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Plastrwr o Bontyberem yn  

Bencampwr Byd mewn Dartiau 

 
Mae plastrwr dawnus o Bontyberem wedi dod yn bencampwr byd am 

chwarae dartiau. Cododd Jonny Clayton dlws Cwpan y Byd nos Sul 

gyda'i gyd-Gymro, Gerwyn Price. Curodd y pâr Lloegr 3-0 yn Salzburg, 

Awstria, i ennill y Cwpan dros Gymru am y tro cyntaf erioed. 
 

Pan nad yw'n taflu dartiau, mae Jonny - sy'n rhif 16 yn y byd - yn plastro 

cartrefi ac ysgolion newydd a rhai sy'n cael eu hadnewyddu ar gyfer 

Cyngor Sir Gâr. Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn 

Dole, fod cael pencampwr byd ymysg ei weithwyr yn anrhydedd i'r 

Cyngor. 
 

"Rydyn ni'n hynod falch o Jonny a phopeth mae wedi'i gyflawni," 

meddai. “Mae e wedi gwneud rhywbeth anhygoel - dyn diymhongar o 

Bontyberem yn ennill Cwpan y Byd i'w wlad mewn camp y mae'n dwlu 

arni. 
 

“Mae Jonny yn aelod pwysig o dîm Cyngor Sir Caerfyrddin, ac yn ogystal â rhagori mewn dartiau, mae'n blastrwr 

heb ei ail hefyd. Fel yn achos unrhyw aelod o staff sy'n cynrychioli ei wlad mewn chwaraeon elît, rydyn ni wedi 

rhoi ein cefnogaeth lawn i Jonny i sicrhau ei fod yn gallu gwneud ei waith dyddiol a chael amser i ymarfer a 

chystadlu. 
 

"Byddwn ni'n ymfalchïo wrth ei groesawu gartre i Sir Gaerfyrddin - ac, o ‘nabod Jonny, bydd e nôl yn y gwaith 

cyn pen dim gyda'i drywel yn ei law yn lle dartiau." Siaradodd y tad i ddau - a gafodd y llysenw 'Ferret' yn ystod 

ei ddyddiau'n chware mewnwr i Glwb Rygbi Pontyberem - â'r cyfryngau ar ôl ei fuddugoliaeth, gan ddweud mai 

ef oedd "y dyn mwyaf balch ar y blaned". 
 



2 

 

Cawl Llysiau i Dwymo’r Galon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cornel Coginio 

Dull 

• Cam 1 

Cynheswch yr olew mewn sosban fawr, yna meddalwch y garlleg gan ofalu peidio â’i losgi. Ychwanegwch 

y swedsen, y moron a dwy ran o dair o’r teim, yna arllwyswch y stoc a’r llaeth i mewn. Mudferwch y cyfan 

am 15 munud. 

• CAM 2 

Blendiwch y cawl nes ei fod yn llyfn, ac yna arllwyswch yn ôl i mewn i’r sosban gyda’r ffa. Ychwanegwch 

halen a phupur yn ôl y blas, ac yna cynheswch y cyfan drwyddo. Ysgeintiwch weddill y teim dros y cawl a 

gweinwch gyda bara ffres. 
 

Cynhwysion  

• 1 llwy fwrdd o olew olewydd  

 

• 2 glôf o arlleg, wedi’u malu 

•  

• 1 swedsen, wedi’i phlicio a’i thorri’n 

dalpiau 

•  

• 4 moronen fawr, wed’u plicio a’u 

torri’n dalpiau 

•  

• 3 sbrigyn o deim, heb y dail, wedi eu 

torri’n fân 

•  

• 850ml o stoc llysiau 

•  

• 500ml o laeth hanner sgim 

•  

• 2 gan 410g o ffa cymysg mewn dŵr, 

wedi eu draenio 

 

Digon i 4 
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BYW TU ALLAN I’R ARDAL? 
       Gallwch dderbyn ‘Papur y Cwm’ 

drwy’r post trwy ddanfon £17.00 

(tanysgrifiad blwyddyn) at:- 

Helen Mainwaring 

Erwau Glas, Drefach, Llanelli.  

SA14 7BA    

Ffôn: 01269 267191 

 

 

 

Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer 

Rhifyn Rhagfyr 2020 

erbyn 12.00yp ar 

25 Tachwedd 2020 

 

Pwy Yw Pwy 
Pwyllgor 

Helen Mainwaring 
Joy Williams 

Susan Roberts 

Ann Rees 

Paul Thomas 

Alan Jones 

Meinir Thomas 

Arthur Rees 

Swyddogion Chwaraeon 
Nigel Owens 

Alan Jones 
 

Cadeirydd 
Helen Mainwaring          

0789 99 22 858     

helen@acati.co.uk 
 

Ysgrifennydd 
Meinir Thomas 

74, Heol Llannon 

Pontyberem, Llanelli 

01269 871761 
 

Trysorydd a Swyddog 

Hysbysebion  
Paul Thomas                                     

Erwau Glas                                        

Drefach  

07983 578771 

papurycwm@hotmail.co.uk 

Pethe’r Plant  

Gwennan Mainwaring 

Gareth Mainwaring 

Prif Ddosbarthwr 
Eric Wilkins                 

23 Troed y Bryn, Tymbl            

01269 844639 

Swyddogion Cyfetholedig 
Cynrychiolydd o  

Fenter Cwm Gwendraeth Elli 

 

 

Cyhoeddir Papur y Cwm gan 

Fwrdd Golygyddol y Papur. 

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol, yr 

argraffwyr, na’r cysodwyr o 

angenrheidrwydd yn cytuno â 

phob safbwynt a fynegir yn y 

papur. 
 

 

Golygydd  

Helen Mainwaring 

 

 

Gair i Godi Gwên 

Wrth wrando ar y newyddion ar y teledu neu’r radio, neu ddarllen y papurau 

newydd, yr ydym 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 gipolwg 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 

Mary        

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

www.ariandirect.co.uk 

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

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

 

RODERICKS 

CYFREITHWYR 

W. Robert Lewis Ll.b (HONS) 

15 Hall Street  Ffôn 01554 773424 

Llanelli, Sir Gaerfyrddin      Ffacs 01554 774713  
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Gair gan Nia Griffith AS 
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Gair gan Helen Mary Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r parth diogelu iechyd, a gyhoeddwyd ddiwedd 

mis Medi ac sy'n cwmpasu rhan fawr o Lanelli, 

wedi gweithio'n dda ac wedi helpu lleihau nifer yr 

achosion positif o Covid-19; fodd bynnag, mae 

pryderon yn cynyddu ynghylch lledaeniad Covid-19 

mewn mannau eraill yn Sir Gaerfyrddin. 

Mae’n rhaid i Gyngor Sir Gâr, Llywodraeth Cymru, 

y bwrdd iechyd a’r gymuned leol oll weithio gyda’i 

gilydd i ostwng cyfradd yr heintiad. 

Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i helpu i 

gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac i reoli 

lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau. 

Gofynnir i bob un ohonom ni ddilyn y canllawiau 

cenedlaethol er mwyn helpu i ddiogelu ein gilydd, 

ac ar adegau gellir gorfodi mesurau llymach - fel y 

cyfnod atal byr a gyhoeddwyd o ddiwedd Hydref 

tan 9 Tachwedd.  

Mae hyn yn galed i bawb. Mae pobl eisoes wedi 

mynd trwy gymaint, yn gweld colli cyfeillion a 

theuluoedd, a chafodd busnesau lleol eu taro’n 

galed.  

Ond os bydd pawb yn chwarae eu rhan - gan olchi 

dwylo, cadw 2 fetr ar wahân a theithio cyn lleied ag 

y bo modd - mae gobaith y gall y cyfyngiadau ddod 

i ben. 

Mae'r argyfwng Coronafeirws wedi tynnu sylw at 

anghydraddoldebau cymdeithasol a pha mor fregus 

yw bywyd bob dydd i lawer o bobl yng Nghymru - 

ac mae pobl ifanc yn cael eu taro’n galetaf mewn 

sawl ffordd. 

Pobl ifanc sy'n gweithio'n bennaf yn rhai o'r 

sectorau sy'n cael eu taro galetaf, megis 

lletygarwch, ac maent yn colli eu swyddi. Mae 

perygl gwirioneddol y bydd y rheiny sy'n gadael yr 

ysgol a graddedigion Prifysgol yn wynebu 

diweithdra pan fyddant yn ymuno â'r farchnad 

swyddi ôl-COVID. Bydd hyn yn achosi niwed 

hirdymor i'w rhagolygon swyddi oni ddarperir 

cymorth newydd cynhwysfawr. 

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflawni, 

Gwarant Swyddi Ieuenctid. Byddai’n sefydlu 

cynllun trwy greu Cronfa Cymru’r Dyfodol a 

fyddai'n cynnig swydd i bob person ifanc 18-24 oed 

di-waith yng Nghymru 

Rhaid ei bod yn ddigalon iawn gadael addysg yng 

nghanol ansicrwydd o'r fath. Yr hyn y mae ar 

Gymru ei angen yn awr yw cyfleoedd am swyddi i'r 

rhai sy'n gadael addysg amser llawn ac i bobl ifanc 

sydd wedi colli eu swyddi. Byddai Llywodraeth 

Plaid Cymru yn gwneud hyn yn flaenoriaeth. 

Fel cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu rydw i wedi craffu ar Lywodraeth 

Cymru o ran effaith pandemig y Coronafeirws ar y 

Gymraeg.  

Rydw i a fy nhîm yn gweithio o gartref. Mae croeso 

i chi gysylltu â mi naill ai ar e-bost 

helenmary.jones@senedd.cymru neu dros y ffôn ar 

0300 200 7190 os allwn ni helpu. 

twitter.com/helenmarycymru 

 facebook.com/HelenMaryJonesPlaid 

safle we www.plaidllanelli.cymru 

 

  

http://www.plaidllanelli.cymru/
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Cymunedau Digidol Cymru 

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 rydych chi’n 

gofyn? 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 bod cynhwysiad digidol 

wedi symud camau breision ymlaen 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 gydag archebu 

bwyd a nwyddau ar-lein yn rhywbeth cwbl wallgof.  

Mae’r cyfnod hwn wedi dangos bod 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 ffôn 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 oedd rhywun eisiau’r cyfle i weld 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 fan’na, 

mae posib defnyddio eich ffon i hwyluso’ch bywyd 

mewn sawl ffordd.  Y nod i’r gweddill ohonom yw 

sicrhau bod 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’u 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 

siŵr yr eith hynny’n bell, a, maes o law, 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 

  

mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
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Parhau i fynd i’r afael â chlefyd coed ynn  
 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau â'i waith i 

fynd i'r afael â chlefyd coed ynn drwy gael gwared 

ar goed wedi'u heintio ar hyd y briffordd y mae'n 

uniongyrchol gyfrifol amdanynt a lle maent mewn 

perygl o gwympo. Mae arolygwyr priffyrdd y 

cyngor hefyd wedi nodi coed dan berchnogaeth 

breifat ar hyd llawer o ffyrdd sirol sy'n peri risg 

debyg ond sydd er hynny yn dod o dan gyfrifoldeb 

perchennog y tir. 

 

Gallwch gael gwybodaeth a chyngor ar glefyd coed 

ynn ar wefan y cyngor ac anogir perchnogion tir i 

weithredu lle mae'r coed y maent yn berchen arnynt 

yn berygl tebyg i'r cyhoedd. Caiff ei dderbyn yn 

gyffredinol, lle mae coed ynn yn peri risg i'r 

cyhoedd neu eiddo, a phan fyddant wedi colli o 

leiaf 50% o'u corun, y dylid eu cwympo.  

 

Ystyrir bod coed sydd wedi colli 75% neu fwy o'u 

canopi yn peri risg union gyrchol. 

 

Mae'r cyngor wedi bod yn cwympo coed ar hyd 

ffyrdd A a B yn y sir y mae'n uniongyrchol gyfrifol 

amdanynt, ac mae'n bwriadu gwneud rhagor o 

waith drwy'r gaeaf. 

 

Mae arolygon a gwaith ymyrryd hefyd wedi'u 

gwneud ar goed ynn ar dir arall sy'n eiddo i'r cyngor 

megis ysgolion, llwybrau diogel i ysgolion a 

pharciau ac mae'r gwaith hwn yn parhau. 

 

Mae cael gwared ar goed â chlefyd coed ynn yn 

dasg beryglus ac arbenigol a dim ond llawfeddygon 

coed profiadol ddylai gyflawni'r gwaith. Gall coed 

yr effeithir arnynt gwympo wrth gael eu torri i lawr. 

Bydd llawer o'r coed hyn yn beryglus i'w dringo a 

bydd angen i weithwyr ddefnyddio llwyfannau 

uchel neu offer torri coed i'w cwympo. 

 

Cynghorir perchnogion tir i gyflogi meddyg coed 

proffesiynol i roi cyngor ar reoli coed y mae clefyd 

coed ynn yn effeithio arnynt. Gallwch weld rhestr o 

lawfeddygon coed cymeradwy drwy fynd I wefan y 

Gymdeithas Coedyddiaeth trees.org.uk a chlicio ar 

'Dod o hyd i Weithiwr Proffesiynol'. 

 

Gan fod tymor nythu adar wedi dod i ben, mae'n 

amser da i chi adolygu sut mae coed yr ydych yn 

gyfrifol amdanynt yn cael eu rheoli. Byddai 

cwympo coed yn ystod yr hydref a'r gaeaf yn helpu 

i leihau unrhyw effaith negyddol ar fywyd gwyllt. 

Efallai fod ystlumod yn defnyddio ceudodau mewn 

coed, ond gall arolygon a dulliau gweithio priodol 

yr adeg hon o'r flwyddyn helpu sicrhau nad ydych 

yn mynd yn groes i'r gyfraith. 

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod 

o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae 

clefyd coed ynn yn fater difrifol i gynghorau a 

pherchnogion tir ledled y DU. Mae'r cyngor yn 

cymryd o ddifrif y risgiau y mae clefyd coed ynn yn 

eu peri i'r cyhoedd ac mae llawer o waith yn cael ei 

wneud yn Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael ag ef. 

 

“Mae torri unrhyw goeden i lawr yn golled enfawr 

i'n sir, ond mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid ini 

ei wneud os yw'n peri risg i ddefnyddwyr ffyrdd. 

Mae angen i berchnogion tir eraill gymryd camau 

tebyg i amddiffyn aelodau o'r cyhoedd, yn ogystal â 

nhw eu hunain, rhag coed neu ganghennau yn 

cwympo, ac mae'r cyngor yn canmol y rheiny sydd 

eisoes wedi dechrau'r gwaith pwysig hwn.” 

 

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod 

o'r Bwrdd Gweithredol dros Fioamryw iaeth: “Mae 

hon yn sefyllfa drist iawn a byddwn yn gwneud 

popeth y gallwn i liniaru'r effaith ar ein bywyd 

gwyllt, er enghraifft, rydym yn gosod nifer o 

flychau ystlumod fel rhan o'n gwaith ein hunain ar 

glefyd coed ynn er mwyn darparu safleoedd clwydo 

newydd ar gyfer ystlumod mewn coed iach. 

Byddwn hefyd yn cyflawni rhaglen plannu coed 

ledled y sir.” 

 

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys 

cwestiynau cyffredin, ewch i'r wefan 

www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-

cyngor/cynllunio/bioamrywiaeth/clefyd-coed-ynn/  
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Cyfarfod Blynyddol  

C.Ff.I Sir Gâr  

 

 
Nos Fercher, 7fed Hydref, cynhaliwyd cyfarfod 

blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr 

gwahanol iawn i’r arfer, a hynny ar Zoom.  

 

Mr Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne gafodd ei ail-

ethol yn Gadeirydd Sir am 2020-2021 gyda Mr 

Hefin Evans, C.Ff.I Capel Iwan yn cael ei ail-ethol 

fel Is-gadeirydd am y flwyddyn. Diolchwyd i’r 

ddau am eu gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, 

gan ddymuno’n dda am y flwyddyn oedd i ddod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestyn Owen, Cadeirydd Sir C.Ff.I. Sir Gâr 

 

Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Aled Thomas, C.Ff.I 

Dyffryn Cothi ei ail-ethol yn Gadeirydd 

Gweithgareddau, a Siôn Evans, C.Ff.I Llanllwni yn 

Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Elin Childs, C.Ff.I 

Llanfynydd bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid am 

flwyddyn arall gyda Sian Williams, C.Ff.I 

Llangadog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. 

 

Mrs Jean Lewis gafodd ei hail-ethol fel Llywydd y 

Sir gyda Mr Elfyn Davies yn cael ei ail-ethol fel Is-

lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy ac rwy’n 

siŵr y bydd y ddau yn parhau i gefnogi 

gweithgareddau’r Mudiad yn y Sir dros y flwyddyn 

nesaf. 

 

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd mai 

Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd enillwyr 

Cwpan John a Hazel James am y clwb gyda’r 

pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau’r Sir am y 

flwyddyn 2019-20 a hynny am y drydedd flwyddyn 

o’r bron. Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn 

derbyn Cwpan Coffa Elfyn Richards am y clwb 

gyda’r pwyntiau uchaf mewn cystadlaethau siarad 

cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2019-2020 

hefyd. 

 

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn anodd iawn i 

bawb, ac yn enwedig i’n haelodau a’n Clybiau yn 

ogystal â’r Sir gyda gweithgareddau a 

chystadlaethau wedi eu gohirio. Er hyn, rydym yn 

ymfalchïo yn y ffaith fod nifer o’n haelodau wedi 

mynd ati i gefnogi nifer fawr o aelodau yn eu 

cymunedau lleol i siopa bwyd a chasglu 

meddyginiaethau. 

 

Symudwn ymlaen i weld sut fydd y misoedd nesaf 

yn dod i ben, a hyderwn, gyda’n gilydd, y bydd 

dyfodol llewyrchus i ni i gyd ym Mudiad y 

Ffermwyr Ifanc. 

 

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 e-bost at eich Aelod o’r Senedd - mae templed 

e-bost 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 cydsefyll â’r aelodau o 

Gyngor Tref Nefyn a gerddod o Ben Llŷn i 

Gaernarfon ddydd 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. 
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Cymdeithas yr Iaith (parhad) 

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 â’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 Am Gen. 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'. 

Gwion Emyr 

 

Swyddog Maes y Gogledd,  

Cymdeithasyr Iaith Gymraeg 

10 StrydPlas, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1RR 

 

01286 662 908 / 07554 193 113 

 

 

Dathlu cariad sy’n adeiladu gobaith 

yn ystod yr Adfent 

Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol 

Wel am flwyddyn a hanner! Rydach 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 hunanynysu 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 fu’r Coronafeirws. Dyna gymunedau yn 

Ethiopia, er enghraifft, sy’n dioddef yn enbyd 

oherwydd 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 fywydau 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 
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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 bob 

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 erioed. 

 

 

Llun: Mekonnen a’i wartheg. Hawlfraint: 

CymorthCristnogol/ Elizabeth Dalziel. 

 

 

 

 
 

 

 

Adnabod y Gân 

- 

 

 

 

 

 

Pan dach chi’n clywed cerddoriaeth ar Radio 

Cymru mae gennych chi syniad go dda pwy 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 eu 

hadnabod 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 chofio. Er i 

mi drïo’n galed doedd hynny ddim yn gweithio i 

mi, yr unig un alla i ei chofio 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 ei fod yn fy nilyn i ar y daith. Y gwir 

oedd fod llawer ohonyn nhw ond mi wnaeth wneud 

i mi feddwl. Tu ôl i gân y robin roedd llawer o 

ganeuon eraill. Tybed os allwn i droi’r broblem 

wyneb i waered a chanolbwyntio ar un o’r caneuon 

eraill a thrïo ei chlywed 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. 

Fyddai 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 fyddwn 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 

ailddechrau ond, o achos y cyfyngiadau, dim ond i 

aelodau. Yn anffodus mae llawer o deithiau wedi 

cael eu gohirio oherwydd cyfyngiadau lleol. 

Edrychwn ymlaen at ddyddiau gwell i ni i gyd. 

Cadwch yn ddiogel, Rob Evans 
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Galwad i gefnogi busnesau lleol 
 

Mae arddangosfa ar-lein newydd wedi cael ei lansio 

ac mae’n rhoi sylw i'r busnesau annibynnol lleol 

gorau yn Sir Gaerfyrddin. 

 

Mae cynllun 100% Sir Gâr wedi'i greu gan Gyngor 

Sir Caerfyrddin gyda chymorth cynghorau tref a 

chymuned, grwpiau busnes a manwerthwyr, i roi 

llwyfan i fanwerthwyr a chynhyrchwyr lleol dynnu 

sylw at eu cynnyrch. 

 

Wrth baratoi am gyfnod manwerthu mwyaf y 

flwyddyn yn draddodiadol, y gobaith yw y bydd y 

cyfeirlyfr ar-lein yn dod yn adnodd hanfodol i bobl 

sy'n siopa i anwyliaid yn ogystal â chefnogi 

masnachwyr lleol pan fydd ei angen fwyaf arnynt. 

 

Mae 100% Sir Gâr yn ffenestr siop rithwir, sy'n 

tynnu sylw at ystod eang o gynhyrchion cartref a 

chynhyrchion gwych gan bobl leol dalentog. 

 

Mae wedi'i lansio ar www.darganfodsirgar.com a 

bydd yn cael ei rannu'n eang ar draws ffrydiau 

cyfryngau cymdeithasol lleol dros yr wythnosau 

nesaf. 

 

Mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio 

gyda busnesau lleol i ddatblygu 100% Sir Gâr - gall 

unrhyw fusnes neu gynhyrchydd annibynnol lleol 

gofrestru i gael eu cynnwys a manteisio ar y cyfle 

marchnata am ddim. 

 

Drwy gofrestru byddant hefyd yn gallu cael 

cymorth i dyfu a gwella eu busnes. 

 

Meddai Shelley Williams-Davies, sy'n rhedeg Attic 

Vintage Interiors, yn Heol y Brenin, Caerfyrddin: 

“Bydd 100% Sir Gâr yn rhoi cyfle i ni ddenu 

cwsmeriaid newydd ac arddangos yr hyn sydd gan 

ein siop i'w gynnig. Gobeithio y bydd yn annog 

pobl i gefnogi busnesau annibynnol lleol bach 

hefyd.”  Ychwanegodd Catrin Gwyn, perchennog 

Pethau Pert: “Fel busnes newydd a ddechreuwyd yn 

ystody cyfyngiadau symud, mae Pethau Pert yn 

falch iawn o fod yn rhan o 100% Sir Gâr. Rydym 

yn gweld hyn fel cyfle i godi ein proffil a denu 

cwsmeriaid newydd sydd am gefnogi busnesau lleol 

yn ystod y cyfnod hwn.” 

  

 

 

Fel y cyhoeddwyd fis diwethaf, mae Mudiad 

Meithrin wedi lansio ymgyrch godi arian 

‘Cylchoedd yn Cerdded' a fydd i'w chynnal yn 

ystod wythnos 7 - 14 Tachwedd. Bydd ymgyrch 

Cylchoedd yn Cerdded yn cynnig gweithgaredd 

codi arian syml, effeithiol a diogel, trwy drefnu 

teithiau cerdded noddedig syml i’r plant yn y 

Cylchoedd (a’u teuluoedd o 9 Tachwedd ymlaen).  

Ar wahân i rymuso Cylchoedd i godi pres mewn 

modd hwyliog ac ymarferol, mae her hefyd wedi’i 

osod i staff y Mudiad i gerdded cyfanswm o 1971 o 

filltiroeddyn ystod cyfnod o 4 wythnos o 14 Hydref 

- 14 Tachwedd. Dewiswyd y ffigwr penodol 

hwnnw i nodi’r flwyddyn sefydlwyd y Mudiad a 

bydd 2021 yn gweld y Mudiad yn dathlu’r garreg 

filltir honno o gyrraedd 50 mlynedd ers ei sefydlu. 

Fel mae ymdrechion yn tystio (milltir fan hyn, 

milltir fan draw) mae pob milltir yn cyfri’! Hyd 

yma (ac yn ôl yr hyn sydd wedi ei gofnodi) rydym 

yn falch iawn i gyhoeddi bod staff Mudiad Meithrin 

wedi cyflawni bron i 1406 milltir - felly rydym ar y 

trywydd cywir i gyrraedd ein targed yn y 10 

niwrnod nesaf. 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif 

Weithredwr Mudiad Meithrin: 

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i’n 

Cylchoedd mewn sawl ffordd a braf iawn yw gweld 

staff canolog y Mudiad yn mynd ati i gefnogi’r 

ymgyrch hon.  

“Gwyddom fod gwneud ychydig o ymarfer corff yn 

llesol i bawb yn enwedig yn ystod y cyfnod heriol 

yma ac mae’r mae’r buddion i iechyd meddwl ein 

staff yn niferus yn ogystal wrth iddynt weithio fel 

tîm o bell i gyrraedd y nod.” 

 

 

http://www.darganfodsirgar.com/


13 

 

 

Os hoffai unrhyw un gefnogi’r Cylchoedd, mae’r 

holl adnoddau ar ein gwefan wedi eu paratoi i'ch 

helpu i drefnu taith noddedig neui 

gynnalgweithgareddau eraill sy’n berthnasol a 

hwyliog: 

https://www.meithrin.cymru/cylchoeddyncerdded/ 

Neu gallwch gyfrannu i gronfa’r Mudiad drwy 

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

cerdded 

 

Mudiad Meithrin yn Cyhoeddi 

Maniffesto 

 

Mae Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi eu maniffesto 

ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd Cymru 2021. 

Credai’r Mudiad fod angen buddsoddiad mewn tri 

maes yn ystod Tymor Senedd 2021-2026.  

Y maes blaenoriaeth cyntaf yw gwneud yn siŵr fod 

plant Cymru yn cael gofal ac addysg gynnar o safon 

uchel.Byddwn yn gwneud yn siŵr fod rhaglenni 

trechu tlodi ar gyfer plant ar gael yn y Gymraeg 

trwy weithio gyda phartneriaid allweddol. Mae 

angen gwneud yn siŵr fod chwarae yn ganolog i 

ethos pob un o’n gweithgareddau yn y cylchoedd 

a’n meithrinfeydd hefyd, a chydnabod bod chwarae 

yn rhywbeth sydd yn gwbl allweddol i ddatblygiad 

plant bach. 

Yr ail faes yw codi hyder, gwybodaeth a sgiliau o 

fewn y gweithlu blynyddoedd cynnar, y corff 

gwirfoddolwyr a rhieni/gofalwyr. Mae modd 

gwneud hyn trwy gael fframwaith prentisiaethau 

cyfrwng Cymraeg a chefnogi datblygiad 

proffesiynol parhaus y gweithlu trwy gynnal 
hyfforddiant addas. Mae gwneud pethau fel tylino babi a 

ioga babi i gefnogi rhieni i siarad Cymraeg yn y 

cartref trwy raglenni fel ‘Cymraeg i Blant’, ‘Clwb 

Cwtsh’ a ‘Cymraeg yn y Cartref’ hefyd yn 

allweddol i wireddu ein nod. 

Cynllunio darpariaeth gofal plant ac addysg gynnar 

sy’n creu’r galw am addysg Gymraeg gan gyfrannu 

at greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 

yw’r drydedd flaenoriaeth. Un ffordd o wneud hyn 

yw drwy agor 60 Cylch Meithrin newydd yn ystod 

tymor y Senedd gan barhau i gefnogi pob Cylch 

Meithrin i aros ar agor fel adnodd pwysig. Byddwn 

hefyd yn darparu ar gyfer ‘Anghenion Dysgu 

Ychwanegol’ gyda’r egwyddor sylfaenol o 

gydraddoldeb fel bod gan bob plentyn hawl i’r un 

gwasanaethau sylfaenol a chymorth a chefnogaeth 

ychwanegol i’r un safon. Yn ogystal â hyn, byddwn 

yn erfyn ar y Llywodraeth i ddarparu’r Cynnig 

Gofal Plant (30 awr) i blant 2 flwydd oed ar 

gyfradd cyllido uwch er mwyn ystyried graddfa 

cyflogau staff, gan anelu at ehangu i blant 12 mis+ 

o 2026 ymlaen. 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif 

Weithredwr Mudiad Meithrin: 

“Fel Mudiad, credwn yn angerddol fod gan bob 

plentyn yng Nghymru yr hawl i ddarpariaeth gofal 

ac addysg o safon a hynny trwy gyfrwng y 

Gymraeg - waeth beth yw eu cefndir, iaith, 

anghenion na ble maen nhw’n byw. Mae ein 

maniffesto yn dangos ei bod hi’n hanfodol felly ein 

bod yn gweithio gyda rhieni ledled Cymru i’w 

cefnogi i ddewis addysg Gymraeg i’w plant, a’n 

bod yn hyfforddi gweithlu a all weithio yn hyderus 

yn y Gymraeg. Trwy agor rhagor o Gylchoedd 

Meithrin newydd a thrwy weithio gyda’n gilydd 

hyderwn y byddwn o gymorth mawr i greu miliwn 

o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae cefnogaeth 

Llywodraeth nesaf Cymru yn allweddol i wireddu’r 

weledigaeth hon.” 

 

Caersalem, Pontyberem 

Bore Sul 11 Hydref 2020 braf oedd derbyn pump 

aelod i weithredu fel Diaconiaid i Eglwys 

Caersalem Pontyberem. Etholwyd y pump aelod 

ddydd Sul cyn y cyfnod clo ac wedi hir aros fe’i 

derbyniwyd yn swyddogol gan y Gweinidog y 

Parch Emlyn Dole. Dymunir pob bendith i Llinos 

Daniels, Davinia Harries Davies, Geraint Lloyd, 

Colin Smith a Gareth Williams wrth gynnig eu 

gwasanaeth yn weision yr Eglwys. (Llun dros y 

dudalen). 

https://www.meithrin.cymru/cylchoeddyncerdded/
https://www.justgiving.com/campaign/cylchoeddyncerdded
https://www.justgiving.com/campaign/cylchoeddyncerdded
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Myfyrdod Emlyn Dole 
 

Annwyl ffrindie, 

 

Efallai fod rhai ohonoch yn gyfarwydd â’r ‘Plain English Campaign Award’ yn rhoddedig bob blwyddyn ar ran y 

gymdeithas ‘Plain English Campaign’ sydd yn ymgyrchu dros ddefnydd clir a chywir o’r Saesneg. Bob blwyddyn 

mae ‘na wobr am yr engraifft waethaf. Y rheswm rwy’n codi hyn yw fod yr holl sylw yr wythnos hon ar yr ymgyrch 

arlywyddol yn America wedi dwyn I gof y tro enillwyd y wobr am yr engraifft waetha’ gan ‘Donald Rumsfeld’ 

gwleidydd amlwg Americanaidd bu’n dal y swyddi uchaf yng ngweinyddiaeth George Bush pan roedd e’n Arlywydd 

America. Dyma’r frawddeg gan Rumsfeld a lwyddodd i ennill y wobr am yr engraifft waetha’ ‘nôl yn 2003. 

 

‘As we know, there are known knowns....We also know there are known unknowns; but there are unknown 

unknowns, the ones we don’t know we don’t know.’ 

 

Cwbl haeddianol wedwn i! 

Mewn wythnos ac mewn cyfnod pan mae wedi dod yn arferol bron i wrando ar wleidyddion yn clymu eu hunain lan 

gyda geirie’ wrth geisio osgoi ateb cwestiwn – mae rhywun yn dod i arfer â dwli o bob math. Meddyliwch am 

Donald Trump a’r Tŷ Gwyn yn America yn moyn i ni ystyried‘alternative facts!’. 

 

Mae geiriau yn bwysig wrth gwrs. Fe fyddwn yn ymgyrchu i sicrhau bod yr aer yn bur a’n dŵr ni yn lân – wel mae’n 

bwysig fod ein geiriau yn glir hefyd. Mae’r geiriau a ddefnyddiwn i fod yn glir a dealladwy. Pan mae unrhyw un yn 

cwato y tu ôl i eiriau amwys a dryslyd - y gwirionedd sy’n dioddef! 

 

Un o’r pethau trawiadol am broffwydi yr Hen Destament oedd eu bod yn glir iawn am eiriau a’u defnydd ohonynt. 

‘Dyma air Amos y proffwyd,’  neu;  ‘Dyma air Eliseus y proffwyd’ 
 

Fel yna maen nhw’n dechrau proffwydo. Ac wrth gwrs ar drothwy cyfnod yr Adfent byddwn yn diolch am y Gair Ei 

Hunan a fu - yn y dechreuad. 

‘Yn y dechreuad yr oedd y Gair a’r Gair oedd gyda Duw a Duw oedd y Gair.’ 

 

Fel yna mae Efengyl Ioan yn dechrau, gan symud ymlaen i gyhoeddi – yn ddi-flewyn ar dafod: 

 

‘A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith ni – yn llawn gras a gwirionedd.’ 

 

Dyna’r Gair eithaf wrth gwrs.  

Ond gyda’n geiriau ninnau hefyd - er mwyn meddwl yn glir mae’n rhaid i ni siarad ynglir, er mwyn cyfathrebu yn 

effeithiol mae disgwyl i ni siarad gyda symlrwydd ac er mwyn ennill ymddiriediaeth mae’n rhaid i’n geiriau ninnau 

fod yn onest. 

 

Cadwch yn saff, Emlyn 
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