
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i’r Hybarch 

Eileen Davies o Lanllwni ar dderbyn yr MBE yn 

anrhydeddau penblwydd y Frenhines. 

Mae Eileen wedi gweithio yn galed yn ei chymuned dros nifer fawr o 

flynyddoedd.  Derbyniodd yr anrhydedd am sylfaeni ‘Tir Dewi’ a’i 

gwasanaeth i Ffermio yng Nghymru. 

Nid yw wedi symud o fro ei mebyd, fe’i ganwyd a’i magwyd yn 

Llanllwni.  Yn ogystal â’i swydd yn yr Eglwys yng Nghymru mae yn 

ffermio gyda’i gŵr Dyfrig a’i mab Owain.   

Dechreuodd ei bywyd cyhoeddus gyda’r Ffermwyr Ifanc yn Llanllwni, 

fel ysgrifennydd, trysorydd, ac yn arweinydd y Clwb ymhen 

blynyddoedd. Mynd ymlaen i fod yn llwyddiannus iawn mewn nifer o 

gystadlaethau ar lefel sirol a chenedlaethol. 

Sefydlodd ‘Tir Dewi’ yn Haf 2015, ac ers hynny mae wedi helpu nifer 

fawr o ffermwyr a’u teuluoedd i ddod trwy amserau anodd yn eu 

bywydau.  Erbyn hyn mae tua 66 o wirfoddolwyr yn cefnogi ffermwyr 

yng Nghymru. 

Bu yn gynghorydd ar faterion gweledig gydag Esgobaeth Tŷ Ddewi ers ei hordeinio i’r offeiriadaeth yn 

2005 ac y wraig gyntaf i gael ei phenodi yn Archddiacon yn Esgobaeth Tŷ Ddewi.  Llongyfarchiadau,  

dymuniadau gorau a phob rhwyddineb  i Eileen i 

barhau gyda’r gwaith i’r dyfodol.  

 

Ferch gyntaf yn bennaeth Ysgol y Preseli 

mewn 63 mlynedd yn dod o Bencader. 
Llongyfarchiadau i 

Rhonwen Morris o 

Bencader ar ei phenodi 

yn Brif athrawes Ysgol 

y Preseli. 

Ganwyd a magwyd 

Rhonwen ym 

Mhencader yn ferch i 

Elgan a Dinah Jones, 

Pleasant View a chwaer 

Rhian.   Mae yn briod a 

ganddi un mab.  Pob 

dymuniad da Rhonwen 

yn dy swydd newydd. 

 
 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 

Tachwedd 2020 

CYMDEITHAS CYMRODORION LLANDYSUL 
Mae’r gymdeithas hon yn gant oed Mis Tachwedd 

eleni. 

“TRYSOR YW’R CYMRODORION, BRENHINES 

HANES HON. HI YW GWRAIDD EIN GWAREIDDIAD 

UN A LŶN WRTH IAITH EIN GWLAD. ALLWEDD 

O’N HOFF DDIWYLLIANT, YN AWR CAWN WELD 

COFIO’R CANT.” 
Mae’r dathlu wedi ei ohirio, - oherwydd y dyddiau 

pryderus ac ansicr yma. 

Mae’r Athro David Thorne, Llanllwni, wedi ysgrifennu 

llyfryn am hanes y gymdeithas hon. Gwahoddir 

tanysgrifiadau, - (ddim dan £20) os gwelwch yn dda, - 

at gostiau cynhyrchu. Rhestir enwau y cyfranwyr yn y 

llyfryn. 

Cysylltwch â’r Trysorydd, - Mr John Lewis, Gwasg 

Gomer, - neu â Wenna Bevan Jones, Pantycreuddyn 

cyn diwedd Mis Rhagfyr. 
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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 TACHWEDD-  

Martin Griffiths 

 

GOLYGYDD  
MIS TACHWEDD - 
Yvonne Griffiths 
 
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 Rhagfyr/Ionawr: 

Tachwedd  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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URDD 
GOBAITH 
CYMRU 

Annwyl Ddarllenwyr,   
Fel y 

gwyddoch, mae Urdd 
Gobaith Cymru yn 
wynebu sefyllfa 
argyfyngus o 
ganlyniad i bandemig 
Covid-19 ac mae 

dyfodol y Mudiad yn un bregus. 
  Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac, ers 1922, rydym wedi cyflawni llawer wrth gynnig 
profiadau Chwaraeon, Ieuenctid, Celfyddydol, Preswyl, Prentisiaethau, Dyngarol a Gwirfoddoli i 
fwy na phedair miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hyn yn ei dro wedi eu galluogi i 
gyfrannu’n bositif i’w cymunedau, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.  Rydym wedi 
meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i ymfalchïo yn eu gwlad, eu hiaith a’u diwylliant ac 
yn agored i’r byd a’i werthoedd.  

Ond, wrth i brif ffynonellau incwm y Mudiad wynebu colledion, sef ein gwersylloedd ar gau i 
breswylwyr a chyfyngiadau enfawr ar ein gwasanaethau cymunedol, rydym yn rhagweld toriadau 
incwm o £14 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf a dyled sylweddol, o leiaf £3.5miliwn. Mae’n wir i 
ddweud y gall y ffigyrau yma gynyddu wrth i sefyllfa Covid barhau.  Mae’r Mudiad hefyd wedi colli 
hanner ei weithlu o 320 o bobl o ganlyniad i’r toriadau, ac mae’r her yn un na wynebodd y Mudiad 
ei thebyg o’r blaen.  
  Rydym wedi bod yn agored a gonest ers y dechrau am yr effaith ar y Mudiad a’n pryderon 
am y dyfodol. Rydym hefyd yn trafod yn gyson gyda’n rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru, ac yn 
ddiolchgar am y cyllid argyfwng tymor byr a dderbyniom hyd yn hyn. 

Ond, mae’r her ariannol yn un enfawr, fel yr ydym wedi bod yn ategu mewn sgyrsiau a 
chyfweliadau ar y cyfryngau. O ganlyniad, daeth llawer o geisiadau am sut y gall pobl ein helpu 
trwy’r cyfnod anodd hwn, i sicrhau dyfodol i brif fudiad plant a phobl ifanc Cymru. Mae unrhyw 
gyfraniad, bach neu fawr, yn hynod bwysig i ni ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr. 
Felly hoffem rannu gyda’ch darllenwyr yr amrywiol ffyrdd o gefnogi: 

• I blant a phobl Ifanc - Os ydych o dan 26, yna ymaelodi yw’r ffordd orau o gefnogi. Dim 
ond £9 am flwyddyn, neu £25 am aelodaeth teulu a chewch fanteisio ar yr ystod o 
weithgareddau sydd ar gael, gan gynnwys arlwy digidol amrywiol a chynhwysfawr. 

• I Oedolion - Mae ffordd hawdd o gyfrannu trwy’r wefan (urdd.cymru), neu gallwch anfon cyfraniad 
trwy siec. Byddem yn hynod ddiolchgar petaech yn ei gwneud yn daladwy i Urdd Gobaith Cymru a’i 
hanfon at: 

Iwan Tudur Jones, Adran Gyllid Urdd Gobaith Cymru, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, 
Gwynedd, LL23 7ST. 

Am bob cyfraniad o fwy nag £20, byddwn yn anfon bathodyn arbennig aelodaeth yr Urdd 20-21 fel 
cydnabyddiaeth, felly cofiwch gynnwys eich cyfeiriad. 

Ein haelodau yw ein blaenoriaeth bob amser a byddwn yn parhau i weithredu o fewn ein 
gallu i sicrhau cyfleoedd amrywiol, cyfoethog a chyfoes i blant a phobl ifanc Cymru.  Mewn dwy 
flynedd, bydd yr Urdd yn dathlu ei ben-blwydd yn gant oed. Rydym yn hyderus y gallwn, gyda help 
ein cefnogwyr a’r holl ewyllys da sydd tuag at y Mudiad arbennig yma, oroesi’r cyfnod anodd hwn 
ac ail-adeiladu’r Mudiad ar gyfer y cenedlaethau i ddod.        
Gan ddiolch o waelod calon am yr holl gefnogaeth. 
Cofion gorau, 
Sian Lewis 
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Penwythnos Gerdded Llandysul a Phont Tyweli 
Roedd ein 

penwythnos gerdded, a 

gynhaliwyd ar y 26ain a'r 

27ain o Fedi, yn llawer 

llai eleni gan mai dim ond 

4 taith gerdded a 

gynhaliwyd oherwydd y 

pandemig Cofid-19 ac 

wrth gwrs ni chaniatawyd 

i ni gael ein adloniant nos 

Sadwrn arferol na'n te 

prynhawn Sul.  

Roeddem yn falch 

iawn o'r nifer a ddaeth i 

gerdded, ychydig dros 60 

o gerddwyr, a llawer 

ohonynt ddim wedi 

cerdded gyda ni o'r blaen. Gwnaethom hefyd fwynhau tywydd heulog bendigedig. 

Gwnaeth yr arweinwyr cerdded waith rhagorol drwy wneud eu hasesiadau risg arferol, yn 

ogystal ag asesiad risg y Cofid-19. Yn ogystal, rydym yn ddiolchgar i'r ceidwaid llwybrau troed o 

Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Caerfyrddin am glirio ychydig rannau o lwybrau, a hyd yn oed 

trwsio rhai o`r gâtiau cyn y penwythnos. 

Rydym yn edrych ymlaen at drefnu penwythnos cerdded mwy y flwyddyn nesaf a byddwn 

yn ailgychwyn ein teithiau cerdded misol ym mis Tachwedd. Mae croeso i bawb ymuno â ni ar ein 

teithiau, a gallwch ein dilyn ar Facebook @CerddwyrLlandysulWalkers neu weld www.llandysul-

ponttyweli.co.uk. 

 

 

 

 

http://www.llandysul-ponttyweli.co.uk/
http://www.llandysul-ponttyweli.co.uk/
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Eglwysi Bro Aeron Mydr 
Mae`r gwasanaethau wedi ail ddechrau eto yn eglwysi Capel Cynon, Talgarreg, Llanarth, Cribyn, Mydroilyn 

a Gwenlli a braf yw cael bod nôl. Nid ydy`r drefn fel arfer, felly os oes unrhyw un eisiau manylion pellach 

dewch i gysylltiad â`r Ficer- Beth Davies ar 07901716957 neu 01559362850 neu bethan@cd1340.f9.co.uk 

<mailto:bethan@cd1340.f9.co.uk> 

Mae yna groeso mawr i chi ymhob eglwys a chroeso hefyd i chi i gysylltu ar unrhyw adeg. 

 

Eglwys Gwenlli 
Braf oedd cael cynnal gwasanaeth diolchgarwch yr eglwys ar ddydd Sul, Hydref 11eg. Roedd y cyfan ychydig 

bach yn wahanol ond roedd y cyfle i ddiolch yn bwysig i bawb. Diolch i bawb a ddaeth  ynghŷd a chyfrannu 

rhoddion i`r banc bwyd. 

Bydd yna wasanaeth ar yr ail Sul a`r Sul olaf o bob mis am 10 o`r gloch am y tro ac unrhyw un sydd ag 

unrhyw gwestiwn, dewch i gysylltiad â`r Ficer- Beth ar 07901716957  neu bethan@cd1340.f9.co.uk 

 

Eglwys Cribyn 
Da oedd gweld cymaint wedi dod ynghŷd i eglwys Cribyn ar ddydd Sul, Hydref 11eg. Cafwyd wasanaet 

bendithiol er nad oedd y drefn yn debyg i`r cyffredin ond diolch i bawb a gefnogodd er gwaethaf yr amser 

anodd yma ond da oedd cael diolch gyda`n gilydd. 

Bydd gwasanaeth nesaf yr eglwys ar ddydd Sul, Tachwedd 15fed am 2 o`r gloch. 

 

Eglwys Talgarreg 
Ar ddydd Sul, Hydref 18fed braf oedd cael gwasanaeth diolchgarwch yr eglwys, er ychydig yn wahanol i`r 

arfer yn ystod yr amser anarferol yma. Cafwyd gwasanaeth bendithiol gyda`r aelodau a oedd yn medru bod 

yn bresennol. Derbyniwyd rhoddion caredig tuag at y banc bwyd. 

 

Eglwys Llanarth  
Ar ddydd Sul Hydref 18fed cafwyd gwasanaeth diolchgarwch yr eglwys ac o fewn y cyfynderau roedd yr 

eglwys yn llawn. Braf oedd cael diolch am ein rhoddion beunyddiol ac am y cynhaeaf eleni eto o fewn 

amser modd anodd. Diolch i bawb a ddaeth a rhoddion tuag at y banc bwyd yn Aberteifi.   

 

PENCADER 
Tabernacl, Pencader 

Ynghanol pob math o rwystrau oherwydd y firws ofnadwy yma sydd yn y byd, daeth nifer fechan o bobl 

ynghŷd i’r Tabernacl Pencader prynhawn Sul Hydref 11eg i’r Gymanfa Bwnc. 

Fel arfer byddwn yn cynnal gwasanaeth gyda’r plant yn y bore a’r oedolion yn y prynhawn. Eleni, un 

gwasanaeth yn unig yn y prynhawn, ac eto oherwydd yr aflwydd ofnadwy dim ond pedwar plentyn, aelodau 

yn Ysgol Sul Tabernacl, wnaeth fentro allan.  Yr holwr oedd ein Gweinidog y Parchedig Chris Bolton. 

Cafodd y plant hwyl yn darllen, yn ateb y cwestiynau ac edrych ar y cyflwyniad Powerpoint oedd wedi ei 

baratoi gan ein Gweinidog.  Yn dilyn y plant daeth tro yr oedolion.   Darllenwyd Pennod 11 o’r  Efengyl yn 

ôl Ioan, gan Gwynfor a Marie Davies, Fioled Jones, a Nancy Jones o’r Tabernacl,  ac Yvonne a Deian 

Griffiths o Gwyddgrug. 

Bu’r trafod a’r esbonio ar y bennod yn ddwys ac yn addysgiadol iawn, a phawb yn dweud ‘Roedd yn dda i ni 

fod yno’ ar ddiwedd y gwasanaeth.  Edrychwn ymlaen yn eiddgar i Cymanfa Bwnc 2021 sydd i’w chynnal 

yng Nghapel Gwyddgrug gan obeithio y byddwn yn medru dilyn y drefn arferol.  

 

 

mailto:bethan@cd1340.f9.co.uk
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Cylch Meithrin Di-blastig Cyntaf 
Mudiad Meithrin 

Cylch Meithrin Eco Tywi yng Nghaerfyrddin yw’r Cylch 
Meithrin di-blastig cyntaf yng Nghymru o dan adain 
Mudiad Meithrin. Heblaw am ddeunyddiau amddiffyn 
personol sy’n ofynnol yn sgîl gofynion y pandemig, nid 
oes yr un defnydd o blastig untro ynddo, ac mae’r rhan 
fwyaf o’r teganau wedi eu gwneud allan o bren, carreg 
neu wedi eu hailgylchu. Mae’r cewynnau a phethau 
golchi yn ddi-blastig, mae’r llestri wedi’u gwneud o 
fambŵ, a maent yn ailgylchu cymaint â phosib.  
Mae mwy o newyddion da hefyd. Ar ôl gwneud cais 
llwyddiannus, mae Cylch Meithrin Eco Tywi wedi cael 
eu gwobrwyo gan 'Cadw Cymru'n Daclus' a byddant 
yn derbyn llu o adnoddau garddio, gan gynnwys gwely 
er mwyn tyfu ffrwythau, llysiau a pherlysiau eu hunain. 
Bydd hyn yn gyfle gwych i ddysgu'r plant am y 
pwysigrwydd o dyfu llysiau a ffrwythau i fod yn 
hunangynhaliol.  
Lleucu Angharad Edwards yw Arweinydd Cylch 

Meithrin Eco Tywi sydd wedi ei leoli yn y Clwb Pêl-

droed yng Nghaerfyrddin. Mae Lleucu wedi cwblhau 

gradd Addysg Blynyddoedd Cynnar ac yn gweithio 

tuag at ei Thystysgrif Lefel 5 Gofal Plant. Ers iddi raddio mae wedi gweithio ym Meithrinfa'r Gamfa 

Wen, wedi bod yn gynorthwyydd dosbarth mewn nifer o ysgolion cynradd ac yn Swyddog Datblygu 

cynorthwyol gyda’r Urdd. Mae hefyd yn cynorthwyo yn Ysgol Sul y Priordy yng Nghaerfyrddin.  
Dywedodd Lleucu: 

“Mae’n hyfryd gallu rhoi’r cyfle i blant Caerfyrddin ddysgu byw bywyd cynaliadwy a di-blastig. 

Mae’n bwysig datblygu’r plant i fod yn hyrwyddwyr dros yr amgylchedd a does dim amheuaeth bod 

y plant yn mwynhau dysgu trwy chwarae mewn ffyrdd ecogyfeillgar.” 

Ategodd Carole Williams, Swyddog Sefydlu a Symud Mudiad Meithrin yn yr ardal: 

“Mae’n hyfryd gweld y math yma o gylch yn ardal Sir Gaerfyrddin ac mae’n enghraifft wych i 

gylchoedd eraill y wlad.” 

Mae Cylch Meithrin Eco Tywi wedi cofrestru gydag AGC ac yn darparu Gofal Cofleidiol. 

Maent hefyd wedi cofrestru gyda’r Cynnig Gofal Plant 30 Awr. Os oes gennych ddiddordeb dod  

â’ch plentyn i’r Cylch neu eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Lleucu Edwards ar 

cmtywi@gmail.com. Mae gan y Cylch dudalen Facebook hefyd, sef Cylch Meithrin Tywi.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

mailto:cmtywi@gmail.com
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Colofn Ben Lake AS 
Does dim dwywaith bod wynebu heriau’r cyfyngiadau clo yn mynd i fod dipyn anoddach i bob un ohonom a 

ninnau ar drothwy misoedd oer a thywyll y Gaeaf.  

Mae’n gyfnod arbennig o heriol i fusnesau bach lleol, ac er bod rhai mesurau cefnogi wedi’u cyhoeddi 

gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gefnogi busnesau drwy’r cyfyngiadau clo diweddaraf, rwy’n ofni 

na fydd y mesurau hynny’n ddigon i sicrhau cynaliadwyedd rhai busnesau a rhai sectorau’n benodol. 

Dwi wedi cymryd pob cyfle yn San Steffan i drio darbwyllo’r Canghellor o’r angen i ymestyn ac 

ehangu’r cynllun presennol i weithwyr hunangyflogedig, gweithwyr tymhorol, a busnesau sydd wedi gweld 

cwymp sylweddol yn eu hincwm ers cyflwyno cyfyngiadau lleol yng Nghymru a Lloegr. Rwy’n mawr obeithio y 

bydd y Canghellor yn gwrando ac yn gweithredu ar y mater ar frys. 

Peth arall mae’r pandemig byd-eang hwn wedi’i amlygu’n fwy nag erioed o’r blaen yw pwysigrwydd y 

gadwyn gyflenwi bwyd a diogelwch ein bwyd.  

Mae’r Mesur Amaeth yn ddarn pwysig iawn o ddeddfwriaeth sydd wedi bod yn gwneud ei ffordd drwy 

Senedd San Steffan dros y misoedd diwethaf. Er bod polisi amaeth wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, bydd 

Mesur Amaeth y DU yn cael effaith sylweddol ar y gadwyn gyflenwi bwyd ym mhob un o wledydd y DU pan 

ddaw’r ddeddfwriaeth i rym. 

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn dadlau ers amser maith eu bod am gymryd rheolaeth yn ôl, ac yn 

benodol y byddwn yn gallu pennu telerau ein masnach â'r byd ar ôl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Rydw innau 

wedi dadlau o’r cychwyn y dylai’r telerau hynny fod yn eithaf syml: dylai mynediad at y farchnad mewnforion i’r 

DU fod yn ddibynnol ar gwrdd â safonau cynhyrchu bwyd cyfatebol y DU. Heb y diogelwch hwn, credaf fod y 

Mesur Amaeth ar ei ffurf bresennol yn bygwth ffyniant ffermio yng Nghymru. 

Er gwaetha’r canlyniad siomedig, dwi’n falch mod i wedi cael y cyfle i siarad yn y Siambr o blaid 

cyflwyno gwelliannau i’r Mesur fyddai nid yn unig yn diogelu safonau bwyd mewn cytundebau masnach, ond 

fyddai hefyd yn cryfhau gallu’r Senedd i graffu ar drafodaethau masnach y dyfodol. Byddaf yn parhau i frwydro 

dros ddyfodol ffermwyr Cymru wrth i’r Mesur Amaeth barhau i wneud ei ffordd drwy’r Senedd. 

Rhwng popeth, gwn bod yna gyfnod heriol o’n blaenau ond drwy gydweithio, dyfalbarhau a chefnogi’n 

gilydd, rwy’n ffyddiog y dewn ni drwyddi. 
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Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin 

– Rhestr yr Enillwyr 

Nos Sadwrn 24ain Hydref fe ddathlodd Mudiad Meithrin 

ei phumed Seremoni Gwobrau. Yn sgîl cyfyngiadau pandemig Covid-19, cynhaliwyd y seremoni yn rhithiol eleni dros 

ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 

Torrwyd y record eleni am y nifer o enwebiadau a dderbyniwyd. Daeth dros 450 o enwebiadau staff a 

gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu feithrinfeydd dydd atom eleni.  

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau 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.” 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: “Mae'r Seremoni Gwobrau’n 

rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i'n staff a'n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Roedd hi’n hyfryd cael cyfle 

i gyd-ddathlu’r arfer dda sy’n digwydd ar hyd a lled Cymru yn ogystal â chydnabod staff a gwirfoddolwyr sydd wedi 

rhoi dros ugain mlynedd o wasanaeth yn enw’r Mudiad.” 

Gwobrau 2020 Mudiad Meithrin – Enillwyr 

2020.  
Arweinydd 

1. Wendy Phillips, CM Crymych, Sir Benfro 

2. Cerys Warren, CM Tynewydd, Rhondda Cynon Taf 

3. Debra Ivins, CM Pentrebaen, Caerdydd 

 

Ardal Tu Allan 

1. CM Beddgelert, Gwynedd 

2. CM Nantdyrys, Rhondda 

3. CM Pencader, Sir Gâr 

 

Cynorthwy-ydd 

1. Christine Evans, CM Hywel Dda, Sir Gâr 

2. Ann Begley CM Y Llys, Sir Ddinbych 

3. Barbera Warren, CM Llanbedrog, Gwynedd 

4. Joy Nicholas, CM Hermon, Sir Benfro 

 

Cylch Ti a Fi 

1. Ti a Fi Hywel Dda, Sir Gâr 

2. Ti a Fi Y Wyddgrug, Sir y Fflint 

3. Ti a Fi Y Mwmbwls, Abertawe 

 

Cylch Meithrin Y De-Ddwyrain 

     1 CM Pontypwl, Mynwy 

      2. CM Y Sger, Pen-y-Bont ar Ogwr 

      3. CM Pontyclun, Rhondda Cynon Taf 

 

Cylch Meithrin Y De-Orllewin 

     1. CM Llangynnwr, Sir Gâr 

      2. CM Crymych, Sir Benfro 

      3. CM Talgarreg, Ceredigion 

 

Cylch Meithrin Y Gogledd-Ddwyrain 

     1. CM Glantwymyn, Powys 

     2. CM Machynlleth, Powys 

     3. CM Dyffryn yr Enfys, Conwy 

Cylch Meithrin y Gogledd-Orllewin 

      1. CM Sarnau a Llandderfel, Gwynedd 

      2. CM Llanrug, Gwynedd 

      3. CM Beddgelert, Gwynedd 

 

Cylch Meithrin Gorau Cymru  

     1. CM Pontypwl, Mynwy 

 

Dewin a Doti 

1. CM Crymych, Sir Benfro 

2. CM Nantdyrys, Rhondda Cynon Taf 

3. CM Abersoch, Gwynedd 

 

Meithrinfa Ddydd 

      1. Seren Fach, Dolgellau, Gwynedd 

      2. Y Dyfodol, Llambed, Ceredigion 

      3. Ffalabalam, Bangor, Gwynedd 

      4. Twts Tywi, Llandeilo, Sir Gâr 

 

Pwyllgor 

      1. CM Glantwymyn, Powys 

      2. CM Machynlleth, Powys 

      3. CM Terrig, Sir y Fflint 

 

Gwirfoddolwr 

1. April Wiggins, CM Trefynwy, Mynwy 

2. Liz Evans, CM Maesywaen, Gwynedd 

3. Nick Ashbee, CM Beddgelert, Gwynedd 

 

Cynhwysiant 

1. CM Sarnau a Llandderfel, Gwynedd 

2. CM Llangynnwr, Sir Gâr 

3. CM Llangeitho, Ceredigon 

 

Cymraeg i Blant 

1. Dyffryn Aman 

2. Arfon 
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Gŵyl yr Enfys yn dathlu creadigrwydd 
Ceredigion 

Dros bedwar dydd Sadwrn ym mis Medi, cynhaliodd Theatr 
Felinfach Ŵyl yr Enfys. Roedd hon yn ŵyl rithwir i ddathlu 

creadigrwydd ac egni Ceredigion a’i phobl er gwaetha cyfnod hanesyddol y clo 
mawr. Roedd hi’n ŵyl greadigol, ddiwylliannol, 
ddigidol i Geredigion a’r byd ac yn gyfle i roi hwb i’r 
haf a hapusrwydd a dangos bod bywyd, cymdeithas 
a chreadigrwydd yn parhau i ffynnu er gwaetha’r 
misoedd diwethaf. 

Agorwyd Gŵyl yr Enfys gan Arweinydd 
Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap 
Gwynn, ar ddydd Sadwrn 4 Medi 2020, ac er mai 
crafu’r wyneb a wnaethpwyd yn ystod yr ŵyl, mae 
Theatr Felinfach yn mawr obeithio ei fod wedi rhoi 
darlun o’r ystod eang o fusnesau, cyfleoedd, 

cynnyrch a’r diwylliant byw sydd ar gael yn y Sir gan roi llwyfan a llais i’r partneriaid i gyd, sef; 
Gwinllan Llaethliw, Canolfan Seren, Bar Cwtsh, Caru Gwin, Bwydydd Blasus Hathren, Gŵyl Gwrw 
a Seidr Llambed, Melysion Mam, Cered – Menter Iaith Ceredigion, Catrin Amhun – Hyfforddwr 
Lles, Band Bwca, Cwmni Theatr Arad Goch, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Amgueddfa 
Ceredigion, Cwmni Theatr Troedyrhiw, Richard Vaughan, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Clwb 
Ffermwyr Ifanc Pontsian, Gwasanaeth Cerdd Ceredigion, Bro 360, Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru, Theatr Mwldan a Catrin Finch, Alaw Mair Jones, Catrin Davies a Barbara Roberts, Gwilym 
Bowen Rhys a Ryland Teifi. 

Cynlluniwyd tri dydd Sadwrn cyntaf yr ŵyl o gwmpas cyfres o themâu, sef bwyd a diod, 
iechyd, cymdogaethau a chreadigrwydd y Sir ac ar y dydd Sadwrn olaf dangoswyd 
uchafbwyntiau’r ŵyl gydag ambell syrpreis hefyd. 

Gyda chymorth ein partneriaid llwyddwyd i grynhoi enghreifftiau o waith a gweithgareddau 
trwy gyfrwng ffilmiau, sgyrsiau a digwyddiadau cerddorol a oedd yn dathlu ein diwylliant, ein hiaith, 
ein ffordd o fyw a’r tir o dan ein traed. O weithdai coginio i sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar, o flasu 
gwin a chwrw i eitemau o’r archif megis hanes Cassie Davies, Tregaron. Cynhaliwyd yr ŵyl ar 
blatfform digidol, gwylyrenfys.cymru, ac er bod y digwyddiad eisoes wedi ei gynnal mae modd 
gwylio’r eitemau i gyd ar alw ar sianel YouTube Gŵyl yr Enfys. 

Dywedodd Dwynwen Lloyd Llywelyn, Pennaeth Theatr Felinfach: “Er mai ymateb creadigol 
i’r cyfnod clo oedd sefydlu’r ŵyl, rwy’n hynod falch o’r ffordd y cyfrannodd cymaint o bartneriaid at 
yr ŵyl, ac rwy’n hyderus bod yma sail i fwy o gydweithio a chyd-greu y tu hwnt i 2020. Mae 
diwylliant a’r celfyddydau yn allweddol wrth godi hyder ein cyfranogwyr a’n cynulleidfaoedd a does 
dim gwadu effaith pellgyrhaeddol ein diwydiant ar iechyd a lles cymunedau, boed hynny ar neu du 
hwnt i’r llwyfan.” 

Ychwanegodd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach: “Mae’r 
misoedd diwethaf wedi bod ac yn parhau i fod yn gyfnod heriol i bawb ym mhob maes a diwydiant. 
Nawr mae angen i ni baratoi'r ffordd i ail-gydio yn ein gwaith gyda llwyfannu perfformiadau a 
datblygu'r rhaglen gyfranogol mewn modd diogel fel y gallwn greu momentwm ac incwm i ail-
adeiladu'r gwaith i'r dyfodol.” 

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 
Porth Ceredigion, Cymorth Cynnar, Canolfannau Lles a Diwylliant: “Hoffwn longyfarch Theatr 
Felinfach ar gynnal gŵyl ddiwylliannol, ddigidol o’r radd flaenaf. Mae gwaith y Theatr a llwyddiant 
Gŵyl yr Enfys yn brawf o bwysigrwydd creadigrwydd i'n cymdeithas ac yn fodd o roi hwb i bobl 
Ceredigion.” 

Daeth yr ŵyl i ben ddydd Sadwrn 26 Medi 2020 gyda Ben Lake, Aelod Seneddol 
Ceredigion, yn ei chloi gan ddiolch i'r theatr am ei atgoffa ef ac eraill mai yn y diwylliant y mae’r 
chwyldro. 
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Ceredigion yn dathlu  

Diwrnod Shwmae Su’mae 2020 

Ar ddiwrnod Shwmae Su’mae 2020 mae Cyngor Sir Ceredigion am annog 

mwy o ddefnydd o’r Gymraeg. Mae diwrnod Shwmae Su’mae yn gyfle i annog ag i 

helpu staff a thrigolion Ceredigion, boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau i ddechrau bob 

sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith. 

Mae’n bwysig bod pobl Ceredigion  yn teimlo’n hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. 

Mae ganddyn nhw’r hawl i wneud hynny ym mhob sefyllfa ffurfiol ac anffurfiol. Felly, fel Cyngor mae’n rhaid i’n 

gwasanaethau Cymraeg fod yn hygyrch, o safon uchel ac yn hawdd eu defnyddio yn unol ag egwyddorion Safonau’r 

Gymraeg. 

Heddiw, 15 Hydref 2020, ar ddiwrnod Shw Mae, mae’r Cyngor wedi rhyddhau fideo a chyhoeddi Canllaw 

Safonau’r Gymraeg, er mwyn helpu Swyddogion i roi gofynion Safonau’r Gymraeg ar waith. Mae hyn er mwyn 

sicrhau ein bod yn medru darparu gwasanaethau Cymraeg o answadd ar gyfer ein trigolion. Heddiw hefyd, mae’r 

Gwasanaeth Ysgolion yn lansio tudalen Facebook Cardi-Iaith. Tudalen i rannu gwybodaeth am addysg Gymraeg, 

hanesion ysgolion ynghyd â gwaith gwych y canolfannau hwyrddyfodiaid. Byddant yn lansio cystadleuaeth ‘Shwmae’ 

ar gyfer plant cynradd ac uwchradd Ceredigion. 

Yn ystod y cyfnod clo rydym wedi gweld mwy o ddiddordeb i aildanio sgiliau iaith, mae’n dangos sut y gall 

technoleg ei gwneud yn bosibl i genhedlaeth newydd ddysgu’r Gymraeg. Drwy ddefnyddio technoleg Zoom, mae 

Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith y Cyngor, wedi medru sicrhau bod oddeutu 60 o aelodau staff y Cyngor yn 

parhau i dderbyn eu gwersi Cymraeg wythnosol.  

Mae cyfle arbennig i bersonau yng Ngheredigion ddilyn cyrsiau blasu  Cymraeg ar-lein drwy wefan y 

Ganolfan Dysgu Cymreg Cenedlaethol. Maen nhw’n cyflwyno geirfa ac ymadroddion bob dydd ac maen nhw ar gael i 

bawb, yn rhad ac am ddim. Mae rhai cyrsiau wedi eu teilwra ar gyfer gwahanol sectorau, er enghraifft Iechyd a Gofal, 

Twristiaeth neu Manwerthu.  

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, “Mae’r cyfnod hwn yn gyfle euraidd i ni 

hyrwyddo ac annog pobl leol i ddysgu Cymraeg. Rydym yn falch iawn o fedru gweithio mewn partneriaeth gyda’r 

Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, sy’n cynnig ystod o gyrsiau blasu sydd ar gael i bawb yn rhad ac am ddim. 

Mae siarad Cymraeg yn agor y drws i nifer o brofiadau a chyfleoedd newydd. Ewch amdani a phob hwyl gyda’r 

dysgu.” Diwrnod Shwmae Su’Mae 2020 - Rhowch gynnig arni i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg! 

I ddysgu mwy ewch i wefan Dysgu Cymraeg: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cyrsiau-blasu-ar-lein/ 

 

Adnabod y Gân 
Pan dach chi’n clywed cerddoriaeth ar Radio Cymru mae gennych chi syniad 

go dda o bwy sy’n canu. Byddech chi’n adnabod Bryn Fôn, Elin Fflur ac, os dach chi’n 

ddigon hen, Edward H Dafis. Ond nid y fath yna o gerddoriaeth yw’r unig fath dach 

chi’n clywed mewn diwrnod. Sut ydach chi efo caneuon yr adar? Os ydach chi fel fi 

fyddech chi ddim yn rhy dda. Gresyn nad oes DJ yna i gyflwyno fel “A dyma, yn rhad 

ac am ddim, y robin goch i ganu ‘Cheap, Cheap!’” 

Rhestr go fyr yw’r caneuon adar dw i’n adnabod sef - ysguthan, pioden, y 

fwyalchen, sgrech y coed, brain a’r robin goch. Tydi hynny ddim yn ddigon da. Roedd 

Daniel Jenkins Jones yn arbennig ar y rhaglen Natur a Ni wrth gyflwyno cân aderyn bob 

wythnos ac esbonio sut i’w gofio. Er i mi drio’n galed doedd hynny ddim yn gweithio i 

mi, yr unig un alla i gofio yw’r robin goch. 

Ddoe pan oeddwn i wedi mynd am dro cyn i’r haul godi roeddwn yn clywed y 

robin goch ym mhob man, bron fel oedd yn fy nilyn i ar y daith. Y gwir oedd roedd llawer 

ohonyn nhw ond mi wnaeth wneud i mi feddwl. Tu ôl i gân y robin roedd llawer o ganeuon eraill. Tybed os dw i’n troi’r 

broblem wyneb i waered a chanolbwyntio ar un o’r caneuon eraill a thrïo ei glywed mewn gwahanol lefydd yn ystod y 

daith? Gwneud yr un peth y tro nesaf, a’r nesaf am wythnos gyfan tan i mi fod yn hollol gyfarwydd â’r gân wedyn 

chwilio am y canwr, bydd hynny’n ffordd well? Treulio wythnos neu ddwy i sicrhau mod i’n ddigon cyfarwydd wedyn 

mynd am y nesaf. 

Petaswn i ddim ond yn dysgu pedwar newydd bob blwyddyn mi fydda i wrth fy modd! 

Beth amdanoch chi? Os dach chi eisiau gwneud yr un peth ewch allan tuag awr cyn y wawr a chyn i sŵn y drafnidiaeth 

ddechrau, a mwynhewch! 

Mae teithiau Cymdeithas Edward Llwyd wedi ail ddechrau ond, o achos y cyfyngiadau, dim ond i aelodau. Yn 

anffodus mae llawer o deithiau wedi cael eu gohirio achos cyfyngiadau lleol. Edrychwn ymlaen am ddyddiau gwell i ni 

gyd. Cadwch yn ddiogel, Rob Evans 

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cyrsiau-blasu-ar-lein/
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CFfI Ceredigion 
Braf yw rhannu rhai o weithgareddau’r Mudiad wrth i flwyddyn newydd, wahanol i’r arfer, ddechrau.  

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol –  
Eleni roedd yn rhaid troi at dechnoleg er mwyn cynnal ein Cyfarfod Blynyddol ar nos Fercher y 30ain o Fedi.  

Braf oedd cael cwmni tua 60 o aelodau, cyn-aelodau a ffrindiau’r Mudiad yn bresennol trwy gyfrwng sgrîn y 

cyfrifiadur.    Yn ystod y cyfarfod, etholwyd Esyllt Ellis-Jones, Llangwyryfon yn Gadeirydd y Sir, Bleddyn 

Davies, Caerwedros yn îs-Gaderiydd y Sir, Ifan Davies, Dolyrychain, Tregaron yn Lywydd ar y Sir, a Sion 

Jenkins, Cathal, Pontsian yn îs-Lywydd am y flwyddyn 2020-2021. 

 

Pwyllgor Materion Gwledig – 
Trefnwyd noson ddiddorol iawn gan bwyllgor materion gwledig ar nos Fercher y 14eg o Hydref. Gan 

ddefnyddio technoleg fodern, llwyddwyd i ymweld yn rhithiol â fferm Tynewydd, Llangwyryfon. Diolch i 

Dyfrig Williams am ein tywys o gwmpas y fferm a chael cyfle i weld eu dull o ffermio.  

 

Fforwm Ieuenctid y Sir –  
Mae Fforwm Ieuenctid y Sir hefyd yn troi at dechnoleg i gynnal eu cyfarfodydd a digwyddiadau.   Agorwyd 

cyfarfodydd y gaeaf, ar nos Fawrth y 20fed o Hydref pan gafodd criw o aelodau iau y Sir noson o ‘Hwyl 

Calan Gaeaf’ yn paratoi pwmpen.  

Er na fedrwn edrych ymlaen at fwrlwm arferol y Ffair Aeaf, mae’r Mudiad yng Nghymru wedi paratoi 

rhaglen amrywiol o gystadleuthau rhithiol  ac mae aelodau’r Sir  ar hyn o bryd yn paratoi i gymryd rhan 

mewn llu o weithgareddau, gan gynnwys barnu stoc, crefftiau megis creu addurn Nadolig, addurno cacen, 

gosod berth ac ‘ar eich marciau, barod, coginiwch’.   

 

Clwb 200 y Sir 
Llongyfarchiadau i ennillwyr clwb 200 y Sir ym Mis Hydref sef –  

1af – David Davies, Maes y Delyn, Godre Rhiw Goch, Aberaeron  

2il – Mac a Wendy Jenkins, Ysgubor Wen, Mydroilyn  

3ydd – C.Ff.I Bryngwyn 

 

Hefyd, os oes unrhyw un â diddordeb mewn ymaelodi â’r Clwb 200, byddwn fel Sir yn ddiolchgar iawn. Am 

fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa’r Sir. 

Rydym fel Mudiad hefyd yn cynorthwyo gydag elusen y DPJ drwy wau capiau pobl ‘bauble caps’ o unrhyw 

batrwm. Mae’r elusen yn gobeithio casglu 100 o gapiau wedi’u gwau erbyn diwedd y Gaeaf, felly os ydych 

yn gallu gwau bydd eich help wir yn cael ei werthfawrogi.  

Neges i’ch atgoffa hefyd ein bod fel Sir yn dal i gasglu stampiau ar gyfer y deillion. Felly, os oes gennych 

unrhyw stampiau, mi fydd y Swyddfa, Anne neu Esyllt yn barod i’w derbyn oddi wrthych.  

 

Cyfnod Clo 
Gyda chyfnod clo arall wedi taro Cymru bellach, rydym fel aelodau’r Mudiad yn dal yma i gynorthwyo yn y 

gymuned. Cysylltwch â’r swyddfa neu swyddogion eich clwb lleol os ydych eisiau unrhyw gymorth.  

 

Diolch yn fawr 

Elliw ac Elin  
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O’R GWLÂN I’R GÂN – Y LOLFA YN LANSIO 

HUNANGOFIANT ALED WYN DAVIES 
“Mae’n deimlad arbennig cael dweud fy stori mewn cyfrol fel hon – 

rhywbeth na feddyliais i fyth y bydden i’n ei wneud yn 46 blwydd oed – ond 

wedi blynyddoedd o gystadlu mewn gwahanol feysydd a chael profiadau lu 

wrth deithio’r byd, roedd o’n amser delfrydol i gofnodi f’atgofion cyn i mi eu 

hanghofio!” Aled Wyn Davies. 

Mewn cyfrol hwyliog a llawn hiwmor, mae’r ffarmwr a’r canwr Aled 

Wyn Davies, neu Aled Pentremawr fel mae’n cael ei adnabod, yn rhannu ei 

brofiadau a’i anturiaethau rhyngwladol, gan fynd a’r darllenydd ar daith o’r byd 

amaeth i’r byd canu – O’r Gwlân i’r Gân. 

Daw i’r amlwg yn fuan mai ym mhentref Llanbryn-mair a fferm 

Pentremawr mae Aled yn mwynhau bod – yng nghanol ei ddiadell o ddefaid 

penwyn Cymreig. Cawn ddysgu am ei fagwraeth hapus ar yr aelwyd, cysylltiad y 

fferm â’r bardd Cynddelw Brydydd Mawr a sut mae Aled yn lwcus ei fod o’n dal 

yn fyw yn dilyn sawl tro trwstan yn ystod ei fywyd!  

Yn gneifiwr o fri, mae Aled yn rhannu ei brofiadau difyr yn y maes. 

Cawn fwynhau’r daith o’r sioe leol yn Llanbryn-mair i ddarganfod ei ochr gystadleuol ac ymlaen i ennill gwobr goffa ei 

ffrind Huw Harding yn y Sioe Frenhinol. 

Fel nifer o bobl ifanc cefn gwlad, mae Aled yn cydnabod cyfraniad y Clybiau Ffermwyr Ifanc. Yn aelod o Glwb 

Bro Ddyfi, mae’n rhannu’r profiadau difyr; o’r cyfle i ddatblygu fel canwr i arbrofi yn y maes  actio a’r deuawdau 

doniol. “Dating agency cefn gwlad yw’r Clybiau Ffermwyr Ifanc” meddai Aled, ac fe glywn y stori ryfeddol am sut 

cwrddodd â’i wraig Karina a rhoi’r sws gyntaf iddi ar lwyfan Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc!  

Karina, ei wraig, sydd wedi cydolygu’r gyfrol: “Mae wedi bod yn sialens ddiddorol i weld Aled yn eistedd yn 

llonydd am newid, wrth iddo fynd ati i nodi uchafbwyntiau ei fywyd ar bapur! Dwi’n ei ganmol yn fawr am 

ysgrifennu’r gyfrol gyfan ei hun – er bod ychydig o waith golygu wedi bod arni ar ôl iddo orffen! Ces ambell sioc 

wrth ddarllen am ei hanes, ond does dim byd yn fy synnu bellach am Aled o ystyried fy mod wedi cyd-fyw ag e am 

ugain mlynedd bron erbyn hyn!” 

Cawn fwynhau ei brofiadau lu yn y maes canu. O’r perfformiad cyntaf yn bedair blwydd oed ar lwyfan y capel 

yn Llanbryn-mair i berfformio yn rhai o brif neuaddau Prydain a’r byd, gan rannu llwyfan gydag enwogion megis Bryn 

Terfel! Cawn ddysgu sut roedd ennill y Rhuban Glas yn sbardun i deithio’r byd a chanu ar fordeithiau crand o’r 

Dwyrain Pell i Dde America. Bydd cyfle i ddysgu am ei hanes yn canu mewn grwpiau megis Traed Dan Bwrdd ac yn 

fwy diweddar fel aelod o Tri Tenor Cymru, gyda Rhys Meirion ac Aled Hall.  

Mae Aled yn sôn droeon am y croeso anfarwol a gafodd gan Gymdeithasau Cymreig yn fyd eang. Cawn 

ddysgu am y cyfnodau hapus wrth berfformio i gymdeithasau o Gymry yng ngogledd America a thu hwnt, a’r ffaith 

mai papur newydd Ninnau yng Ngogledd America wnaeth ei ysbrydoli i aros adref i ffermio, yn hytrach na mentro fel 

canwr llawn-amser.   

“Mae fy nghalon wedi bod yma ym myd amaeth yng nghanolbarth Cymru erioed, a bydde angen rhywbeth 

go fawr i’m denu i fyw mewn dinas brysur, ymhell o harddwch a mwynder Maldwyn. Dwi’n caru’r ffaith fy mod yn 

gallu cyfuno’r canu a’r ffermio a chael cydbwysedd rhwng y ddau gyfrwng.” 

Cawn ddod i adnabod teulu Pentremawr, a’i blant ei hun. Aria, ei ferch, sy’n mwynhau rhannu llwyfan gyda’i thad, ac 

Aron, ei fab – “Storm o fachgen” yn ôl Aled, a aned yn ystod ymarferion stori’r geni yn y capel lleol! 

O’i gariad at dîm pêl-droed Lerpwl i ddal lleidr yng Nghaerdydd, o golli ei lais oherwydd sgileffeithiau dip 

defaid i’w helyntion yn L.A. gyda’i ffrind direidus Wini’r Goedol a’r stori ddoniol am sut y bu bron iddo fethu un 

perfformiad oherwydd ei fod yn benderfynol o orffen ei bwdin! Mae rhywbeth at ddant pawb yn y gyfrol hon. 

Cynhelir y lansiad swyddogol ar dudalen Facebook Y Lolfa ar Nos Wener y 23ain o Hydref am 7:30yh, pan 

fydd y cyflwynydd Geraint Lloyd yn holi Aled am y gyfrol a’r profiad o ddod yn awdur am y tro cyntaf. Gallwch ymuno 

yn rhad ac am ddim ar y noson a bydd y fideo ar gael i’w wylio ’nôl yn dilyn hynny. 

Mae O’r Gwlân i’r Gân gan Aled Wyn Davies ar gael o 22 Hydref (£12.99, Y Lolfa). 
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Wrth wrando ar y newyddion ar y teledu neu’r radio, neu ddarllen y papurau newydd, rydym yn 

ddyddiol yn dod ar draws geiriau sy’n disgrifio’r pethau negatif mewn bywyd. Clywir llawer yn rhy aml,  

geiriau megis damwain, llofruddiaeth, ymosodiad, terfysgaeth, ffrwydrad, hiliaeth, difrod, ac yn y blaen. 

Rhaid wrth eiriau o’r fath i ddisgrifio a chofnodi beth sy’n digwydd yn y byd – dyna yw swyddogaeth iaith, 

sef bod yn gyfrwng i ni gyfathrebu’n effeithiol - ac i wneud hynny rhaid adrodd y da a’r drwg. 

Yr oedd hoff grys-t gan fy merch pan yn blentyn bach – un glas ydoedd a llun gwên fawr ar y tu 

blaen, ac ar y cefn roedd aralleiriad lliwgar o gofnod mewn geiriadur (er nid GPC!): – 

Hapus: bodlon, dedwydd, llon, bendigedig, wrth fy modd. 
Roedd y crys-t yn drawiadol ac yn tynnu sylw. Mi fyddai pobl yn ymateb iddo gan ddweud ei fod yn 

hyfryd, ac wedi rhoi gwên ar eu hwynebau. Disgrifiad y gair yn meithrin y teimlad. Mae gan eiriau bŵer. 

Felly gyda’r bwriad o godi calon, dyma gip olwg ysgafala (ysgafn) ar rai o’r geiriau mwy anarferol 

yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru sy’n cyfleu neu ddisgrifio hapusrwydd neu lawenydd. 

Rwy’n gobeithio eich bod yn darllen hwn ar wiwdymp, sef ar adeg ffafriol, a’i fod  yn rhoi heulfodd 

(pleser gwych) i chi ddarganfod y geiriau. Rhaid dweud mai hapuswaith oedd chwilio’r fath eiriau, yn peri i 

mi ganu llwyddwawd (cân hapus) wrth weithio. Rydych yn hyffawd (ffodus) nad oedd modd i chi fy 

nghlywed! Gobeithio cewch fwynhau hydref diaele (diofal) a chynedwydd (dedwydd) yng nghwmni 

cyfeillion breulon (hynaws). Byddwch wastadwyn (hapus yn barhaus) a ffriwlon (llon eich gwedd). Ac os 

oes gennych gi, gobeithio ei fod yn gynffonlon! 

Mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn drysordy o eiriau o’r fath – porwch ynddo i ddarganfod y perlau. 

Rhowch wybod os oes gennych ar lafar unrhyw air diddorol am lawenydd neu hapusrwydd sydd heb ei 

gofnodi yno. Medrwch gysylltu â ni drwy ein gwefan, ar e-bost (gpc@geiriadur.ac.uk), neu wrth ysgrifennu 

i’r cyfeiriad canlynol: 

Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH 

 

 

Cylch Meithrin Talgarreg 
Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Talgarreg am gipio'r 3ydd wobr am 'Cylch Meithrin gorau 
rhanbarth De-orllewin Cymru' yn sermoni gwobrau rhithiol Mudiad Meithrin ddiwedd mis Hydref. 
Diolch i'r staff, Carol Rees a Wendy Rees am eu gwaith arbennig. Os ydych am i'ch plentyn 
fynychu'r Cylch cysylltwch â Carol ar 01545590647 Neu cylchtalgarreg@outlook.com. 
 
Diolch yn fawr iawn iawn iawn am bob cefnogaeth i Cylch Meithrin Talgarreg yn ei hymgyrch 
Bag2school ym mis Awst a Hydref.Codwyd £1044 o 400+ o fagiau dillad. 

 
Clwb 100 Cylch Meithrin Talgarreg, 
enillwyr mis Hydref. 
Llongyfarchiadau i: 
1af Audrey Jones, Berllan, Talgarreg 
2il Glenda Davies, Maes y Llan, Ffosyffin 
3ydd Dyddgu Owain, c/o Sycharth, Talgarreg. 
Diolch i bawb am gefnogi. 
 
 
 
 
 
 
 

Eisteddfod Tyddewi 2021 
Mae Eisteddfod Tyddewi, a oedd ei 

chynnal ym mis Chwefror 2021 wedi ei 

chanselo. Bydd y thema, Gwyliau / 

Holidays, yn cael ei defnyddio ar gyfer yr 

Eisteddfod nesaf yn 2022. Felly mae 

digon o amser i wneud gwaith llaw, 

ysgrifennu rhywbeth, neu dysgu pennill 

neu cân! 
 

mailto:cylchtalgarreg@outlook.com.
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Newyddion o fyd dysgu Cymraeg 
Roeddwn i’n sefyll o flaen dosbarth o ddysgwyr oedd hanner ffordd trwy’r flwyddyn gyntaf o ddysgu pan 

ddaeth y neges drwodd ar y 17eg o Fawrth. “Mae croeso i chi orffen eich gwers heddiw, ond o hyn ymlaen 

ni fydd y dosbarthiadau’n cwrdd. Rydym yn gobeithio bydd modd ail-agor y dosbarthiadau erbyn yr haf.” 

Yr wythnos wedyn cynhaliais i fy nosbarth rhithiol cyntaf ar Zoom, oedd yn rhywbeth cwbl newydd i mi a 

phob tiwtor Cymraeg arall am wn i. 

Bu’n rhaid i ni, y tiwtoriaid, a’r dysgwyr ddod i’r afael â’r dechnoleg newydd ar frys, ond pan mae wir angen 

gwneud rhywbeth, mae modd ei wneud e, ac erbyn hyn mae pawb wedi cyfarwyddo â’r “ystafelloedd 

breakout”(ystafelloedd cwrdd ar wahân? Rwy’n siŵr bod term gwell ar gael yn Gymraeg!), sut mae rhannu 

sgrîn a “chat”. 

Er fy syndod, roedd bod bron pob un o’r dysgwyr yn awyddus i gario ymlaen, ac fe ddaeth ambell un 
newydd aton ni. 
Fe aeth yr haf, wrth gwrs, a doedd dim modd cynnal stondinau recriwtio yn yr archfarchnadoedd fel arfer. Y 

gobaith oedd y gallem ddychwelyd i’r ystafelloedd dosbarth erbyn y Nadolig, ond erbyn hyn yn y cyfnod 

rhyfedd sydd ohoni, pwy a ŵyr? 

Mae hi wir yn galonogol gweld cymaint o ddysgwyr brwdfrydig yn dysgu’r iaith ac yn darganfod hanes a 

diwylliant ein gwlad.  

Cefnogi dysgwyr – y Cynllun Siarad 
Tybed a oes hanner awr gyda chi bob hyn a hyn i helpu rhywun sy’n dysgu Cymraeg? Rydyn ni’n cynnig 

cynllun gwirfoddol o’r enw Siarad i’n dysgwyr ni, sef cynllun i baru dysgwyr a siaradwyr rhugl. Mae’r parau 

yn cwrdd i sgwrsio am bob math o bynciau - y nôd yw neilltuo deg awr dros gyfnod o chwe mis, ond nôd yw 

hyn.  

Yn wyneb yr argyfwng iechyd a’r gaeaf yn agosáu, sy’n ei gwneud yn anos cyfarfod y tu allan, rydym yn 

edrych am wirfoddolwyr sy’n barod i helpu trwy gael sgwrs dros ffôn neu ar Zoom, Skype, Whatsapp, 

Messenger ac yn y blaen. Os bydd yr argyfwng iechyd yn newid yn sylweddol, bydd yn bosib trafod cwrdd 

wyneb-yn-wyneb.  

Os teimlwch eich bod yn gallu helpu, ydy hi’n bosib i chi gofrestru yma os gwelwch chi’n dda?  

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/ 

Ein rhanbarth Dysgu Cymraeg ni yw Ceredigion, Powys a Sir Gaerfyrddin. Byddwn yn cael hyd i bartner i chi 

mor fuan â phosib.  

Bydd y dysgwyr sy’n cofrestru ar y cwrs hwn i gyd yn gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg, o leiaf. 

Bydd rhai ohonyn nhw yn eithaf rhugl. Fydd dim dechreuwyr o gwbl. Meithrin yr hyder i siarad yw’r nôd.  

Am fwy o wybodaeth ac i holi unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â fi’n uniongyrchol (cyfeiriad e-

bost: riv1@aber.ac.uk). 

Richard Vale, Tiwtor Dysgu Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth 
 

Mwy trwy’r Gymraeg 
Mae’r nifer o gyflwyniadau, dramâu a digwyddiadau trwy’r Gymraeg yn Theatrau Sir Gâr wedi mwy 

na dyblu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn ôl y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths sydd yn gyfrifol am 

y theatrau yn Sir Gaerfyrddin ac ar Fwrdd Gweithredol y Cyngor Sir. 

“Ry ni wedi cynyddu’r gwasanaeth Cymraeg o 18 i 42 perfformiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac 

mae’r nifer yn bresennol yn y digwyddiadau rheini wedi o 2726 i 10,600,” meddai’r Cynghorydd Griffiths. 

“Mae yna ddigwyddiadau megis cyngherddau Cymraeg neu ddwyieithog eraill wrth gwrs yn cael eu 

cynnal yn Theatr Ffwrnes Llanelli, Y Lyric, Caerfyrddin a Theatr Y Glowyr yn Rhydaman.” 

Ychwanegodd y byddai’r cynllun o ehangu a datblygu’r y elfen Gymraeg a Chymreig o fewn ein 

Theatrau yn Sir Gâr yn parhau eto yn y dyfodol pan ail agorir rhain yn dilyn Cofid19. 
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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 Hydref oedd 

John Lewis, 

Llanbadarn 

Fawr, 

Aberystwyth. 

 

 

 
 

 
 

Penblwydd hapus i: 

 Michelle Priddey, Pant y Bryn, Bwlchyfadfa ar ei 21 oed. 

 Dion Evans, Rhosalaw, Bwlchyfadfa ar ei 18 oed. 

 Ian James, 1 Lon Bele, Prengwyn ar ei 60 oed. 

 

 Llongyfarchiadau i: 
 Huw Thomas a Becca Mary Jay, Meillionen, Maesymeillion ar eu dyweddïad. 

 Cennydd a Naomi, Caerowen, Pontsian ar eu dyweddïad. 

 

Dymuniadau gorau i: 
❖ Lyn Thomas, Blaencribor, Pontsian. 

❖ Anthony Davies, Heol Llynyfran. 

❖ Dilwyn James, Charles Stryd, Llandysul. 

❖ Gwyneth Jones, Heddle, Pontsian. 

 

Cydymdeimlad â theuleuoedd a ffrindiau y diweddar: 

• Gwenda Ellen Thomas, 40 Trewern, Saron. 

• Kevin John Andrew, Llysderi, Derwen Gam. 

• May Jones, Coedyglyn (Glyniscoed), Ffostrasol. 

• Elgan Thomas, Bryneos, Pontsian. 

• Emlyn Rhodes, Darren Fach, Pontsian (Gynt Maesymeillion). 

• Alan Evans, Mernydd, Maesymeillion (Gynt Cwmsychbant). 

• Elfyn Jones, Maesyderi, Pentrecwrt (Gynt Shadog). 

• Dai Williams, Gorsyfran, Capel Dewi. 

• Gareth Lloyd, Y Ffawydd, Llandysul. 

• Dr David Jones, Teifi Surgery, Llandysul. 
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Cymdeithas yr Iaith 
Er gwaethaf Cofid-19 a'r cyfyngiadau sydd ar ein bywydau, mae gwaith Cymdeithas yr 

Iaith wedi parhau. Dyma grynodeb o'r hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud dros y misoedd 

diwethaf. 

Addysg: ar hyn o bryd, mae'r Grŵp Addysg yn ymgyrchu i ddileu gorfodaeth o'r Saesneg 

o Fil y Cwricwlwm gan y byddai hynny'n fygythiad enfawr i addysg Gymraeg. I gefnogi, 

gallwch anfon llythyr neu ebost at eich Aelod o’r Senedd, mae templed ebost ar ein gwefan.  

Cymunedau Cynaliadwy: lansiwyd Siarter Tai ar y cyd â'r gwledydd Celtaidd eraill, a 

bydd mwy o waith yn cael ei wneud i ddatblygu hwn yng nghyd-destun Cymru dros yr 

wythnosau nesaf. Mae ymgyrch ‘Nid yw Cymru ar Werth’ wedi mynd o nerth i nerth. Rydym yn 

codi arwyddion ar draws Gwynedd ac roeddem yn cyd sefyll â’r aelodau o Gyngor Tref Nefyn a 

gerddodd o Ben Llŷn i Gaernarfon dydd Sadwrn 21ain o Dachwedd. Rydym yn galw ar y 

Cyngor, ochr yn ochr â thrigolion Nefyn i ddatganoli pwerau’r farchnad dai o’r Llywodraeth i 

awdurdodau lleol. 

Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol: mudiad sifil a dyfodd o ymgyrch Cymdeithas yr 

Iaith i drosglwyddo pwerau darlledu i Gymru yw hwn. Fe'i sefydlwyd rhyw flwyddyn yn ôl, ac 

etholwyd deg o bobl i’w Fwrdd. Mae'r Cyngor Cyfathrebu wrthi'n codi arian – gallwch gyfrannu 

ar ein gwefan.  

Iechyd: mae'r Is-grŵp Iechyd wedi bod yn hynod brysur yn ymateb i ymgynghoriadau 

Llywodraeth Cymru ar faterion iechyd, gan bwyso bob tro am ddatblygu'r defnydd o'r Gymraeg 

yn y maes. Bu'r Is-grŵp hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd iaith yn ystod y pandemig – gyda 

Chomisiynydd y Gymraeg a thrwy gydweithio gyda chyrff eraill sy'n ymgyrchu dros ieithoedd 

lleiafrifol. 

Mwy Na Miliwn: mae ein dogfen weledigaeth am y pum mlynedd nesaf o Lywodraeth 

yn dilyn etholiadau’r Senedd 2021, yn galw am ddinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Rydym yn 

galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i barhau a’r gwaith i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg ac 

yna i ymdrechu i gael mwy na miliwn.  

Cymraeg – Iaith Hamdden: cafodd yr ymgyrch hon i Gymreigio gweithgareddau 

hamdden ei lansio fel rhan o'r Eisteddfod AmGen. Bydd mwy yn dilyn dros yr wythnosau nesaf. 

Eraill: yn ystod y cyfnod clo, cafwyd cyfarfodydd gyda Thrafnidaeth Cymru (ac rydym 

yn parhau i bwyso arnynt i wella'r ddarpariaeth Gymraeg ar y trenau), a gyda Gweinidog y 

Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth a Phrif Weithredwr S4C. 

Crysau-T a sticeri: mae gennym sticeri newydd sbon ‘Na i Ail Gartrefi’ ac mae ein 

crysau-T newydd ar werth – crys-T gyda Thafod enfys, crys-T 'Cofiwch Epynt' a chrys-T 

'Annibyn-iaith'. 

I glywed mwy am y rhain i gyd, ac am weddill gwaith y Gymdeithas, dewch i 

gyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas am 10.00, dydd Sadwrn, 7 Tachwedd. Bydd y cyfarfod 

yn cael ei gynnal dros Zoom; os hoffech fynychu, cysylltwch dros y ffon neu ar ebost ac fe 

anfonwn linc atoch. 

 
Gwion Emyr 

Swyddog Maes y Gogledd, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

10 Stryd Plas, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1RR 

01286 662 908 / 07554 193 113 

"Cymdeithas o bobol sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau 
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Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid" 

cymdeithas.cymru/ymaelodi 

 

 

 

Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr 
O dan yr amgylchiadau presennol, mae gwaith Menter Gorllewin Sir Gâr wedi gorfod 

newid i fod yn ddigidol lle bo modd, ond rydym yn gweithio’n galed i ddarparu 

gweithgareddau a sesiynau i chi allu parhau i gymdeithasu a byw yn Gymraeg. 

 

Clybiau Darllen 

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr wedi trefnu dau glwb darllen sy’n cwrdd unwaith y mis ar-

lein. Mae Clwb Darllen i oedolion yn cwrdd bob trydedd nos Fawrth y mis, a chlwb 

darllen i ddysgwyr yn cwrdd ar nos Fawrth olaf pob mis. Dyma gyfle i ddod ynghyd i 

gymdeithasu a thrafod nofelau cyfoes.  

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru, e-bostiwch ceris@mgsg.cymru  

 
Sgyrsiau Cefn Gwlad 
Mae’r fenter yn falch o allu cydweithio gyda CFfI Sir Gâr i gyflwyno cyfres o ‘Sgyrsiau 
Cefn Gwlad’. Cyfle i ddod ynghyd ar-lein i wrando ar siaradwr gwadd yn trafod amryw o 
bynciau. Bydd cyfle hefyd i holi cwestiynau. I weld pwy yw’r siaradwr gwadd nesaf a 
drefnwyd, ewch i gyfryngau cymdeithasol y Fenter neu e-bostiwch nia@mgsg.cymru  
 

Coffi a Chlonc 
Dyma gyfle i ddod ynghyd i sgwrsio a chymdeithasu dros ddished o de, bob bore ddydd 
Iau am 10.30yb. Mae’r gweithgaredd yma yn addas ar gyfer dysgwyr neu siaradwyr 
rhugl. Croeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth, neu i gofrestru, e-bostiwch 
denise@mgsg.cymru  

 
Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 
Mae’r fenter yn trefnu cystadleuaeth ffotograffiaeth yn wythnosol gyda themâu 
amrywiol. I weld beth yw thema’r wythnos ac i gystadlu, ewch i’r cyfryngau 
cymdeithasol. 
 

Cyfryngau Cymdeithasol 
Gyda’r cyfyngiadau yn newid o hyd, mae gwaith y fenter yn newid gydag amryw o 
ddigwyddiadau, a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar-lein, o sesiynau stori, 
gweithgareddau crefft, gweithgareddau coginio, chwil eiriau, a sesiynau ffitrwydd am y 
diweddaraf, ewch i’n cyfryngau cymdeithasol: 
 

Facebook - Menter Gorllewin Sir Gar  
Trydar - @MenterGSG 
Instagram - @MenterGSG 
E-bost - gwawr@mgsg.cymru  
 
 

mailto:nia@mgsg.cymru
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

                           Wel, dyma ni wedi cyrraedd yr Hydref unwaith eto a`r haf wedi hen 

fynd heibio. Mae`r dydd yn fyr a`r nos yn hir gyda`r awr wedi newid.  Mor braf oedd 

tywydd hyfryd yr haf a`r gwanwyn.  Rydym hefyd y gorfod aros adref er mwyn ein 

diogelu o`r firws yma sydd wedi newid ein bywydau sut gymaint. Mor lwcus ydym o 

gael byw yma yn Nyffryn Teifi. 

            Diolch i chi am y lluniau hyfryd. Roeddent i gyd wedi eu lliwio mor ofalus 

ond i`r brig y tro yma fe ddaeth Eli- May Franklin, Penrhiw, Prengwyn am lun mor 

daclus. Da iawn ti. 

              Wrth gofio bod mis Tachwedd yn fis i gofio Guto Ffowc, er na fydd yna 

unrhyw goelcerth eleni, y tro yma mi hoffwn i chi liwio llun yr hen Guto yn cael ei 

losgi ar y goelcerth fawr ac efallai y medrwch chwilio am yr hanes a ddigwyddodd sut 

gymaint o flynyddoedd yn ôl. Pob 

lwc i chi gyd.  

Pob hwyl tan y tro nesaf, 

Pob lwc a hwyl fawr am y tro. 

Beth   

 

Enw___________________ 

_______________________  

Oed______  

Cyfeiriad________________ 

 

_________________________ 
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Dathlu cariad sy’n 

adeiladu gobaith yn ystod 

yr Adfent 
Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol 
Wel am flwyddyn a hanner! Rydych chi 

fel finnau’n ysu am weld cefn 2020 rwy’n 

siŵr. Ond er mor anodd y bu’r flwyddyn hon, mae gennym le i ddiolch a dathlu hefyd. Dathlwn y ffaith fod 

cymunedau Cymru wedi bod yn gefn i sawl aelod bregus wrth iddynt orfod hunan ynysu dros gyfnod y clo 

mawr. Dathlwn fod cariad cymdogol wedi bod yn fendith ddigymar mewn cyfnod o ofn. 

Yn Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol eleni, rydym am bwysleisio’r cariad hwn sy’n adeiladu gobaith yng 

nghanol byd o dywyllwch. Cofiwn am un a ddaeth i droi’r byd a’i ben i waered – nid trwy fygwth na chodi 

ofn, ond trwy garu heb gyfrif y gost iddo’i hun. A dyna’n union y cariad sy wedi ei amlygu yn ein plith ni 

eleni! Diolch i Dduw amdano. 

Yr argyfwng hinsawdd yn Ethiopia 
I gymunedau eraill yn ein byd, her ar ben sawl her arall a fu’r Coronafirws. Dyna gymunedau yn Ethiopia, er 

enghraifft, sy’n dioddef yn enbyd gan effeithiau’r argyfwng hinsawdd. Mae bugeiliaid teithiol fel Mekonnen 

yn gorfod cerdded milltiroedd maith i chwilio am ddŵr i’w wartheg. Pan gyrhaedda afon a arferai lifo’n 

gryf, yr hyn a wêl yw gwely sych. Rhaid cloddio, felly, er mwyn cyrraedd y dŵr, a gall hynny fod yn fenter 

hynod beryglus. 

Gyda help partner Cymorth Cristnogol, fodd bynnag, mae cymunedau wedi derbyn cefnogaeth i adeiladu 

pyllau cymunedol yn eu pentrefi. Golyga’r pyllau hyn nad oes raid i’r trigolion gerdded am oriau i nôl dŵr. 

Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd pobl. 

Trwy eich cefnogaeth chi, gallwn greu mwy o’r pyllau 

hyn a helpu cymunedau eraill i oroesi yn wyneb her 

fawr yr argyfwng hinsawdd. Ewch draw i’n gwefan i 

weld sut y gallech chi helpu: 

www.christianaid.org.uk/appeals/key-

appeals/christmas-appeal 

Carol Adfent newydd 
Ymunwch gyda ni i ganu carol newydd ar Sul Cyntaf yr 

Adfent – 29 Tachwedd – ‘Pan aned gynt mewn tlodi’ – 

a dilynwch ein cadwyn weddi pob dydd trwy’r cyfnod. 

Er bod eleni wedi bod yn llawn braw ac ofn, ni fu heb 

resymau i’w dathlu. Unwn i ddiolch am y cariad sy’n 

adeiladu gobaith, eleni fel ag erioed. 

 

 

 

 

 

 

 

Mekonnen a’i wartheg. Hawlfraint:  

Cymorth Cristnogol/ Elizabeth Dalziel. 

 

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 

mailto:non.edwards@cms-wales.co.uk
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CYNHWYSIAD DIGIDOL 

Fy enw i ydi Deian ap Rhisiart a dwi’n gweithio i Gymunedau Digidol Cymru a dyma golofn newydd sbon 

i’ch helpu i gael y budd wrth fynd ar y We.  Rydym yn cynnig hyfforddiant am ddim i fudiadau a 

sefydliadau sydd angen cymorth o ran gwella sgiliau digidol.  

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heb ei thebyg. Dyma pryd y daeth cynhwysiad digidol i lygad y cyhoedd. 

Beth ydi cynhwysiad digidol ydych chi’n ofyn? Mi ydw i wedi bod yn gweithio yn y maes hwn ers bron i 

ddeng mlynedd a than eleni, roedd llawer yn syllu arna i yn rhyfedd pan oeddwn ni’n ceisio egluro. Gellir 

dadlau fod cynhwysiad digidol wedi symud camau breision eleni yn fwy nag erioed. Yn ystod y clo mawr, 

roedd yn rhaid i bawb ddeall sut i ddefnyddio technoleg er mwyn gallu cadw mewn cysylltiad gyda 

theuluoedd a ffrindiau, boed yn hen neu’n ifanc. Daeth yr enw Zoom allan o ‘nunlle a bu cannoedd o 

aelwydydd ar lawr gwlad yn cymryd rhan mewn cwisis wythnosol. Dyma oedd y realiti newydd a bu’r 

dechnoleg yn achubiaeth i leddfu unigrwydd mewn cyfnod anodd. Dychmygwch sut fyddai pethau wedi bod 

dri deg o flynyddoedd yn ôl petai cyfyngiadau wedi digwydd? byddai cadw mewn cysylltiad wedi bod yn 

amhosib gyda archebu bwyd a nwyddau ar-lein yn rhywbeth cwbl wallgof. Mae’r cyfnod hwn wedi dangos 

fod technoleg yn ei hun a’r gallu i ddefnyddio technoleg yn gorfod bod yn gwbl hanfodol i bawb ohonom. 

Yn fy ngwaith, mi rydw i wedi clywed yn aml y gred ‘Dwi rhy hen i ddefnyddio technoleg’. Eleni, profwyd 

yn wahanol fod posib i bron bawb ddysgu sut i ddefnyddio ei ffon clyfar neu dabled os oes raid. Yn aml, 

mae pobl yn awyddus i ddysgu sut i wneud rhywbeth am fod yna nod i’r dysgu. Dyma nod sy’n bleserus, 

nod sy’n mynd ar drywydd diddordeb neu gall y weithred fod o ddefnydd iddynt, neu’n ffordd o arbed arian 

neu’n hanfodol mewn rhyw ffordd.  Os ydi rhywun eisiau’r cyfle i weld ei wyrion neu wyresau fel a 

brofwyd yn ystod y Clo Mawr, aethant ati i orfodi eu hunain i ddysgu sut i ddefnyddio Zoom, gan mai 

dyna’r unig ddewis a dyna oedd y nod. Ond nid yw’n gorffen yn fanno, mae posib defnyddio eich ffon i 

hwyluso’ch bywyd mewn sawl ffordd.  Y nod i’r gweddill ohonom yw sicrhau fod gan bawb y sgiliau 

angenrheidiol i wneud yn fawr o’r hyn sydd ar gael ar y We a hynny mewn cyfnod anodd tu hwnt. Mae’r We 

yn anferth, yn ddiddorol ac mae rhywbeth yno at ddant pawb.  Wrth gwrs, mae yna straeon anymunol a 

gwael am y We, ond mae yna bethau da hefyd a’n gwaith ni yw perswadio’r bobl i fagu’r hyder i fentro.  

Dwi’n siwr eich bod yn adnabod ffrindiau neu aelod o’ch teulu sydd angen help i fynd ar-lein ac mae sawl 

rheswm pam fod hynny’n bod.  Gall y rhwystr fod yn nerfusrwydd, yn ddiffyg sgiliau neu’n ofn. Beth am i 

chi eu helpu i fentro er mwyn iddynt gael budd o’r We a’i galluogi i archebu bwyd neu wylio Pobol y Cwm 

ar Iplayer? Ydych chi’n un o’r rhain sydd angen hwb bach i ddefnyddio’r We yn llawn? Wrth i’r Nadolig 

agosáu,  beth am wneud y pethau bychain a dwi’n siwr yr eith hynny’n bell, a fydd maes o law yn newid 

bywydau. Dyna felly yn fyr yw cynhwysiad digidol. 

Fe fydd y golofn yma yn ymddangos yn fisol a’r bwriad yw cynnig apiau a gwefannau difyr a defnyddiol, 

gan roi cynghorion ar ddiogelwch, a fydd, gobeithio, yn eich helpu o ddydd i ddydd. Os ydych chi angen 

cymorth neu gyngor, cysylltwch gyda mi ar Cymunedau.Digidol@wales.coop 
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