn eich eiddo - ond po 
fwyaf o bobl sy'n cofrestru, y mwyaf tebygol y bydd cyflenwr masnachol yn cydnabod y galw ac yn 
manteisio ar y cyfle i gysylltu clwstwr o gartrefi mewn ardal benodol.  

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni am y cynllun hwn, neu am unrhyw fater arall, mae croeso i chi 
gysylltu â ni: elin.jones@senedd.cymru / ben.lake.mp@parliament.uk 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 

MANSEL GRIFFITHS A’I FÂB 
Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 

Gorsaf Prawf MOT 

about:blank
about:blank
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Gwasanaeth Clic a Chasglu Llyfrgell Llandysul 
Gan fod y gofod mewnol yn brin, nid yw eto yn ddiogel i’r llyfrgell ail-agor i’r cyhoedd, felly mae 

gwirfoddolwyr Llyfrgell Llandysul yn gweithio gyda Llyfrgell Ceredigion i gynnig gwasanaeth ‘clic a 

chasglu’ i ddarllenwyr. 

Gallwch archebu llyfrau, DVDs a CDs (am ddim) a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddant yn barod 

i’w casglu o’r Llyfrgell.  Bydd hyn ar ddydd Mawrth a dydd Iau rhwng 10yb – 1yp.  Gallwch archebu 

eitemau penodol o’r catalog neu fe allwch ofyn am eitem o genre penodol, er enghraifft, 5 nofel trosedd, a 

byddwn yn dewis rhai i chi.  Felly hefyd gyda llyfrau plant ond i chi nodi’r oed er mwyn i ni ddewis llyfrau 

addas i’r oedran.   

I archebu 

1. Os oes gennych cyfrif ar-lein, chwiliwch drwy’r catalog ac 

archebwch ar https://libraries.ceredigion.gov.uk/ ( cysylltwch â ni 

os oes angen cyfrif PIN ar-lein).   

2. Defnyddiwch ffurflen archebu ac yna ei adael gyda ni yn ystod 

oriau agor neu gallwch ei bostio yn y blwch llythyron ar ochr dde 

y drysau mawr.  

3. Gallwch hefyd archebu drwy e-bost llyfrgell@llandysul.cymru  

4. Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 01545 574236 pan fyddwn ar agor 

ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau rhwng 10yb a 1yp. 

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn codi ffioedd nac yn gosod 

dirwyon, felly ni fydd taliad ar eitemau megis DVD, llyfr llafar neu 

CD.  Er byddwn yn hoffi gweld ein llyfrau yn cael eu dychwelyd, ni 

fyddwn yn gosod dirwyon ar rai sy’n cael eu dychwelyd yn hwyr.  

Dyma felly amser ardderchog i ddychwelyd unrhyw un o’r llyfrau sy’n 

hwyr!  Dychwelyd eitemau ar ddydd Mawrth a dydd Iau, 10yb-1yp. 

 

 
 

 

 

 

Clwb Croeso 
Yn dilyn trafodaeth oherwydd 

Covid 19 mae’r Pwyllgor wedi 

penderfynu na fydd y clwb yn ail 

gychwyn ym Mis Medi fel arfer. 

Gobeithiwn yn fawr bydd y 

sefyllfa wedi gwella erbyn y 

Gwanwyn a byddwn yn cael ail 

gwrdd eto ym Mis Ebrill. Cadwch 

yn ddiogel bawb. 
 

about:blank
about:blank
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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 Gorffennaf/ Awst oedd 

Tom Roberts, Gorwel Deg, Rhosmeirch, Ynys Mon 

 
 

 

 

 
Storfa JJ’s Premier Pentrecwrt 

Braf oedd gweld 
fod Storfa JJ’s 

ym 
Mhentrecwrt 

wedi cael 
cydnabyddiaeth 

am eu gwaith 
diflino yn ystod 

Covid-19.  Mae’r 
siop yn darparu 
cludiant siopa i 
unrhyw un sydd 
yn methu mynd 

i’r siop. 
Cysylltwch ar 

01559363747. 
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SWDOCW  Rhif 64 

(Medi 2020) 
 

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 

SWDOCW  Rhif 63 

(Gorffennaf/Awst 

2020) 
 

about:blank
about:blank
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Cylchgronau’r Urdd am ddim i blant Cymru! 

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu cylchgronau i gyd yn troi’n ddigidol am 

ddim i bawb am y flwyddyn ysgol nesaf, 2020-21. Yn ogystal, bydd cylchgrawn poblogaidd Cip o 

Fedi ymlaen yn cynnwys cylchgrawn Mellten o fewn y tudalennau, eto am ddim! 

Mae’r Urdd wedi bod yn cynhyrchu cylchgronau ers dechrau’r mudiad ac erbyn hyn yn creu tri 

gwahanol – Cip ar gyfer darllenwyr cynradd, Bore Da ar gyfer dysgwyr Cymraeg cynradd a IAW ar 

gyfer dysgwyr Cymraeg uwchradd. Maent yn cael eu darllen yn eang a’u defnyddio mewn 

dosbarthiadau ysgolion led led Cymru.  

Meddai Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu’r Urdd: “Rydyn ni yn ofnadwy o falch y byddwn ni yn gallu cynnig 

ein cylchgronau am ddim i blant ac ysgolion Cymru flwyddyn nesaf a bod y Cyngor Llyfrau a Llywodraeth Cymru wedi 

cytuno i’r cynllun newydd. Golyga hyn bod gennym y potensial i gyrraedd pob un plentyn yng Nghymru gyda 

chylchgrawn Cymraeg apelgar a lliwgar, am ddim! Datblygiad cyffrous arall wrth gwrs ydi bod Mellten rŵan ar gael o 

fewn tudalennau Cip, fydd yn un ffrwydrad cyffrous i’r darllenwyr!” 

Meddai Huw Aaron, sy’n gyfrifol am Mellten: “Rwy’n gyffrous iawn bod Mellten a Cip yn cyfuno, ac yn edrych 

ymlaen at weithio gyda’r Urdd i greu cylchgrawn gorau’r byd! Gobeithio trwy hyn y bydd llawer iawn mwy o blant yn 

cael cyfle i joio’r cymeriadau a straeon sydd wedi bod yn rhan o Mellten dros y pedair mlynedd ddiwethaf - fel Gwil 

Garw, Bloben, Cadi, Gari Pêl, Boc - a’r lleill!” 

 Mae’r cyfnod diweddar wedi amlygu’r angen am gynnwys Cymraeg cyfleus a hawdd i’w gyrraedd ar gyfer 

plant a phobl ifanc ac yn arbennig dysgwyr sydd o bosib ddim yn ymwneud â’r iaith y tu allan i’r ysgol. Bydd y tri 

chylchgrawn ynghyd â chynnwys ychwanegol ar y we yn golygu bod gweithgareddau a hwyl, gweithlenni a chomics ar 

gael yn rhad ac am ddim i bawb. 

Bydd angen i bawb sydd am dderbyn y cylchgronau danysgrifio ar urdd.cymru/cylchgronau gyda chyfeiriad e-

bost. Bydd y cylchgronau yn cael eu hanfon wedyn yn rhad ac ddim ar e-bost. Yn ogystal, bydd cynnwys ychwanegol 

ar y wefan ynghyd ag ôl rifynnau. Y gobaith yw y bydd ysgolion yn rhoi’r cylchgronau ar eu safleoedd dosbarth 

digidol, yn rhannu dolenni gyda rheini a gofalwyr ac yn eu defnyddio yn eang yn y dosbarth. Bydd elfennau ee 

taflenni lliwio a gweithlenni yn cael eu rhoi ar y wefan hefyd er mwyn gwneud lawrlwytho ar gyfer argraffu yn haws.  

Dywedodd Arwel Jones, Pennaeth Adran Grantiau Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae’n braf gwybod y 

bydd rhai o gymeriadau Mellten yn parhau i gael hwyl rhwng cloriau Cip, ac rydyn ni’n falch iawn o’r bartneriaeth 

newydd yma rhwng y ddau. Mae llwyddiant y cydweithio eisoes wedi’i amlygu drwy’r sesiynau #CriwCelf ar-lein a 

gynhaliwyd gan Huw Aaron, yn ystod y cyfnod clo. Ar adeg anodd, bydd cynnig Cip/Mellten a chylchgronau eraill yr 

Urdd am ddim ac yn ddigidol am gyfnod o flwyddyn o fis Medi 2020 yn adnodd hynod o werthfawr i blant a phobl 

ifanc ar hyd a lled Cymru.” 

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am noddi tudalennau Seren a Sbarc, sef y cymeriadau hoffus sy’n annog 

plant i siarad Cymraeg, yng nghylchgronau Cip a Bore Da.  

Meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu cyhoeddi cartŵn a 

gweithgareddau Seren a Sbarc yng nghylchgronau’r Urdd er mwyn helpu plant Cymru i gyrraedd targedau’r Siarter 

Iaith. Rydym yn hapus iawn i gadarnhau byddwn yn parhau i gefnogi cyhoeddi’r cylchgronau yn ddigidol yn ystod 

2020-21. Golyga hyn y bydd mwy o blant Cymru, boed o gartrefi Cymraeg neu di-Gymraeg, yn derbyn deunydd 

darllen 

Cymraeg am 

ddim.” 

Bydd y 

trefniant 

newydd yn 

dechrau ym 

Medi 2020 

gyda’r Urdd yn 

casglu 

tanysgrifiadau 

nawr a thros 

weddill yr haf.  
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

                          Wel, mae`r Haf wedi hedfan heibio; dim gwyliau, dim partïon, dim 

ffrindiau yn galw heibio, ond mawr obeithio y bydd pethau`n gwella`n gloi ac wrth i 

chi fynd yn ôl i`r ysgol fe fyddwch y medru gweld eich ffrindiau a mwynhau yng 

nghwmni eich gilydd unwaith eto. 

           Ydy, mae`r tywydd wedi troi yn anffodus ond gobeithio y medrwn gael Ha` 

bach Mihangel eleni i ni gael mwynhau'r Hydref a chael casglu’r cnau a`r mwyar 

duon. 

     Diolch i chi gyd am eich lluniau hyfryd. Yr enillydd y tro yma yw  

Rhun Thomas, Glennydd, Talgarreg. Da iawn ti ac i bawb arall bu`n lliwio`n 

hyfryd yn ystod yr Haf. Roeddwn wrth fy modd yn gweld y castell tywod ar y traeth er 

nad oeddwn yn medru mynd i adeiladu unrhyw gastell eleni. Rhun, mwynha`r tocyn 

llyfr. 

              Y tro yma mi hoffwn i chi 

liwio`r wiwer fach yma`n brysur 

yn paratoi ar gyfer y Gaeaf. 

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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Urdd y Benywod Pantydefaid 

Daeth cyfnod Ann Jones fel ysgrifenyddes Urdd y 

Benywod Capel Pantydefaid, Prengwyn i ben ar 

ddiwedd ein tymor diwethaf, ar ôl tair blynedd ar ddeg 

yn y swydd.  Diolchwn iddi am yr holl waith a wnaeth 

yn ystod y cyfnod yma, pan drefnodd weithgareddau 

di-ri a erys yn y cof am hir.  Yn y llun, gwelir Ann (ar y 

chwith) yn derbyn rhodd oddi wrth Elaine Davies a’r 

swyddogion eraill i ddiolch iddi am ei hymroddiad a’i 

brwdfrydedd ar hyd yr amser.  Fel rhan o’r rhodd, cyflwynwyd iddi englyn ar lechen o waith y Prifardd Dylan 

Iorwerth.  Edrychwn ymlaen i’r amser pan allwn gyfarfod eto fel mudiad. 

(Da gweld y gwragedd yn cadw pellter) 

 

Llongyfarch disgyblion Ceredigion ar eu canlyniadau TGAU 

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion longyfarch yr holl ddisgyblion sy’n derbyn 

eu canlyniadau TGAU heddiw. 

Cadarnhawyd yr wythnos hon gan Lywodraeth Cymru mai Graddau Asesu’r 

Ganolfan fydd yn cael eu defnyddio i ddyfarnu graddau’r holl ddisgyblion yng Nghymru. Mae 

Gradd Asesu’r Ganolfan wedi’i seilio ar ystod eang o dystiolaeth o waith y disgybl a gyflawnwyd cyn y cyfnod clo.   

Rydym yn ymwybodol bod yr holl ddisgyblion a’r staff addysgu a chymorth wedi wynebu heriau newydd eleni o ganlyniad 

i effeithiau’r coronafeirws, a hoffem longyfarch pob un ohonynt am eu gwaith caled a’u parodrwydd i addasu mewn cyfnod 

heriol. Mae’r canlyniadau hyn heddiw yn werthfawr, ac yn galluogi disgyblion i gamu’n hyderus i’w dewis nesaf, boed 

mewn byd gwaith, addysg bellach neu’r chweched dosbarth. 

Gan nad oes modd i’r disgyblion fynd i’w hysgolion unigol heddiw i gael eu canlyniadau yn y modd arferol, dymuna 

Pennaeth pob ysgol yng Ngheredigion longyfarch holl ddisgyblion y sir ar eu llwyddiannau gan ddymuno’n dda iddynt ar 

gyfer y dyfodol.  

Dywedodd Robert Jenkins, Pennaeth Ysgol Bro Teifi: “Dymuna Pennaeth a staff Ysgol Bro Teifi ddiolch i’r disgyblion am 

eu hymroddiad a’u cyfraniad i fywyd yr ysgol ers iddi agor. Er iddi fod yn flwyddyn heriol iddynt, ymatebodd ein 

disgyblion yn aeddfed iawn mewn cyfnod digynsail. Braf fydd croesawu mwyafrif o’r flwyddyn yn ôl i’r Chweched 

Dosbarth ym mis Medi a dymunir pob llwyddiant i’r disgyblion hynny sy’n ymgymryd â chyrsiau coleg, prentisiaethau neu 

fyd gwaith. Gobeithir y ceir y cyfle i gydnabod eu hymdrechion yn y dyfodol agos.” 

Dywedodd Owain Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Aberaeron: “Mae’n fraint cael llongyfarch ein disgyblion ar eu canlyniadau 

ardderchog. Er mor wahanol oedd y misoedd diwethaf o ran profiad yr ysgol, mae’r canlyniadau yma’n gwbl haeddiannol ac 

yn adlewyrchiad o ymrwymiad disgyblion i’w hastudiaethau, o’u gwaith caled ac o gefnogaeth athrawon a staff yr ysgol a 

rhieni a gofalwyr. Rydym yn gyffrous i groesawu canran uchel o ddisgyblion yn ôl i’n chweched dosbarth ac yn dymuno’r 

gorau i bawb sy’n mynd i astudio mewn coleg, dilyn prentisiaeth neu ddechrau ym myd gwaith.”   

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a 

Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth: “Llongyfarchiadau gwresog a thwymgalon eto eleni i ddisgyblion Ceredigion ar eu 

llwyddiant yn eu cymwysterau TGAU. Er gwaetha’r anawsterau a achoswyd gan y pandemig, mae ein disgyblion wedi 

gweithio’n galed ac y mae’r canlyniadau’n brawf o’u hymdrechion diwyd. Bydd yr un gwerth a statws yn perthyn i 

ganlyniadau TGAU eleni, a dymunwn yn dda i bob un ohonynt yn y dyfodol.” 

 

I ANN 

Rhown fawl i’r un o filoedd, i’w holl waith 

Dros y llu blynyddoedd 

I’w graen hi…. a’r goron oedd 

I gladdu un o’i gwleddoedd. 

DI 
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Hedbangars Byd Natur 
Pan dach chi’n dechrau meddwl yn ddwfn am fyd 

natur dach chi’n sylweddoli bod popeth yn ffitio efo’i 

gilydd fel jig-so enfawr. Dim ond rhywun fel Sir David 

Attenborough sydd â gobaith i osod pob darn yn ei le a dw 

i’n siŵr nad oes ganddo fo ateb i bob cwestiwn. 

Meddyliwch am adar, yn fras, eu pwrpas nhw yw bwyta, 

ond mae rhai yn bwyta hadau, rhai yn bwyta pryfed 

genwair, eraill yn bwyta morgrug, rhai pysgod a rhai 

egsotig yn ffafrio neithdar. Pawb at y peth y bo! Ond beth 

bynnag yw’r rheswm bodoli mae’r Bod Mawr wedi sicrhau 

bod eu cyrff yn addas at y pwrpas. I’r rhai sydd yn bwyta 

hadau caled mae O wedi rhoi pig groes iddyn nhw, pig hir 

i’r rhai sydd yn hoffi neithdar, ac yn y blaen. Ond ym mhob 

teulu mae rebel, rhywun sydd eisiau creu sŵn fel oedd yr hen grwpiau pync. Pwy ydyn nhw tybed? Wel hedbangar 

byd adar yw cnocellau’r coed. Mae’n aderyn ‘high impact’ go iawn. Mae’n mynd allan yn y bore a threulio’r diwrnod 

cyfan yn taro ei big i mewn i ryw goeden. Dychmygwch, mae o’n cyrraedd adref ac mae ei wraig yn gofyn “Sut fath o 

ddiwrnod wyt ti wedi cael, cariad?” A ydi o’n ateb “Paid â gofyn, mae gen i gur pen ofnadwy?” Wel na, dydi o ddim, 

mae'n dweud “O go dda w’st ti, mae’r diwrnod wedi bod braidd yn hir a’r gwaith yn ‘boring’ wrth gwrs, neis bod 

adra!” 

Y peth yw, ac efallai nad ydych yn gwybod hyn ond, tu ôl i’w big mae math o ‘shock absorber’ felly does dim 

rhaid i’w wraig ddod â Paracetemols iddo ar ddiwedd pob dydd, clyfar ynte! 

Yn ddiweddar, wrth fynd i’r gegin efo llestri i olchi gwelais i gnocellau’r coed ar y lawnt, y fam a’r cyw. 

Roedd y fam yn brysur yn dangos i’r cyw sut i chwilio am bryfed genwair. Roedd hyn yn gyfle rhy dda i golli ac es i i 

nôl y camera a dechrau tynnu lluniau ohonyn nhw trwy’r ffenest. Doedd y cyw ddim yn cael llawer o lwc ac yn sydyn 

dyma’r fam yn troi ato a stwffio ei phig i mewn i’w geg, doeddwn i ddim yn disgwyl tynnu llun o’r fath ac mae’n llun 

i’w werthfawrogi 

Nid ydych yn gwybod am faint bydd adar yn aros yn yr un lle, pan dach chi’n gweld rhywbeth fel hyn mae'n 

rhaid i chi wneud penderfyniad, gadael y ffenest a chwilio am y camera neu aros a mwynhau.  Dw i’n falch iawn fy 

mod i wedi tynnu’r llun yma, fy mod i wedi dewis mynd i nôl y camera. Pan nes i adael y ffenest dim ond dau aderyn 

oedd yna, digon diddorol ond petaswn i wedi aros a gweld hyn mi fydda i wedi difaru peidio mynd i nôl y camera. 

 

MYND AR “TREC 26” i GODI ARIAN i ALSEIMERS 
Roedd Carol Rees a Wendy Evans fod cymryd rhan yn sialens Trek26 Brecon Beacons ar y 4ydd o 

Gorffennaf eleni, ond gyda'r sefyllfa fel yr oedd adeg hynny gyda Covid19 cafodd ei ail-drefnu ar gyfer 

dydd Sadwrn, 5ed Medi. 

Mae’n nhw'n codi ariad tuag at Gymdeithas Alzheimers ac mae'r achos yma yn agos iawn i'w 

calonnau fel teulu, efo'r misoedd diwethaf wedi bod yn anoddach o lawer gan nad ydynt wedi medru gweld 

eu mam/mamgu.  Er hyn mae’n nhw’n ffodus iawn eu bod wedi gallu cael rhyw fath o gysylltiad gyda hi 

trwy 'Facetime'.  Mae llawer ohonoch chi wedi bod drwy yr un fath o rwystr - mae'n amser anodd iawn i 

bawb.  Fel teulu, hoffen nhw ddiolch i holl staff Cartref Gofal Maesyfelin am y gofal arbennig y mae Eluned 

(Gweldir, Rhydowen gynt) ac holl breswylwyr y cartref yn derbyn.  Maent yn gwneud gwaith anhygoel. 

Bydden nhw'n ddiolchgar iawn am unrhyw fath o gyfraniad er mwyn ceisio dod o hyd i wellhád i'r 

afiechyd afiach yma sy'n effeithio cymaint o bobl yn y gymuned.  Mae pawb yn adnabod rhywun sy'n 

dioddef yn uniongyrchol neu yn perthyn rhyw ffordd. 

Mae’n nhw ar hyn o bryd wedi codi dros £900, a’u nôd os yn bosib yw cyrraedd £1,000!!! Os 

hoffech noddi pliŝ cysylltwch â Carol Rees ar 01545 590 164 neu mae ganddynt dudalen Just 

Giving www.justgiving.com/fundraising/trek26breconbeacons202026miles-wendyevans 

 

 

 

 

MERCHED Y WAWR PENCADER A’R CYLCH YN CWRDD 6 o’r gloch MEDI 28  

yn festri Tabernacl, am mwy o fanylion ffoniwch Fioled ar 07791 146562  

neu GWYNETH ar 01559 384344 

 


