
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi £5,200 tuag at 

Gymdeithas Alzheimers 

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i 

bawb am eu cefnogaeth yn ystod ein 

her gerdded 26 milltir ar gyfer 

Cymdeithas Alzheimers.  Yn wreiddiol 

cerdded ‘Trek 26 Brecon beacons’ oedd 

y bwriad ond yn anffodus cafodd ei 

ganslo oherwydd Covid-19.  Felly 

penderfynon gerdded y 26 milltir o 

amglych ein cymuned. 
Diolch yn fawr iawn i bawb am 

eich cefnogaeth yn ystod y dydd, y rhai 

daeth allan i glapio a gweiddi, ac hefyd i 

rheini wnaeth gerdded rhywfaint o’r 

daith gyda ni, roedd hyn yn help mawr i 

ni. Hefyd diolch enfawr i staff Cartref 

Maes y Felin a ddaeth allan i’n cefnogi 

gyda Mam (Eluned) sydd yn dioddef o’r afiechyd cas yma. Roedd ei gweld hi yn gwneud i ni anghofio’r coesau 

tost a chofio pam roeddwn yn cerdded, sef codi arian at achos da. 

Y bwriad oedd i godi £1,000 ond nawr bod y casglu wedi gorffen rydym wedi codi £5,200 at yr achos. 

Unwaith eto diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth ein cefnogi. 

Carol a Wendy 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 
Rhagfyr/Ionawr 2021 
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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 RHAGFYR/IONAWR-  

Aled Eynon 

 

GOLYGYDD  
MIS RHAGFYR/IONAWR - 
Wenna Bevan - Jones 
 
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 Chwefror: 

Ionawr 19 

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 
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Golygyddol i’r ‘Garthen’ 
Rhagfyr 2020 

Nadolig - Gŵyl y dechreuadau newydd! 
Mae’r Nadolig yn digwydd ar yr adeg anghywir o’r flwyddyn! Byddai’n llawer gwell pe 

byddem yn ei ddathlu ar ddechrau blwyddyn newydd; oherwydd nid gŵyl sy’n nodi diwedd cyfnod 
ydyw, yn hytrach mae’n ŵyl sy’n dynodi dechrau cyfnod newydd – daeth gobaith newydd i’n byd. 
 Nid oes unrhyw arwyddocâd Cristnogol yn perthyn i Ragfyr 25ain. Yn y flwyddyn 336 o.c., o 
dan ddylanwad yr ymherodr Cystennin, y datganwyd gan esgob Rhufain taw ar y dyddiad hwnnw 
y dylai’r Eglwys ddathlu’r Geni. Dathlwyd genedigaeth yr haul (y Sol Invictus) ar y dyddiad hwnnw 
yn barod; a gan i Gystennin fod yn addolwr yr haul, ac iddo gyfuno’r haul â Iesu, Goleuni’r byd, fe 
sicrhaodd fod llawer o arferion hen gwlt Mithras yn cael eu mabwysiadu gan yr Eglwys, gan 
gynnwys ei gwneud yn gyfreithiol i addoli ar y Sul (dydd y Sol – yr haul). 
 Byddai’n dda o beth pe gallem, pobol sy’n ymdrechu i fod yn ddisgyblion i Iesu, fabwysiadu 
Gŵyl yr Ystwyll (Ionawr 6ed) fel ein Nadolig. Dyna a wna rhai traddodiadau Cristnogol yn y 
Dwyrain. Byddai hyn yn cyflawni tri pheth pwysig iawn. Yn gyntaf, byddai’n gwaredu ein 
dathliadau o’r hen gysylltiadau paganaidd; yn ail, ac mae hwn yn gysylltiedig â'r pwynt cyntaf, 
gellid osgoi’r holl secwlariaeth a phrynwriaeth (consumerism) sydd yn annatod glwm wrth ein 
dathliadau presennol; ac yn drydydd, gellid sicrhau bod yr ŵyl yn digwydd ar ddechrau cyfnod 
newydd yn ein hanes, ar ddechrau blwyddyn.  

Mae eleni yn rhoi cyfle inni wneud yr union beth hynny. 
Eleni, neu ddechrau’r flwyddyn nesaf yn hytrach, mae hyn yn taro tant arbennig. 

Ddechrau’r flwyddyn fe allwn edrych yn obeithiol at gyfnod pan fydd y feirws felltith yma wedi ei 
orchfygu, a gobaith newydd yn ein tir; pan fydd dechrau newydd gyda, gobeithio, werthoedd 
newydd yn rheoli’n ymwneud â’n gilydd fel cenhedloedd a dynoliaeth a’r blaned hon. 
 Cofiwch, gorchwyl anodd tu hwnt yw cael pobol i edrych ymlaen i’r dyfodol. Ar waetha’r holl 
ddatganiadau arwynebol a glywn dro ar ôl tro am bwysigrwydd y dyfodol mae pobl yn gyndyn 
iawn i ystyried y dyfodol o ddifrif, yn enwedig dyfodol y blaned hon. Ystyr ‘y dyfodol’  i’r mwyafrif 
llethol ohonom yw ‘cyhyd ag y byddaf i’. Meddwl yn y tymor byr a wnawn. Pa fodd y gallwn 
argyhoeddi’n pobl nad ychydig o flynyddoedd yw’r dyfodol ond tragwyddoldeb?  

Beth yw cynllun tragwyddol Duw? Pa fodd y gallwn addasu ein hunain, yn ddiwinyddol ac 
yn weithredol, i fod yn rhan o’r cynllun hwnnw? Rhain yw’r cwestiynau sylfaenol. Yn sgil y 
cwestiynau hynny dylid gofyn os yw’n trefn a’n dulliau o gyflwyno yn addas i gyflawni’n pwrpas, 
sef cydweithio â Duw i achub y byd. 
 Enghraifft drawiadol o’r modd y mae pobl yn amharod i ystyried fod y dyfodol yn hirach na’r 
ychydig flynyddoedd nesaf, yw’r ymateb hynod dawedog sydd wedi bod i’r datgeliad bod y 
llywodraeth bresennol yn bwriadu adfer y polisi o adeiladu adweithyddion niwclear. Cyflenwi ein 
trachwant am elw a moethusrwydd yn y tymor byr yw’r bwriad; ac wrth wneud hynny gadael 
gwaddol gwenwynig a pheryglus am ddegau o filoedd o flynyddoedd. Yr esgus a roir yw bod yn 
rhaid cael ffynhonnell ynni dibynadwy ar gyfer y dyfodol.  

Pa ddyfodol? Dyfodol pwy? 
Ai dod i’r byd er mwyn i’n cenhedlaeth ni gael cysur a moethusrwydd wnaeth Iesu? Ynteu ai 

dod er mwyn achub y byd a wnaeth? 
Yr adnodau mwyaf addas ar gyfer y Nadolig a’r flwyddyn newydd, mi gredaf, yw Ioan 3.16-

17; “Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab … er mwyn i’r byd gael ei achub 
trwyddo ef.” Ganed Iesu am fod Duw’n caru’r byd, ac mae’n galw arnom i fentro i’r dyfodol gydag 
ef yn ei waith achubol. 

Y Parchedig Guto ap Gwynfor Ll.B., B.D. 
Cadeirydd 
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Ers dechrau mis Medi, rwyf i’n gweithio i 

Tir Dewi, elusen sy’n cynnig help i ffermwyr mewn 

angen. Cynnig cefnogaeth yw bwriad Tir Dewi, beth 

bynnag yw’r broblem y mae’r ffermwyr yn ei 

wynebu, ac mae nifer fawr o ffermwyr a’u teuluoedd 

ar draws Cymru yn elwa o’r cymorth y gallwn ni ei 

gynnig. 
Eleni, ry’n ni i gyd yn ymwybodol iawn bod 

nifer fawr o bobl wedi ei chael hi’n anodd. Mae’r 

problemau mae pob un ohonom wedi eu wynebu 

wedi bod yn rhai heriol ac anodd, ac mae bron pawb 

wedi cael eu heffeithio mewn rhyw ffordd neu’i 

gilydd gan argyfwng Covid-19, argyfwng na welodd 

neb ohonom ei debyg. 

Yn sgil y ffaith fod nifer fawr o bobl wedi 

dioddef colledion ariannol ofnadwy, mae elusennau o bob math yn wynebu’r her ychwanegol o golli cryn 

dipyn o’r incwm sy’n dod drwy haelioni pobl yn y gymuned. Mae’r holl ddigwyddiadau yn ein hardaloedd 

sy’n arfer codi gymaint o arian i elusennau wedi eu gohirio neu eu canslo, ac mae hyn yn cael effaith 

andwyol ar nifer o elusennau gwahanol sy’n gwneud gwaith mor bwysig yn y gymuned. 

Bydd Nadolig eleni’n un go wahanol i’r arfer, ac rwy’n siwr y byddwn i gyd yn gweld eisiau’r 

gwasanaethau carolau, y ciniawau a’r cyfleoedd i gwrdd â’n gilydd sydd mor bwysig bob mis Rhagfyr. Ond 

rwy’n gobeithio’n fawr y byddwn, yn ysbryd y Nadolig, yn cymryd amser i feddwl am yr holl bobl hynny 

o’n cwmpas sy’n dibynnu ar gefnogaeth a help elusennau, ac efallai yn gwneud rhywbeth bach i helpu 

gyda’r gwaith hynny. 

 

GWASANAETH SUL Y COFIO 2020 
Yn dilyn rhwystradau a chyfyngiadau Covid cynhaliwyd Gwasanaeth Sul y Cofio ddydd Sul Tachwedd 

yr 8fed yn Eglwys Sant Barnabas, Felindre, ar ffurf eithaf gwahanol eleni. Cynhaliwyd y gwasanaeth yn y 

fynwent gyda’r Parch Aled Jones BA, BD, MA, Saron yn cymryd at yr awenau gyda graen fel arfer. 

Bu cynrychiolwyr o wahanol Gymdeithasau a Sefydliadau’r Fro yn cyflwyno torchau i gofio’r gwŷr a 

fu farw yn y ddau Ryfel Byd. Am 11 o’r gloch yn dilyn galw allan enwau’r gwŷr, canwyd yr utgorn gan Mr 

G Showell, Dolbran ac fe greodd hyn naws arbennig i’r ddefod. Roedd rhai wedi ymgynnull ar ochr arall yr 

hewl i dalu ei gwrogaeth hefyd. 

 

EGLWYS SANT LLAWDDOG, 

PENBOYR 
Yn dilyn diwedd cyfnod y clo bach, cafwyd 

gwasanaeth yn Neuadd yr Eglwys Penboyr ar 15fed 

Tachwedd gan y Parch Gareth Reid ac ar 22ain 

Tachwedd gan y Parch Wyn Thomas. Diolch i’r ddau 

am eu gwasanaeth.    

 

EGLWYS CAPEL CYNON 

Diolch i bawb a ddaeth i`r gwasanaeth ar brynhawn 

Sul Tachwedd 22ain a da oedd cael dathlu 

diolchgarwch er efallai ychydig yn hwyr oherwydd y 

clo. Diolch i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd. 

Fe fydd y gwasanaeth Nadolig ar ddydd Sul, 20fed o 

Ragfyr am 1 o`r gloch. 
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DAWEL NOS 
Fe fydd y garol hyfryd a phoblogaidd hon yn cael ei chanu mewn llawer o ieithoedd. Fe’i cyfieithwyd i’r 

Gymraeg gan T.H. Parry-Williams. Rwyf am rannu y stori a’r hanes diddorol yma gyda chi, oherwydd mae’n 

amserol iawn, wrth i ni gofio gwir ystyr YR WŶL, yn ystod y dyddiau pryderus ac ansicr yma. 

           Wenna Bevan-Jones 

DAWEL NOS gan LEOPOLD KOHR 
NID yw Oberndorf ond pentref bychan iawn yn Awstria. Ond fy mhentref i ydyw a dyna paham yr hoffaf 

feddwl yn aml amdano. Adeg y Nadolig yn enwedig, fe’i gwelaf yn glir yn fy meddwl, pan yw’r eira gwyn yn 

ddwfn yn ei strydoedd cul, a dim i’w glywed ond tincial ariannaidd y clychau bach wrth yddfau’r ceffylau 

sy’n tynnu’r ceir llusg di’stŵr ar hyd yr heolydd gaeafol. Yn y pellter cwyd cribau nerthol yr Alpau i’w 

hentrych mawreddog. Mae’r awyr yn bur ac yn iach, ac hyd yn oed liw nos medrwch weld y mynyddoedd 

yn sgleinio fel dur glas. O’u blaen cwyd tyrrau eglwysi Salzburg, man geni Mozart a chanolfan gerddorol fyd-

enwog. 

 Eithr ni fu Oberndorf erioed yn enwog. Ac eto cafodd y byd un o’i ganeuon hyfrytaf gan y pentref 

bach anhysbys hwn o’r eiddof fi. Yn y flwyddyn 1818, ar un o’r nosau tawel hynny, y noson cyn Nos Nadolig, 

safai Person y pentref yn freuddwydiol yn ei fyfyrfa glyd, yn gwylio llewych y gwrid ar yr eira yn sgwâr gwag 

yr eglwys o flaen y persondy. Gwelai’r ysgoldy lle yr addysgai fy hen-ddatcu. Gwelai’r tŵr dŵr hynafol a chai 

gip ar ddyfroedd tywyll, rhewllyd yr Afon Salzach. A theimlai fod hon yn dawel nos. Drannoeth fyddai Nos 

Nadolig, pryd y llosgai canhwyllau bychain dirifedi ar goedydd yn yr holl gartrefi. Disgleiriai llygaid y plant a 

llenwid calonnau’r bobl a llawenydd a heddwch a gostyngeiddrwydd. Noson sanctaidd oedd hon. 

 Felly y bu i’r Tad JOSEF Mohr gael ei ysbrydoli i lunio cerdd fechan a’i galw’n “Dawel Nos”. Yna aeth 

drwy’r eira i dŷ ysgol pentref cyfagos Arnsdorf. Wedi cynhesu ychydig ym mharlwr ei gyfaill Franz Gruber, 

ysgolfeistr y pentref, gofynnodd iddo braidd yn swil a ddarllenai’r ychydig benillion yr oedd newydd eu 

sgrifennu, a chyfansoddi alaw arnynt. Wedi i’r Tad Mohr ymadael, ysbrydolwyd Franz Gruber, yntau, gan 

gyfaredd llonydd y noson oer, glir, aeafol, Awstriaidd honno, a sgrifennodd dôn a oedd mor llawn o 

ansawdd y byd o’i gwmpas, mor syml a gafaelgar, fel na fedrai lai na chyffwrdd calon pawb i’r byw. 

 Nid cân cyfansoddwr neu fardd arbennig yw “Tawel Nos”. Cân pentref ac awyrgylch ydyw. Ni allesid 

fod wedi ei sgrifennu yn unman arall, ddim hyd yn oed gan y person a’r ysgolfeistr y daeth tinged raslon â 

hwy at ei gilydd. Ni fedrid fod wedi ei sgrifennu yn Salzburg, nac yn y dref Almaenig yr ochr arall i’r afon. Ni 

fedrai fod wedi ei sgrifennu ychwaith gan gyfansoddwyr mawr megis Beethoven neu Schubert. Cân syml 

pentref mewn gwlad agored ydyw, heb ddim i’w amddiffyn ond cynhesrwydd ei ffydd a’i ymddiriedaeth yn 

ei gartrefi. A dyna paham y daeth yn gân pob pentref, ac yn gân i bawb sy’n meddu ar ffydd ac 

ymddiriedaeth yn eu cartrefi. 

 Yn awr daw Nadolig arall heibio, ac fel arfer ni fedraf lai na theimlo ychydig o hiraeth, nid am fod 

Oberndorf ymhell ond am ei fod yn aml mor agos. Oherwydd lle bynnag y bwyf, yn Madrid neu Efrog 

Newydd, o dan y palmwydd sy’n tyner ysgwyd yn awel drofannol 

Puerto Rico neu ym meysydd anferth Gogledd Canada dan eu rhew, ym 

mhentrefi’r Cotsworld wedi eu cau i mewn gan eira neu wrth y tân 

cynnes ar aelwydydd cyfeillion yn Aberystwyth neu Langadog; yn sydyn 

o rywle, mewn Almaeneg neu Sbaeneg neu Saesneg neu Gymraeg, 

cwyd cyfoeth melys y dôn, yn llonyddwch sanctaidd noson oer gysefin 

yn y pentref bach di-nod lle’m ganwyd.  

Yn y llun: Eglwys fechan OBERNDERF ger Salzberg yn Awstria, lle 

canwyd “DAWEL NOS” am y tro cyntaf. Ysgrifennodd FRANZ GRUBER 

y dôn i gyfeiliant gitar, oherwydd ‘roedd yr organ ddim yn gweithio ar 

ôl i’r llygod fod yn bwyta megin yr organ. 
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Annwyl Ffrindiau, 

Wel, mae nifer o fisoedd wedi mynd heibio ers imi eich cyfarch ddiwethaf ac rydym, i ryw raddau, 

wedi gorfod dysgu byw gyda’r feirws Covid-19, serch mor anodd yw’r gofyn. 

I bob pwrpas daeth cyfarfodydd y Cyngor Sir yng Ngheredigion i ben tua diwedd mis Mawrth, gydag 

elfennau o’r penderfyniadau yn cael eu trosglwyddo i Dîm Hŷn yr Awdurdod, dan reolaeth ein Prif Weithredwr 

Eifion Evans. Materion dydd i ddydd yw’r rhain yn eu hanfod ac os oes angen gwneud penderfyniadau sydd 

y tu allan i’r drefn yna, neu sy’n ymwneud â’r ochor polisi, mae’n rhaid trafod y rhain gyda’r Arweinydd a’r 

Dirprwy. Hyd yma mae’r trefniadau wedi eu gweithredu yn gytbwys a’r cydweithio wedi bod yn adeiladol. 

O’r cychwyn cyntaf mae’r Sir, ynghŷd â’i phartneriad, wedi gwneud yn siwr bod penderfyniadau 

rhagofalus wedi eu gosod yn eu lle er mwyn sicrhau lles ein poblogaeth yn y Sir. Fel y disgwyl, mae rhai am 

awgrymu ein bod wedi bod yn rhy llawdrwm, ond erys y ffaith ein bod ni fel Sir wedi sicrhau bod niferoedd 

llai yn dioddef o’r pandemic o’i gymharu â Siroedd eraill yng Nghymru a thu hwnt. Rydych chi i gyd hefyd, 

a rhaid peidio ag anghofio hyn, wedi chwarae eich rhan yn y frwydr i gadw lefel y clefyd yn isel yn yr ardal 

hon, a gwerthfawrogir eich ufudd-dod i’r nifer o orchmynion a osodwyd. Yn ardal y Garthen mae nifer o’ch 

darllenwyr yn galaru oherwydd colli anwyliaid neu ffrindiau i’r Covid-19 yn ogystal ag i ddoluriau eraill, ac 

estynnaf fy nghydymdeimlad dwysaf a diffuant â hwy yn eu colled a’u galar. Mae’r neges yma yn mynd allan, 

yn enwedig at y rhai sydd ddim wedi parchu’r canllawiau a osodwyd, ac mae cyfraith mewn lle i ddelio â’r 

rhain.  

I gynorthwyo gyda’r gwaith o benderfynu pa wasanaethau gall gael eu hail-gyflwyno, mae system 

mewn lle, sef grŵp arian a grŵp gweithredol aur, ac mae’r ffordd ymlaen ar benderfyniadau sy’n deillio i’r 

dyfodol yn dilyn trafodaethau’r grwpiau yn cael eu nodi ar wefan y Cyngor Sir. Er mwyn cynorthwyo busnesau 

ac eraill, daeth Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol allan â chynllun cymorth i fusnesau, rhyddhád o’r dreth 

annomestig yn ogystal â’r cynllun ‘furlough’ a olygai, yn ei hanfod, ei bod yn talu 80% o gyflog gweithwyr i 

fyny at swm penodol bob mis. Erbyn hyn mae’r cynllun wedi ei ymestyn hyd at, o bosib, mis Mawrth 2021. 

Yn ystod y cyfnod pan oeddem wedi ein cyfyngu, parthed teithio ac ati, mae ein busnesau lleol unwaith 

eto wedi dod i’r brig drwy sicrhau darpariaeth ar hyd y cyfnod, gan wneud yn siwr, yn aml iawn, bod nwyddau 

ar gael yn lleol, nad oeddent ar gael ar lefel Brydeinig. Maent wedi mynd y filltir ychwanegol hefyd drwy 

gynnig cludiant i’r aelwyd i’r rhai oedd yn gorfod ynysu, ac ati. Mae wedi bod, ac yn dal i fod, serch y cymorth 

yma, yn gyfnod anodd iawn i fusnesau ac erfyniaf arnoch, lle bo modd ac hyd at orau eich gallu, i gefnogi y 

busnesau yn ein plwyfi lleol. 

Daeth materion eraill i’r brig wedyn yn dilyn y cyfnod clo, sef y cyfnod rhyddhau ychydig ar ein 

breintiau. Wrth reswm, nid oedd pawb yn cytuno gyda gweld y sector twristiaeth yn ail-agor a’r llif o bobl yn 

dod i fewn i’r ardal unwaith yn rhagor. Yn sicr, bu hyn o fudd mawr i’r busnesau sy’n cyflogi nifer yn y Sir. 

Gyda’r miloedd yn tyrru yma, roedd rhaid i’r Sir i chwarae ei rhan i gadw pobl oddi wrth ei gilydd a chreu 

mwy o balmentydd. Felly crëwyd y “parthau diogel” yn ein trefi ar hyd yr arfordir. Roedd gan y Sir yr 

awdurdod i wneud hyn heb gynnal trafodaeth nac ymgynghoriad gyda’r budd-ddeiliaid a bu beirniadaeth llym 

o hyn, yn enwedig gyda’r sector busnes o’r gwahanol drefi glan môr parthed y trefniadau. 

Y bwriad oedd cychwyn gyda’r trefi glan môr yn gyntaf cyn symud mewn i’r trefi eraill yn y Sir. Gan 

sylwi a nodi yr adborth o’r trefi eraill, roeddwn yn awyddus fel aelod y Cyngor Sir yn Llandysul i roi cyfle i 

fusnesau’r dref gael llais yn y broses, ac i’r perwyl hwn gofynnais i Llandysul Pont-Tyweli Ymlaen alw 

cyfarfod gyda’r busnesau i drafod y mater. Cafwyd trafodaeth fywiog a throsglwyddwyd barn y gymuned 

fusnes i’r Cyngor Sir. Ni aeth y Sir ymlaen i drefnu parthau penodol yng ngweddill trefi’r Sir. Adeiladwyd ar 

hyn ac rydym wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd pellach i drafod masnachu yn Llandysul a Phont-tyweli a 

delio gydag effaith a grym y Covid-19 wrth i ni ddod allan (gobeithio!). Rydym wedi cael siaradwyr i rannu’r 

hyn sydd wedi digwydd yn eu trefi nhw, y modd y gall Technoleg chwarae rhan i sicrhau mwy o fusnes, 

derbyn gwybodaeth oddi wrth Swyddogion y Cyngor Sir am grantiau penodol sydd ar gael i gynorthwyo gydag 

effaith y pandemig ar ein tref, ac yn y blaen. 
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Mae’r byd a’r dulliau o weithredu wedi newid llawer mewn ychydig fisoedd, gyda llawer mwy o 

fasnachu ar-lein, dim modd cynnal cyfarfodydd yn ôl yr arfer, trefniadau cofrestru genedigaethau, priodasau, 

angladdau ac oedfaon, cartrefi gofal, y cyfan wedi newid oherwydd y cyfyngiadau.  

Zoom, Skype, Teams a phlatfformau eraill yw trefn y dydd bellach, y cyfan yn profi mor greadigol 

mae dynoliaeth yn medru bod pan fo’r galw. Mae Addysg yn enghraifft wych arall lle mae athrawon wedi 

sicrhau cynhaliaeth i’w disgyblion drwy ddefnyddio platfform Teams i rannu gwersi gyda’r disgyblion. 

Mae wedi bod yn gyfnod anodd o fewn gweithlu’r Cyngor yn ogystal, gyda’r swyddfeydd i bob pwrpas 

ar gau a mwyafrif y staff yn gweithio o adref, sydd wedi bod yn sialens enfawr i’r swyddogion sy’n ymwneud 

ag offer Technoleg Gwybodaeth. Diolch i’r staff sydd wedi ymateb yn gadarnhaol i’r alwad am fod yn hyblyg 

ac yn barod i wneud gwaith tra gwahanol i’r arfer er mwyn sicrhau ein bod yn cadw i gynnig a chynnal hyd 

eithaf ein gallu, y gwasanaethau rheng flaen. Mae’r diffyg cyswllt da i’r rhyngrwyd byd eang wedi 

atgyfnerthu’r hyn roedd yn amlwg i ni ynghynt, a byddwn am fanteisio yn y fan yma i ddiolch i’n Haelod 

Seneddol, Ben Lake, am y gwaith arbennig mae wedi ei wneud i sicrhau bod Ceredigion yn un o ond ychydig 

siroedd ledled Prydain i gael y gefnogaeth yma gan Lywodraeth Prydain, sef sicrhau bod y gwaith o 

uwchraddio y system a rhoi gwell cysylltiad i ni yn mynd yn ei flaen. Roedd angen cofrestru i ddangos a 

datgan ein diddordeb ac os yn llwyddiannus, mae yna dalebau ariannol i gynorthwyo gyda’r gost i gael ffeibr 

i’r tŷ neu’r fusnes. Yn ogystal, gwnes sicrhau bod swyddog o’r Cyngor Sir wedi mynychu ein cyfarfodydd 

lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth a thrafod yr elfennau holl-bwysig hyn gyda’r busnesau. 

Yn ddi-os, mae wedi bod yn gyfnod anodd i nifer yn ein cymunedau, yn enwedig y bregus, y sawl oedd 

yn gorfod ynysu yn ogystal â llu o bobl eraill. Mae’r gymuned wedi ymateb i’r her a diolch i bawb o fewn ein 

cymuned am eu parodrwydd i wneud - mae busnesau lleol wedi ehangu eu darpariaeth, mae mudiad newydd 

Help Llandysul wedi ei greu er mwyn cynorthwyo gyda phethau ymarferol fel siopa a chasglu 

meddyginiaethau ac ati, y Banc Bwyd yn cynnal ac yn  ehangu ei gwasanaeth, Llandysul Pont-tyweli Ymlaen 

drwy Dolen Teifi yn gosod bws ar gyfer anghenion gwasanaeth Help Llandysul, a Chlwb Ffermwyr Ifainc 

Pontsian yn cynnig ystod o’r gwasanaethau uchod. Mae llawer eraill ond mae’r rhain yn rhoi blas ac 

enghreifftiau i chi o’r gwirfoddolwyr a sut maent yn cynnal ein cymuned. 

Diolch hefyd i’n Gweinidogion yn y Weinidogaeth sydd wedi sicrhau bod oedfaon yn cael eu cynnal 

drwy naill ai ffynonellau fel Zoom neu ddulliau eraill, ac am fod ar ben y ffôn i wrando ar anghenion ein 

plwyfolion. Diolch i’r holl wirfoddolwyr, y cymdogion amhrisiadwy sydd wedi ymestyn allan at eraill oedd 

angen cymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Yr un yw’r stori wedi bod parthed campau, gyda’r rhyddid i gynnal gemau ar ein lefelau lleol ni heb 

ddigwydd eto, ac mae llawer o bobl yn ein cymunedau yn teimlo’n rhwystredig iawn ynglŷn ag hyn. Mae’r 

hawl bellach wedi cyrraedd i wneud rhywfaint o ymarfer, ond hyn oll o dan reolaeth a rheoliadau llym a chaeth 

iawn. Oherwydd penderfyniad gorofalus y Cyngor Sir yng Ngheredigion, golyga hyn nad yw’n hadnoddau 

chwaraeon ar gampws ysgolion yn gallu cael eu defnyddio ac mae hyn wedi cael effaith ar nifer o glybiau yn 

ein cymuned. 

O’m safbwynt i fel Cynghorydd Sir, mae’r pandemig wedi golygu cynnydd sylweddol yn y gwaith. 

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach wedi ail-gydio drwy gyfrwng Zoom, Skype neu Teams. Yn dilyn y cyfnod 

clo cyntaf, roedd cryn dipyn o waith i ateb cwestiynau oddi wrth etholwyr yn ogystal ag ateb y gofyn am 

gyngor. Hyd gorau fy ngallu, rwyf wedi cyflwyno gwybodaeth ar fy nhudalen Facebook ac hysbysu busnesau 

a darparwyr eraill o’r cymorth grant oedd ar gael gan y Llywodraeth. Diolch i eraill sydd wedi cynorthwyo 

wrth ledaenu’r negeseuon. 

Mae’n drist iawn hefyd yn ystod y cyfnod yma sy’n arwain lan at y Nadolig - bydd yn rhaid i ni golli 

llawer o’n traddodiadau, fel Cyngherddau Ysgol, Oedfaon Nadolig, Ffeiriau Nadolig, i nodi ond ychydig, ond 

os bydd pawb yn synhwyrol dros yr wythnosau nesaf, mae’r gobaith yn fawr y cawn o leiaf gadw cyswllt agos 

gyda’n teuluoedd. Y neges bwysicaf i’r cristnogion yn ein plith yw dathlu gwyrth y Geni. Ga’i derfyn drwy 

ddymuno Nadolig Llawen i holl ddarllenwyr y Garthen, gan obeithio y daw’r brechiad arfaethedig ag ychydig 

o oleuni i ni am y Flwyddyn Newydd, gyda rhywfaint o normalwydd yn dychwelyd i’n bywydau bryd hynny. 

Cofion gwresog, 

Cyng Keith Evans, Aelod Annibynnol Llandysul, Cyngor Sir Ceredigion. 
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Erthygl Elin Jones, Rhagfyr 2020 
Mae brwydro yn erbyn yr ail don o glefyd y Coronafeirws wedi parhau i fod yn ganolbwynt yn y Senedd yn 

ystod yr wythnosau diwethaf. Dyna'r rheswm y tu ôl i'r clo byr buodd yn ddiweddar. Rydym i gyd yn aros i weld gwir 

effaith y clo hwn, ond mae arwyddion cynnar yn awgrymu ei fod wedi arafu lledaeniad Covid yn gyffredinol.  
I ni yng Ngheredigion, lle'r oeddem wedi gwneud cymaint yn ystod y don gyntaf i atal y gwaethaf o'r 

Coronafeirws, rydym wedi cael ein taro gan nifer o achosion, a'r rhai mwyaf difrifol ohonynt yn Aberteifi, ym 

Mronglais a chartref preswyl Hafan y Waun.   

I'r gofalwyr hynny a gweithwyr y GIG sy'n gweithio ddydd a nos i ofalu am gleifion a phreswylwyr, rydym yn 

hynod o ddiolchgar i chi ac yn gwerthfawrogi popeth rydych yn ei wneud. Yn ein meddyliau ni mae’r teuluoedd sydd 

yn galaru yn dilyn profedigaeth, a hefyd teuluoedd preswylwyr y cartref sydd yn methu ag ymweld â'u hanwyliaid ar 

adeg sydd mor anodd i bawb yno.   

Yn Aberteifi, mae’r Cyngor yn gweithio’n gyflym i ddelio gyda’r clwstwr o achosion sydd yn y gymuned, ac 

mae’n parhau i olrhain a chysylltu gyda’r rheini sydd wedi bod mewn cysylltiad gyda’r feirws. Mae’r system olrhain a 

phrofi yn parhau i fod yn arf allweddol i ni yma. 

Cawsom newyddion gobeithiol iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf am sawl brechiad. Mae hyn yn dangos 

bod golau ym mhen draw'r twnnel. O'm cyfarfodydd ddwywaith yr wythnos gyda'r Bwrdd Iechyd a Chyngor Sir 

Ceredigion ers dechrau'r pandemig, gwn fod cynlluniau i gyflwyno'r brechlyn ar raddfa fawr yn lleol yn barod. Fodd 

bynnag, nid yw'n sicr pa mor gyflym y bydd y brechiadau ar gael i ni. Yn y cyfamser, rhaid i ni barhau i fod yn 

wyliadwrus, cadw ein pellter, a lleihau ein cysylltiadau ag eraill.     

Wrth i ni nesáu at y Nadolig, yr wyf yn falch o weld bydd profion ar gael i fyfyrwyr cyn iddynt fynd adref. 

Rydym yn dal i aros i weld pa gynlluniau bydd yn eu lle ar gyfer yr adeg pan bydd y myfyrwyr yn dychwelyd yn y 

flwyddyn newydd, a byddaf yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod profion ar gael i fyfyrwyr cyn 

iddynt ddychwelyd i Geredigion.   

Efallai mai’r Coronafeirws yw'r pwnc amlycaf yn fy ngwaith yn y Senedd, a'm gwaith etholaethol, ond mae 

nifer fawr o faterion eraill yn dal i fod yn nodwedd o'm gwaith bob dydd. Mae'r rhan fwyaf o'm cyfarfodydd ar Zoom 

ac yn ddiweddar rwyf wedi cynnal cyfarfodydd yn amrywio o drafod diogelwch ar yr A487 i lifogydd yn Aberteifi a 

Felinfach, o dai i bobl ifanc i gyfleusterau chwarae plant ym Mhenparcau.  

Delio â fy mewnflwch e-bost yw'r rhan brysuraf o'm bywyd y dyddiau hyn, ac mae croeso i unrhyw un 

gysylltu ar elin.jones@senedd.cymru  ynghylch unrhyw bwnc. 
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Cered ar waith…ZOOOOOOM!!!!!!!! 
Mae Cered dal ar waith!!! Mewn ffyrdd gwahanol wrth gwrs - ond yr ydym yn parhau i weithredu a 

gwasanaethu yn y gymuned. Mae’r cyfnod hwn yn bendant wedi agor ein llygaid ni i gyd i ddulliau newydd 

o gyfathrebu a chysylltu  - doedd y  rhan fwyaf ohonom ddim yn gwybod beth oedd ystyr y gair Zoom nôl 

ym mis Mawrth pan ddechreuodd yr epidemig ond erbyn nawr mae’n air cyfarwydd iawn i’r rhan fwyaf 

ohonom ac mae’r dechnoleg hon wedi bod yn fodd i gynnal pob math o weithgaredd – cyfarfodydd 

cymdeithasol, cyfarfodydd gwaith, ymarferion cerddorol, darlithoedd, disgos, gigs a pherfformiadau di-ri  -  

y rhain oll yn weithgareddau sydd wedi caniatáu i CERED barhau i weithio gyda’r gymuned.  
Dyma i chi flas bach ar rai o ddigwyddiadau’r misoedd diwethaf.  
Ers mis Mawrth mae Cered a Menter Iaith Sir Benfro wedi bod yn trefnu rhaglen o weithgareddau 

ar-lein yn ddyddiol trwy dudalen facebook “Cica Corona” – ceir amrywiaeth o weithgaredd – o 

gystadlaethau limrig a ffotograffiaeth i gwisys a sesiynau stori a chrefftau i blant. Un o’r prif atyniadau fu 

Dywediad y Diwrnod sef gair neu ddywediad sy’n unigryw i Orllewin Cymru. Mae’r gweithgareddau hyn 

hefyd ar gael trwy dudalen Facebook Cered felly cofiwch hoffi un o’r ddwy dudalen hon.   
Mis Tachwedd cynhaliwyd Cwis Chwaraeon  ‘Ar Eich Marciau’ yn rhithiol gyda nifer o dimau ac 

unigolion yn cymryd rhan. Arwel ac Osian Jones o Glwb Pêl Droed Tregaron Turfs ddaeth i’r brig gan ennill 

traian barhaus Ar Eich Marciau (am yr ail flwyddyn yn olynnol!!). Yn ogystal â hynny, ar ddydd Sul y 29ain o 

Dachwedd fe gynhaliodd ein swyddog Helo Blod Lleol, Siriol Teifi, Ffair Nadolig rithiol ar y cyd gyda’r 

swyddog yn Sir Benfro. Fe ddaeth dros 20 o fusnesau lleol ynghyd i werthu eu cynnyrch ar y dudalen 

Facebook ‘Ffair Grefftau’r Gorllewin’ ac fe brofodd y diwrnod yn llwyddiant. Mae’r dudalen yn fyw o hyd ac 

mae modd i unrhyw un edrych nôl dros y dudalen er mwyn gweld y busnesau a’r nwyddau. 

Mae staff CERED hefyd wedi bod yn brysur yn gweithio gyda chymuned Llandysul i sefydlu prosiect 

newydd gymunedol “Yr Ardd”. Y gobaith yw sefydlu gardd gymunedol yn y pentref a fydd yn cynnig pob 

math o gyfleoedd newydd i’r gymuned i wirfoddoli ac i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg wrth wneud hynny.  

Gweithdai Cered- 

• Bore Coffi Zoom Penparcau yn cwrdd ar-lein pob bore Dydd Llun a Dydd Gwener am 10am. Croeso i 
bawb! Am fanylion cofnodi, cysylltwch â Rhodri ar Rhodri.francis@ceredigion.gov.uk  

• Gweithdy ‘Iwcadwli’ yn cwrdd pob nos Llun ar-lein . Am fanylion cofnodi cysylltwch â Steffan ar 
Steffan.rees@ceredigion.gov.uk  

• Gweithdy iwcalelis ardal Llandysul ar y cyd gydag ‘Arts4Wellbeing’ yn cwrdd bob bore dydd Mercher 
am 11yb. Am fanylion cysylltwch â Llinos ar Llinos.hallgarth@ceredigion.gov.uk  

• nnn 
 

Gofalwch ar ôl eich hunain a chofiwch  - os ydych chi angen cymorth neu gyngor i gynnal gweithgareddau 
Cymraeg o unrhyw fath cysylltwch a ni am sgwrs ar cered@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch Rhodri Francis 
ar 07878071367. 
 

Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin 
Gyda nosweithiau hir y gaeaf o'n blaenau, does dim byd gwell nag aros adref a darllen llyfr da. 

I'r rhai yn y gymuned  sy'n hunan-ynysu neu'n cael trafferth mynd allan i'r llyfrgell, efallai na fyddant 

yn ymwybodol bod llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn parhau i gynnig Cliciwch a Dosbarthu i aelodau nad 

ydynt yn gallu ymweld  â'r llyfrgell. 

Ffoniwch un o'n llyfrgelloedd rhanbarthol, byddwch yn gallu sgwrsio â'n tîm defnyddiol am yr hyn 

yr hoffech ei gael a gallant wneud detholiad ar eich rhan. Bydd staff wedyn yn trefnu iddynt gael eu danfon 

i'ch cartref: 

Llyfrgell Rhydaman 01269 598360 

Llyfrgell Caerfyrddin 01267 224824 

Llyfrgell Llanelli 01554 744327 

Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. 
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Un funud fach gan Prosiect Fory 

Daeth tro ar fyd yn 2020.  

Yn y cyfnod clo cyntaf hwnnw gorfu i ni addasu a newid ac, i lawer ohonom, arafu.  

Daeth nifer ohonom i adnabod ein hardaloedd a’n cymdogion yn well, daethom i wrando fwyfwy ar 

fyd natur ac efallai y cawsom gyfle bach i sylweddoli ac ailymweld â’r hyn sydd yn wirioneddol yn bwysig i 

ni.  

Ac mi ddechreuodd nifer fawr ohonom gwestiynu. A dyma fwrdwn cywaith Prosiect Fory. 

Ers diwedd yr haf, â chymorth Prosiect Fory (Radio Beca / Bro360) mae pobol wedi bod yn Zoom-

ddod ynghyd yn eu cymdogaethau i drafod pa fath o gymdeithas ma’ nhw am fyw ynddi wedi’r feirws.  

Gan nad creu consensws yw’r nod, mae’r gwrando ar ein gilydd wedi bod cyn bwysiced â’r hyn sy’n 

cael ei ddweud. Ond eisoes, mae yna un neges sy’n gyson i’r sgyrsiau oll, boed ar lawr gwlad Sir Gâr, Sir 

Benfro, Ceredigion neu du hwnt - gan gynnwys Llandysul a Phontsian. 

Beth yw’r neges honno? Yn syml: pwysigrwydd y filltir sgwâr. Ein bro. Ein cymdogaeth. O ran yr 

economi. Addysg. Iechyd. Yr amgylchedd. Adloniant. Popeth.  Os y’n ni am well fory, yn ôl y sgyrsiau oll, ni 

sydd â’r gallu i newid pethe. Gan ddechrau wrth ein traed.  

Y tri chwestiwn sydd wedi bod yn cael eu gofyn, yn y sgyrsiau Zoom, yn sail i’r holl hyn ac yn llywio’r 

drafodaeth ydy: 

1. Ble ro’n ni cyn dyfodiad y feirws? 

2. Gan gymryd bod y feirws yn diflannu yfory nesaf, beth yw’r peth gwaethaf all ddigwydd? 

3. Gan gymryd bod y feirws yn diflannu yfory nesaf, beth yw’r peth gorau all ddigwydd? 

Mae’r sgwrs yn ei hun yn bwysig wrth i ni rannu ein dyheadau am y ‘normal newydd’, er gwell. Ond 

mae nifer o’n cymdogaethau hefyd wedi dechrau ymestyn y drafodaeth am sut y gellir cyflawni ein 

dyheadau a pha ymyrraeth sydd ei angen i’w gwireddu. A’r ateb sydd yn atseinio o bob cwr o Gymru ydy, 

bod gennym ni y pwer i yrru’r newidiadau hyn wrth ein traed, o’r cyd-drafod a’r cyd-ddyheu i’r cyd-greu.   

Mae croeso i unrhyw un ohonoch ddefnyddio’r tri chwestiwn hwn yn eich cymdeithasau neu’ch 

cymunedau. Mi allaf addo i chi y bydd hi’n sgwrs ddifyr ac adeiladol. 

W, ac mae yna un rheol - does dim atebion cywir nag anghywir. Gadewch i ni wybod shwt mae’n mynd.  

Heledd: 07794 065826. Lowri: 07792 031786. Euros: 07813 173155  

 

Penblwydd hapus i: 

 Emyr Thomas, Wynstreet, Llandysul ar ei 

50 oed. 

 Dewi Jones, Blaenhirbant Uchaf, 

Cwmsychbant ar ei 50 oed. 

 Louise Vickery, Parc yr Ynn, Llandysul ar 

ei 30 oed. 

 Samantha Fell (Mayes), Llandysul ar ei 30 

oed. 

 Brinley Davies o Davies & Davies ar ei 90 

oed. 

 Johnathan Davies, Nyth yr Robin, 

Llandysul ar ei 40 oed. 

 

Llongyfarchiadau i: 

➢ Beca Jenkins, Hafan y Cwm, Cwmsychbant 

ar basio ei phrawf gyrru.  

 

 

Dymuniadau gorau i: 

▪ Elfyn James, Ffynnon Owen, Rhydowen. 

▪ Kate Evans, Prengwyn. 

▪ Ken Jones, Pantbach, Talgarreg. 

▪ Brian Evans, Glynteg, Rhydowen. 

 

Cydymdeimlad â: 

o Molly a Robert Blayney a’r teulu, Frondeg, 

Pontsian ar golli perthynas agos. 

 

Cydymdeimlad â theuluoedd a ffrindiau y 

diweddar: 

• Georgina Thomas, Bryneos, Pontsian. 

• Mair Davies, Gwardafolog, Pontsian. 

• Joan Davies, Brynivor, Gorslas. 

• Beryl Jones, Mon Arfon, Sunny Hill, 

Llandysul (athrawes gynt o Ysgol Capel 

Dewi). 
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Diwrnod ym Mywyd Swyddog 

Olrhain Cysylltiadau 
Dyma gipolwg ar ddiwrnod Enfys James sy’n Swyddog 

Olrhain Cysylltiadau yn gweithio o fewn Tîm Diogelu Iechyd y 

Cyhoedd i Gyngor Sir Ceredigion. 

Sut ddaethoch chi’n Swyddog Olrhain Cysylltiadau? 
Rwyf wedi gweithio i’r Awdurdod Lleol ers mis Medi 

1985. Pan ddarllenais yr hysbyseb swydd ar gyfer y Swyddog 

Olrhain Cysylltiadau ar dudalen Swyddi Gwag Cyngor Sir 

Ceredigion, meddyliais ‘Rwyf eisiau gwneud y rôl hon!” 

Roedd y swydd wir yn apelio ataf, ac roeddwn yn sicr eisiau 

bod yn rhan o dîm COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion.  

Ar ôl cael fy mhenodi’n Swyddog Olrhain 

Cysylltiadau, rwyf wedi sylweddoli ei bod yn rôl hollbwysig. 

Mae’n rhoi cyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr a sicrhau 

iechyd a diogelwch trigolion Ceredigion.  

 

Diwrnod arferol fel Swyddog Olrhain Cysylltiadau. 
Mae fy rôl fel Swyddog Olrhain Cysylltiadau yn hollbwysig er mwyn amddiffyn yr holl drigolion a'n cymuned 

yng Ngheredigion drwy helpu i atal y feirws rhag trosglwyddo yn y gymuned a thorri'r gadwyn drosglwyddo. 

Mae’r Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau yn gweithredu o 8am tan 8pm saith diwrnod yr wythnos. Fel 

Swyddog Olrhain Cysylltiadau, bydd achos yn cael ei ddyrannu i mi a byddaf yn gweithio arno nes ei fod wedi’i 

gwblhau’n llawn.  

Byddaf yn ffonio’r achos positif ar unwaith. Byddaf yn gofyn iddynt gadarnhau eu manylion i wirio fy mod yn 

siarad gyda’r person sydd wedi cael prawf. Erbyn i mi gysylltu â nhw, byddant fel arfer wedi derbyn eu canlyniad, ond 

weithiau fi yw’r person cyntaf i roi gwybod iddynt eu bod wedi profi’n bositif am COVID-19. Byddant yn cadarnhau 

pa symptomau y maent wedi eu datblygu ac ar ba ddyddiad y dechreuodd eu symptomau. Mae yna groeso i’r bobl ni’n 

cysylltu â nhw siarad y Gymraeg neu’r Saesneg. 

Byddai’n cadarnhau pa leoliadau y maent wedi ymweld â nhw a gyda phwy y maent wedi dod i gysylltiad â 

nhw yn ystod y 48 awr cyn i’w symptomau ddechrau hyd at yr adeg y byddaf yn cysylltu â nhw dros y ffôn. Mae’n 

hanfodol fy mod yn casglu gwybodaeth fanwl ynghylch y cysylltiadau yn eu cartref, y cysylltiadau nad ydynt yn rhan 

o’u cartref, a lle maent wedi bod gan gasglu manylion yr holl gysylltiadau.  

Byddaf yn cynnig cyngor iddynt ynglŷn â hunanynysu, sy’n golygu aros gartref a pheidio â mynd allan, ddim 

hyd yn oed i siopa. Cynghorir iddynt gyfyngu ar gyswllt gyda phobl eraill yn eu cartref a chadw o leiaf 2m o bellter ar 

bob adeg. Rwyf hefyd yn rhoi gwybod iddynt pa mor bwysig yw hylendid da, golchi eu dwylo'n aml, glanhau 

arwynebau y maent wedi cyffwrdd â nhw.  

Unwaith y bydd y rhestr o gysylltiadau wedi’i chwblhau, bydd yn cael ei hanfon ymlaen yn awtomatig at y 

Cynghorwyr Olrhain Cysylltiadau a fydd yn ffonio’r rheini sydd wedi dod i gysylltiad a chynnig cyngor iddynt ynglŷn 

â hunanynysu.  

Yr agwedd orau yw bod pob achos yr ydych yn delio ag ef yn wahanol. Pan fyddaf yn gwneud fy ngalwad 

cychwynnol i achos positif, rwy’n credu ei bod yn bwysig gofyn iddynt sut y maent yn teimlo cyn gynted ag y byddaf 

wedi cadarnhau eu manylion personol. Mae rhai achosion positif wedi bod yn wael iawn tra bod eraill wedi cael 

symptomau ysgafnach. Mae'r rhan fwyaf o'r achosion yr wyf wedi ymdrin â nhw wedi cydweithredu ac wedi bod yn 

barod i roi disgrifiad manwl i mi o'u gweithgareddau dyddiol.  

Yr agwedd fwyaf heriol ar y gwaith yw casglu gwybodaeth gywir gan bob achos positif, a chael pob achos 

positif i roi cyfrif gonest a dibynadwy o'u cysylltiadau a'u lleoliadau. Fel Swyddog Olrhain Cysylltiadau, mae’n 

bwysig ein bod yn olrhain eu holl gysylltiadau cyn gynted â phosibl. Yn y pen draw, bydd hyn yn sicrhau ein bod yn 

cadw nifer yr achosion o’r coronafeirws yn isel yn y sir.  

 

Eich prif neges i bobl Ceredigion. 
Ni fydd yr un ohonom yn anghofio pandemig y Coronafeirws yn 2020. Fy mhrif neges i bobl Ceredigion yw 

iddynt hunanynysu os oes ganddynt unrhyw un o symptomau’r coronafeirws. Os oes ganddynt beswch newydd a 

pharhaus, dymheredd uchel, neu os nad ydynt yn gallu arogli neu flasu, dylent aros gartref.  

Diolch i chi am gadw hyd braich i leddfu’r baich.  

www.ceredigion.gov.uk/Coronafeirws / 01545 570881.  



Rhagfyr/ Ionawr  2021           Y Garthen    Tudalen 12 

CFFI CEREDIGION 
Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y byddwn fel Sir yn 

cynnal Teithiau Tractorau ar draws Ceredigion ar y 

13eg o Ragfyr. Gallwch gysylltu â ni drwy’r 

swyddfa os hoffech ymuno, ond byddwch yn gloi, 

gan mai dim ond nifer cyfyngedig o dractorau fydd 

yn gallu mynychu pob taith. Cadwch lygad ar ein 

cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth ac 

unrhyw ddiweddariad. 

Hoffwn eich annog i ymuno â Chlwb 200 y 

Sir. Ffordd arbennig i gadw cysylltiad a chefnogi’r 

Mudiad yn y cyfnod cythryblus hwn. Gallwch 

gysylltu ag Anne yn y swyddfa am ffurflen, dim 

ond £20 y flwyddyn a chyfle i ennill gwobrau 

ariannol bob mis! 

Mae nosweithiau niferus wedi’u cynnal 

dros Zoom ar draws y Sir dros y misoedd diwethaf 

ac mae’n braf gweld cymaint o’n haelodau yn dal i 

gynorthwyo yn eu cymunedau a chefnogi trigolion 

mwyaf bregus ein hardaloedd. Dalier ati!  

Bydd nifer o ddigwyddiadau Sirol yn cael 

eu cynnal dros Zoom ym mis Rhagfyr. Byddwn yn 

cael taith rithiol o amgylch fferm gyda Phwyllgor 

Materion Gwledig ar y 10fed o Ragfyr. Bydd noson 

o Grefftau Nadolig yng nghwmni Betsan Hughes o 

gwmni ‘Betsan Jane Design & Alterations’ ar gyfer 

aelodau dan 19 oed ar y 16eg o Ragfyr. Wrth i ni 

edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, bydd noson 

hyfforddiant sut i dorri cig ar y 13eg o Ionawr 

2021, ac yna noson yng nghwmni Tir Dewi a DPJ 

ar y 19eg o Ionawr 2021. Os oes gennych 

ddiddordeb mewn unrhyw un o’r digwyddiadau 

uchod, cysylltwch â ni am linc ar 01570 471 444, 

neu drwy e-bost ar anne@yfc-ceredigion.org.uk. 

Wrth i flwyddyn arall ddirwyn i ben, 

hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth diffuant. 

Mae’r flwyddyn hon wedi profi ysbryd cymunedol 

unigryw cefn gwlad Ceredigion a gallwn ymfalchïo 

yn ein hardaloedd a’u pobol. 

Dyma ganlyniadau Clwb 200 dros y 

misoedd diwethaf: 

 

Chwefror 2020 

1af – Alwen Thomas, Y Wenallt, 3 Heol y Fedwen, 

Ciliau Aeron 

2il – Nicola Davies, Crud y Barcud, Cysgod y Gair, 

Cribyn 

3ydd – Elen ac Emyr Lloyd-Jones, Lluest Fwyn, 

Maesymeillion, Llandysul 

 

 

Mawrth      

1af – Siôn Jenkins, Hafan y Cwm, Cwmsychpant, 

Llanybydder 

2il – Marc a Wendy Jenkins, Esgairwen Fach, 

Mydroilyn 

3ydd – Anwen Williams, Waunlwyd, Pencader 

 

Ebrill 

1af – Mr a Mrs Jenkins, Cathal, Cwrtnewydd, 

Llanybydder 

2il - Gwen Jones, Gelliddewi Uchaf, Cwmann 

3ydd – Rhodri Evans, Llanio Fawr, Llanio, Tregaron 

 

Mai 

1af – Glyn Davies, Penlan, Llanrhystud 

2il – D & A E Lewis, Rhydybont, Tregaron 

3ydd – Dennis Davies, Esgerddedwydd, Pontsian, 

Llandysul 

 

Mehefin 

1af – Laura Davies, Pentalar, Aberporth, Aberteifi 

2il – Mererid Jones, Fronwen, Llanarth 

3ydd – Elen ac Emyr Lloyd-Jones, Lluest Fwyn, 

Maesymeillion, Llandysul 

 

Gorffennaf 

1af – Dennis Davies, Esgerddedwydd, Pontsian, 

Llandysul 

2il – Gareth a Mary Davies, Maesglas, Drefach, 

Llanybydder 

3ydd – D & A E Lewis, Rhydybont, Tregaron 

 

Awst 

1af – Janet Morgan, Rock Mill, Capel Dewi, Llandysul 

2il – Caryl Haf Jones, Caeronnen, Llanddewi Brefi 

3ydd – Rhian Evans, Bronwydd, Coedybryn, Llandysul 

 

Medi 

1af – Rhian Jones, Blaencwmerwydd, Horeb, Llandysul 

2il – Gwynne Davies, Godre’r Garth, Llanddewi Brefi 

3ydd – Ada Evans, Rhosybarcud, Llanilar 

 

Hydref 

1af - David Davies, Maes y Delyn, Godre Rhiw Goch, 

Aberaeron 

2il - Marc a Wendy Jenkins, Ysgubor Wen, Mydroilyn 

3ydd - C.Ff.I. Bryngwyn 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd 

Dda i chi gyd, 

 Elliw ac Elin 
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Mae dal gan unigolion, 
grwpiau, busnesau a sefydliadau 
yng Ngheredigion amser i gyflwyno 
syniadau arloesol i dîm Cynnal y 
Cardi. 

Oes gennych chi syniad a 
arweinir gan y gymuned a allai 
wneud gwahaniaeth gwirioneddol i 
fywydau pobl sy'n byw ac yn 
gweithio yng Ngheredigion? 
Nododd Grŵp Gweithredu Lleol 
Cynnal y Cardi (GLlI), sy'n 
gweithredu'r cynllun LEADER yng 
Ngheredigion, nifer o 
flaenoriaethau ac maen nhw eisiau 
clywed eich syniadau. 

Mae yna nifer o 
flaenoriaethau, gan gynnwys sut 

rydyn ni'n gwneud Ceredigion yn lle unigryw lle mae pobl eisiau byw, gweithio ac ymweld; sut y gallwn 
gefnogi trefi marchnad Ceredigion gan eu gwneud yn lleoedd bywiog i ymweld â nhw; a sut y gallwn wneud 
mwy o asedau a thraddodiadau diwylliannol Ceredigion fel y gallwn gefnogi ein cymunedau a'n heconomi 
leol. Mae darparu cyfleoedd i bobl ifanc yn benodol hefyd yn allweddol ac rydym am greu diwylliant o 
entrepreneuriaeth, gan ddarparu cyfleoedd newydd i bobl wireddu eu huchelgeisiau o fyw a gweithio yng 
Ngheredigion. 

Mae Covid-19 wedi gwneud 2020 yn flwyddyn anodd i'r sir. Mae Cynnal y Cardi, a weinyddir gan 
Gyngor Sir Ceredigion, nawr eisiau adeiladu ar y cyfleoedd sydd wedi codi o Covid-19, trwy gryfhau a 
chefnogi cymunedau lleol, gan helpu i archwilio dulliau newydd; defnyddio cyfleoedd technoleg ddigidol a 
gyda chefnogaeth gan gyflenwyr lleol, dod o hyd i ffordd ymlaen i gryfhau gwytnwch lleol. 

Mae gweithio tuag at ddyfodol carbon isel yn flaenoriaeth arall i GGLl Cynnal y Cardi. I gyflawni hyn, 
a oes gennych unrhyw syniadau yn benodol sut y gall y sir wneud, defnyddio, ailddefnyddio, ail-wneud ac 
ailgylchu mwy! 

Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans, yr aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am yr Economi ac 
Adfywio, “Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i’r sir gyfan oherwydd y pandemig COVID-19 byd-eang. Bu 
llawer o heriau, ond rydym nawr eisiau adeiladu ar y pethau cadarnhaol a'r cyfleoedd sydd wedi dod i'r 
amlwg i wneud ein cymunedau, ein busnesau a Cheredigion yn hyd yn oed mwy gwydn ar gyfer y dyfodol. 

Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, wedi cefnogi tua 50 o 
syniadau a arweinir gan gymuned wledig gwerth cyfanswm o £1,368,000. Mae hyn wedi golygu treialu 
gweithgaredd newydd a dysgu'r gwersi pwysig o'r hyn a gyflwynwyd; ymgymryd â gwaith ymchwil trwy 
astudiaethau dichonoldeb ac astudiaethau cwmpasu; darparu hyfforddiant a mentora i unigolion ennill 
sgiliau newydd. Dyma'ch cyfle nawr i ddod â syniadau pellach ymlaen. 

Cefnogir LEADER, sy'n ceisio cefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu heriau sy'n wynebu 
cymunedau gwledig, trwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 
- 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'ch mynegiadau o ddiddordeb yw 18 Ionawr 2021. Mae croeso i 
gyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Cysylltwch â'r tîm i drafod eich syniadau. I gael mwy o 
wybodaeth am y blaenoriaethau ar gyfer cefnogaeth yn y dyfodol ewch i wefan Cynnal y Cardi 
www.cynnalycardi.org.uk, e-bost cynnalycardi@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 570881. 
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Llyfr newydd ar hanes Bont-goch a 
gogledd Ceredigion. 

Mae Richard Huws wedi cyhoeddi llyfr arall ar 

hanes Bont-goch, Ceredigion i gydfynd â’i gyfrol Enwau 

Tai a Ffermydd Bont-goch (Elerch), a gyhoeddwyd yn 

2017. 

Mae POBOL Y TOPIE / BONT-GOCH LIVES yn 

gyfrol ddwyieithog, ac yn cynnwys hanes difyr dros 100 o 

ddynion a merched a wnaeth gyfraniad i fywyd cyfoethog 

un o gymunedau gogledd Ceredigion, tra bod eraill a 

anwyd yn Bont-goch, wedi gwneud eu cyfraniad y tu 

hwnt i Geredigion, mewn rhannau eraill o Gymru, yn 

Lloegr, ac mewn nifer o wledydd tramor gwahanol. 

Yn eu plith mae arlunwyr, athrawon, awduron, 

beirdd, bonedd, cenhadon, crefftwyr, ffermwyr, 

gweinidogion ac offeiriaid, milwyr, mwynwyr a 

pheirianwyr mwyngloddio, a detholiad o gymeriadau 

gwledig sy’n cynnwys ambell ecsentrig. 

Mae cysylltiadau teuluoedd Bont-goch yn ymestyn i gynnwys nifer o ardaloedd yng ngogledd a de Ceredigion, 

a thu hwnt.  

Mae’r awdur wedi byw yn Bont-goch ers ugain mlynedd. Cyn ei ymddeoliad bu’n Bennaeth Gwasanaethau 

Darllen ac Ymholiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  

168 tudalen. Clawr meddal. 268 tt.  Pris: £12-00.          ISBN: 978-1-5272-7577-5 

Mae’r gyfrol ar werth mewn siopau llyfrau a rhai siopau lleol, ac ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.gwales.com 

Am fanylion pellach gellir cysylltu â’r awdur.  rehuws@aol.com 

 

Datganiad i'r wasg gan yr Eisteddfod Genedlaethol 

EDRYCH YMLAEN AT Y NADOLIG GYDAG 

ADFENT AMGEN 

Mae AmGen yn ôl, a phob dydd, o 1 Rhagfyr ymlaen, fe 

fyddwn ni’n taflu un o ddrysau ein calendr Adfent ar agor ac yn eich 

gwahodd i gyd i gamu i mewn i fyd Adfent AmGen – mis o 

ddanteithion Nadoligaidd, wedi’u trefnu gan yr Eisteddfod 

Genedlaethol. 

Felly, caewch y drws, swatiwch ar y soffa, a lapiwch eich 

hunain mewn cwrlid celfyddydol, wrth i ni ddarganfod y teimlad 

‘hygge’ hudolus mae cymaint o sôn amdano, gyda’n gilydd. 

I’r rheiny ohonoch gafodd flas ar AmGen yn gynharach eleni, 

fe fyddwch yn falch o glywed y bydd Adfent AmGen yn gymysgedd 

tebyg o sesiynau – ambell gân, nifer o sgyrsiau, digonedd o lenyddiaeth 

a llond lle o hwyl. 

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n anodd meddwl am naws y Nadolig ar hyn o 

bryd, ond mae’n bwysig ein bod ni’n parhau i wneud ein gorau i fwynhau a chael hwyl dros yr wythnosau nesaf 

‘ma.  Gobeithio felly y bydd ein rhaglen Adfent AmGen yn apelio at bobl, ac yn helpu i dorri rhywfaint ar y 

nosweithiau hir yn ystod mis Rhagfyr. 

“Fel rheol, mae mis Rhagfyr yn gyfnod cymdeithasol iawn, ac eleni mae’n rhaid i ni barhau i gymdeithasu 

mewn ffordd newydd a gwahanol iawn.  Ein bwriad drwy gynnal gweithgareddau Adfent AmGen yw ceisio creu llond 

hosan o hwyl, gyda rhywbeth gwahanol bob noson.  Bydd rhai pethau’n eithaf traddodiadol ac eraill yn wahanol 

iawn.  Dipyn o bopeth i apelio at bawb, gobeithio.” 

Bydd rhaglen Adfent AmGen yn cael ei chyhoeddi ganol y mis. 

Mae cyfle o hyd i wylio cynnwys Eisteddfod AmGen ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru, ein sianel 

YouTube ac ar ein sianel ar AM.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein. 
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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 Tachwedd oedd 

Lesley Parker, Pont-Tyweli 

 

 
 

 

 
 
 
 

Mudiad Meithrin yn Cyhoeddi Maniffesto 

Mae Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi ei faniffesto ar gyfer Etholiad 

Cyffredinol Senedd Cymru 2021. Cred y 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 siwr 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’n maniffesto’n 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, ac ein 

bod yn hyfforddi gweithlu 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.” 
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

              Wel, helo unwaith eto a chroeso i dudalen y plant.  Rwyf wrth fy modd yn 

derbyn eich lluniau yn fisol ac yn edrych ymlaen yn awr i lun y Nadolig. Ie dim ond 

ychydig o wythnosau i fynd ac fe fyddwn yn dathlu ond efallai mewn ffordd hollol 

wahanol eleni. Un peth sy`n siŵr- fe fydd Santa ar ei ffordd eleni eto gydag anrhegion 

i chi blant da i gyd ar ôl i chi weithio mor galed yn yr ysgol am dymor; nid hawdd 

gyda`r firws yn lledaenu. Mawr obeithiwn y byddwn yn ôl i`r arfer yn fuan a phawb yn 

medru mwynhau yng nghwmni ein gilydd unwaith eto. 

            Roedd lluniau Guto`n dda iawn a diolch i chi gyd am eu lliwio mor arbennig, 

ond i`r brig y tro yma fe ddaeth Myfyr Thomas, Llysmeillion, Horeb am liwio llun yr 

hen Guto yn llosgi yng nghanol y fflamau mor lliwgar. Diolch i chi gyd am weithio`n 

galed.  

Wel, gyda`r Nadolig ar fin cyrraedd unwaith eto, y tro yma mi hoffwn i chi liwio 

llun Santa gyda’i goeden Nadolig a llond sach o anrhegion. Cofiwch fod yma docyn 

llyfr gwerth £5 i`w ennill. 

Pob lwc gan obeithio y byddwch i gyd yn mwynhau'r Nadolig, gan ddymuno 

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd 

Hwyl fawr 

Beth  

Enw___________________ 

 

 

Oed______ 

 

Cyfeiriad_______________ 
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Y Fronfraith, Anti Hilda a Fi 
Ar fy nhaith foreol ddoe roeddwn 

i wedi mynd â fy mheiriant 

recordio efo fi. Mae gymaint o 

adar yn canu yn yr awr cyn y 

wawr ac mae’n gyfle da i recordio 

cyn i’r holl geir ddechrau llenwi’r 

ffyrdd. Meddyliais mai dim ond 

pwyso’r botwm oedd rhaid ond 

nid oeddwn wedi gosod y lefelau, 

felly doedd dim un o’r lleisiau 

melys wedi cael ei ddal. Er mwyn 

paratoi am gael ail gyfle nes i 

eistedd yn yr ardd i baratoi’r 

peiriant er mwyn gwneud ail ymdrech heddiw. Doedd dim llawer o adar yn canu ar y pryd ond digon i mi 

wneud yn siŵr bod popeth wedi cael ei osod yn iawn. Wrth bwyso’r botwm i wrando ar y canlyniadau, nid yr 

adar oedd yn canu ond Anti Hilda yn siarad! Tair blynedd ynghynt roeddwn i wedi mynd i’r gogledd yn y 

campyrfan ac yn ystod yr ymweliad wedi galw i weld Anti Hilda efo Gwylan, fy nghyfnither. Heblaw am y 

pleser o weld Anti Hilda roedden ni’n gobeithio recordio sgwrs. 

Nes i osod y meicroffon ar y bwrdd, pwyso’r botwm a ffwrdd â ni. Siaradon ni am seiclo a hithau’n sôn 

am yr amser wnaeth hi ac Anti May, a oedd yn hŷn na hi, seiclo o Ddolgellau'r holl ffordd i Gymoedd y De. 

Aros mewn Youth Hostels oedden nhw. Roedd Anti May yn hŷn ac yn gryfach ond mi roedd hi’n aros ar ben 

yr elltydd er mwyn i Anti Hilda ddal i fyny, ond wedyn mynd ymlaen yn syth ar ei thaith! Doedd Anti Hilda 

ddim yn cael cyfle i gael ei gwynt yn ôl! Aeth tair o’r chwiorydd i seiclo yn ardal Lleyn hefyd. Dyna le oedden 

nhw’n edmygu harddwch y wlad o’u cwmpas ac un yn codi ei braich i dynnu sylw at safle’r ysgol fomio. Collodd 

ei chydbwysedd a syrthio yn erbyn y chwaer ar y chwith, hithau’n taro'r drydedd chwaer a’r tair yn glanio yn 

un pentwr ar y llawr. A pham bod rhaid mynd mor bell dim ond i chwarae dominos dwedwch? Wrth gwrs 

doedd y ffyrdd ddim mor brysur ag heddiw ond sut oedd eu cyflwr? Gyda llaw roedd wyth chwaer, druan o 

Taid ynte! 

Wrth i mi eistedd yn yr ardd yn gwrando ar hyn sylwais ar fronfraith yn crwydro o dan y coed afalau, 

mae’r adar yn hoff iawn o’r darn yna - llawer o fwyd blasus! Roedd hi’n hapus ei byd yn chwilota a phob hyn 

a hyn yn aros i syllu arnaf. ‘Codais fy mhen i weld y fronfraith yn heglu hi o’na efo’i hadenydd yn dynn dros ei 

chlustiau mewn syndod.’ 

Gofynnod Gwylan i’w mam a oedd hi’n cofio’r amser aethon nhw i aros yn Stratford a mynd i theatr 

yr RSC. Oedd mi oedd. A oedd hi’n cofio mynd i’r theatr arall ‘The Other Place’ i weld y ddrama Gardd Eden? 

gofynnodd Gwylan. Oedd mi oedd a wnaeth hi ychwanegu efo cyffro “and they were all nude!” Dim ond ar y 

llwyfan wrth gwrs, roedd y gynulleidfa yn gymharol barchus. Wedi i mi glywed hi’n dweud hyn syrthiodd y 

recorder oddi ar fy nglin a throi ei hun i ffwrdd. Codais fy mhen i weld y fronfraith yn heglu hi o’na efo’i 

hadenydd yn dynn dros ei chlustiau mewn syndod. 

Does dim ffordd i wneud ‘fast forward’ ar y recorder ac roedd hyn wedi digwydd awr i mewn i’r sgwrs 

felly nid ydw i’n cofio mwy. Ond gan fod y straeon gorau i gyd yn gorffen efo ‘cliffhanger’ mi wna i adael popeth 

yn fanna. 

Hwyl fawr i chi, a’ch dychymyg! 

GWESTY’R PORTH  

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 
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Oes gennych chi ddiddordeb mewn 

bod yn hunangyflogedig? 

Dyma 10 o dipiau a luniwyd yn rhan 

o’r rhaglen Sgiliau Newydd Dechrau 

Newydd, gan Antur Teifi i chi eu 

hystyried wrth ddechrau eich busnes 

eich hun. 

1. Credwch ynddoch chi eich hun! Chi sy'n rheoli beth chi'n ei feddwl, ei deimlo a sut rydych chi'n ymddwyn. Mae 

amheuon yn naturiol, ond peidiwch â gadael iddyn nhw eich dal yn ôl, rydych chi'n gryfach na beth chi'n ei 

feddwl! 

2. Mynnwch gyngor da! Mae ymchwil yn dangos bod y bobl hynny sy'n cael cyngor da a chywir cyn dechrau 

busnes yn fwy tebygol o lwyddo. Mae cryn dipyn o gyngor AM DDIM ar gael, felly gwnewch y defnydd gorau 

ohono. 

3. Peidiwch ag ofni methu! Mae camgymeriadau yn anochel ac mae dechrau busnes yn brofiad dysgu go iawn. Pa 

ots os na fyddwch yn llwyddo y tro cyntaf. Dysgwch o'ch camgymeriadau, gofynnwch am gyngor a rhowch 

gynnig arall arni. 

4. Cynlluniwch ymlaen llaw! Mae gwneud llwyddiant o'ch busnes cyntaf yn cymryd amser, ond mae cynllunio yn 

rhan fawr o'r broses. 

5. Sicrhewch fod eich syniad busnes yn cyd-fynd â'ch gwerthoedd, sgiliau a phersonoliaeth, a bod ganddo'r potensial 

i wneud arian i chi!  

6. Meddyliwch am eich cynnyrch neu wasanaeth! Ydi e’n datrys problem i bobl eraill? Ydi e’n rhywbeth y mae pobl 

eraill ei angen neu ei eisiau? 

7. Meddyliwch pwy allai eich cwsmeriaid fod a cheisiwch gael rhywfaint o adborth gan ddarpar gwsmeriaid am eich 

syniad! 

8. Darganfyddwch a oes rhywun arall yn gwneud beth rydych chi am ei wneud! Beth allwch chi ei wneud sy'n 

wahanol iddyn nhw fel eich bod chi'n sefyll mas? 

9. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi! Bydd y gwersi rydych chi'n eu dysgu ar hyd y daith yn eich gwneud chi'n berson 

busnes gwell. 

10. Cydweithio a chael cefnogaeth! Dewch o hyd i bobl o'r un anian â chi i weithio gyda nhw a mynnwch unrhyw 

gefnogaeth sydd ar gael.  

Os hoffech gael ychydig o gyngor cyfrinachol, am ddim, ynglŷn â’r camau cyntaf i ddechrau busnes, hyd yn oed os 

nad oes gennych syniad pendodol ond yn hoffi’r  syniad o fod yn fos arnoch chi eich hun, mae tîm Sgiliau Newydd 

Dechrau Newydd yn hapus i siarad â chi. Cysylltwch â Ceris Jones ar 01239 710238 neu trwy ebost: 

cwjones@anturteifi.org.uk 

Beth sy'n eich dal yn ôl? 

Cymorth Ychwanegol i unigolion sy'n ystyried hunangyflogaeth 
Mae cynnig cefnogaeth ychwanegol i unigolion sy'n ystyried hunangyflogaeth yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth 

Cymru i helpu pobl yn ôl i'r gwaith.  

Yn ogystal â'r gwasanaeth dechrau busnes presennol, cyhoeddwyd grant i gefnogi unigolion di-waith. Bydd y grant o 

hyd at £2,000 yn agored i bob unigolyn di-waith sy'n ystyried dechrau busnes, ond rhoddir blaenoriaeth i’r rheini y 

mae Covid-19 wedi effeithio fwyaf arnynt: 

Merched 

Pobl anabl 

Pobl o gefndiroedd BAME 

Pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg na hyfforddiant

Gallwch weld y manylion yn llawn a chael canllawiau pellach yma – https://businesswales.gov.wales/cy/grant-

rhwystrau-busnes-cymru 

 

Bydd y cynllun ar agor ar gyfer ceisiadau o’r 1af o Ragfyr. Gall unigolion cymwys sydd yn byw yn Ngheredigion gael 

mwy o wybodaeth am y cynllun trwy gysylltu â Ceris Jones o dîm y rhaglen Sgiliau Newydd Dechrau Newydd ar 

01239 710238 neu drwy e-bost: cwjones@anturteifi.org.uk 
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Comisiynydd yn lansio cronfa farchnata 
newydd i elusennau 

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg 
y bydd yn agor cronfa newydd fydd yn cynnig cymorth i 
elusennau farchnata eu gwasanaethau Cymraeg. 

Bydd elusennau sydd wedi llunio cynllun datblygu’r 
Gymraeg a chytuno ar eu Cynnig Cymraeg i’r cyhoedd yn 
gallu gwneud cais am hyd at £500 i’w cynorthwyo i farchnata 
eu gwasanaethau Cymraeg. 

Mae gan y Comisiynydd dîm penodol sydd yn gweithio 
gydag elusennau a busnesau mawr yn eu hannog a’u 
cynorthwyo i gynnig mwy o wasanaethau trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Trwy greu cynllun datblygu’r Gymraeg  gyda Thîm 
Hybu’r Comisiynydd, maent yn creu ‘cytundeb’ syml i 
ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg. 
Dywedodd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, “Rydym 
yn hynod falch o allu cynnig y cymorth hwn mewn cyfnod 

anodd i amryw o sectorau, gan gynnwys elusennau.  Bydd cyfle i wneud cais am gymorth ar ôl i’r 
elusen gytuno ar gynllun datblygu’r Gymraeg gyda ni. Byddwn wedyn, os ydynt yn llwyddiannus, 
yn cynnig cymorth ymarferol ac adnoddau iddynt farchnata eu gwasanaethau Cymraeg mewn 
ffordd syml a hawdd i’w ddeall. 

“Mewn cyfnod pan fo popeth yn newydd a sefyllfaoedd yn newid yn ddyddiol, mae cael 
sicrwydd fod gwasanaethau ar gael yn eich iaith gyntaf yn gysur i bawb, ac yn hanfodol i rai. 
  “Rydym hefyd, wrth gwrs, yn gobeithio y bydd y gronfa hon yn annog elusennau sydd heb 
wneud cynllun datblygu’r Gymraeg eto i gysylltu â ni, a sicrhau fod y Gymraeg yn cael lle cyfartal o 
fewn eu helusen.” 
  Mae WVCA yn gorff sydd yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Dywedodd 
Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu’r Sector yn WCVA, “Mae elusennau yn 
awyddus iawn i wneud mwy trwy gyfrwng y Gymraeg ac rydym yn ffodus o Dîm Hybu Comisiynydd 
y Gymraeg sy’n cynnig cymorth ymarferol a strategol i wneud hynny. 
  “Ond y gwir amdani ydy fod amryw o elusennau yn wynebu cyfnod anodd, a bod arian i 
farchnata y cynigion hyn yn brin.  Rydym yn mawr obeithio y gwnaiff amryw fanteisio ar y cyfle hwn 
i gael cymorth ariannol er mwyn sicrhau fod y cyhoedd yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd yna i 
ddefnyddio’r Gymraeg o fewn eu helusen.” 
  Bydd y gronfa yn cael ei chyhoeddi yn ystod digwyddiad rhwydweithio i elusennau dros y 
we gan Gomisiynydd y Gymraeg dydd Mercher, 4 Tachwedd.  
  Mae mwy o wybodaeth am waith Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg i’w weld ar y wefan – 
comisiynyddygymraeg.cymru/hybu. 
 

GALW AM GYN-FYFYRWYR 
Annwyl Ddarllenwyr, 

Yn ddiweddar, tynnwyd fy sylw at newidiadau arfaethedig a fyddai, yn fy nhyb i, nid 
yn unig yn tanseilio enw da Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, ond yn gwanhau’r 
Ysgol a’i gallu i ddarparu’r addysg gynhwysfawr ac unigryw y mae hi’n adnabyddus 
amdani. 

O’r herwydd rwyf yn ceisio dod o hyd i gyn-fyfyrwyr sy’n fodlon arwyddo llythyr 
agored i’r Brifysgol yn galw arnynt i ail-ystyried y newidiadau, a fyddai’n golygu colli 2 
aelod o staff yr adran. 
Pe bai gennych ddiddordeb arwyddo’r llythyr, anfonwch e-bost gyda’ch enw 
at osian@argoedd.cymru 
Cofion,  
Osian. 
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Rali Nid yw Cymru ar Werth 
Ar ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd, daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd yn Aberaeron i dynnu 

sylw at yr ‘argyfwng tai’ sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau. Roedd y rali 'Nid yw 
Cymru ar Werth' yn un o bedair rali a gynhaliwyd ar draws Cymru i dynnu sylw at y broblem hon. 
Cynhaliwyd y rali gyda mesurau Cofid gofalus yn eu lle, gan gynnwys gorsafoedd diheintio dwylo, 
ymgyrchwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb a rheolau ymbellhau cymdeithasol ar waith. 

Yng Ngheredigion (yn ôl asesiad y cyngor sir o’r farchnad tai), prisiau tai yn y sir yw’r lleiaf 
fforddiadwy yng Nghymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, roedd 25% o werthiannau tai yng Ngheredigion yn ail 
gartrefi. Mae 117,000 o bobol rhwng 15 a 29 oed wedi gadael ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion 
a Sir Gaerfyrddin dros y degawd diwethaf; mae hynny’n cyfateb i 55% o’r holl allfudiad ar gyfer pob oedran. 

Fe dynnodd y tri siaradwr yn y rali – Bethan Ruth o Gymdeithas yr Iaith, Dr Hywel Griffiths, a Mirain 
James, myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth – sylw at yr amryw broblemau sy’n deillio o’r argyfwng. 

Wrth annerch y rali, dywedodd Mirain James: “Heb ymyrraeth nawr bydd dyfodol cymunedau cefn 
gwlad Cymru yn un llwm a gwag. Pan fyddai’n hŷn, lle bynnag af i ar fy nhaith bywyd, dwi’n gwybod mai 
dod adre i fyw, i fro fy mebyd yn Sir Benfro, fyddai am wneud, ond mae’n annhebygol iawn y byddaf yn 
gallu fforddio prynu cartref yno. Dyma lle mae fy nheulu wedi ffermio, byw a bod, magu cenhedlaeth ar ôl 
cenhedlaeth ar dir cefn gwlad Cymru, a fedrai ddim goddef meddwl y byddai i’n methu byw a magu teulu fy 
hun yn yr un fro.” 

O flaen y dorf, dywedodd Bethan Ruth, a siaradodd ar ran Cymdeithas yr Iaith: “Rydyn ni’n dod at 
ein gilydd heddiw gyda neges glir i’n cynghorau a’r llywodraeth bod angen gweithredu ar frys i fynd i’r 
afael â’r argyfwng cenedlaethol hwn. Ar gyfradd uwch nag erioed, mae calon ein cymunedau dan 
fygythiad ac yn cael eu troi i ailgartrefi gwag. Dydyn ni ddim yn sôn am dai sydd ar gyrion pentref, rydyn ni’n 
sôn am strydoedd cyfan ynghanol pentrefi: tai teras a thai cyngor yn troi mewn i dai haf; tai sy’n rhoi’r 
arwydd ‘gwerthwyd’ lan cyn yr arwydd ‘ar werth’; tai sy’n mynd am symiau syfrdanol, ymhell y tu hwnt i 
gyrraedd cyflogau lleol; tai sy’n cael eu marchnata fel tai haf. Ac ar ben hyn, mae’r argyfwng o dai rhent 
ansawdd isel, gyda rhent yn cynyddu’n uwch na chyfradd chwyddiant. Mae’r system wir wedi ei thorri.” 

Yn y gwynt a’r glaw, cerddodd rhai ymgyrchwyr iaith o Lanrhystud i Aberaeron i dynnu sylw pellach 
at y problemau hyn yn y farchnad dai. Ychwanegodd un o'r cerddwyr Jeff Smith, sydd hefyd yn Gadeirydd 
Rhanbarth Ceredigion o Gymdeithas yr Iaith: “Mae’r sefyllfa bresennol yn un dorcalonnus. Mae’r hawl i fyw 
adre yn rywbeth gwbl allweddol i unrhyw gymuned fyw ond yn anffodus, mewn nifer cynyddol o ardaloedd 
yng Nghymru mae pobl ifanc yn ei chael yn gwbl amhosib i ymgartrefu yn eu cymunedau. Nid eu bai nhw 
ydy hyn wrth gwrs: mae’r broblem y tu hwnt i’w rheolaeth ac yn deillio o’r ffaith fod y system dai yn rhan o’r 
farchnad agored sy’n golygu nad oes rheolaeth gyhoeddus ddigonol arno.” 

Mae’r protestiadau hyn yn rhan o ymgyrch ‘Nid yw Cymru ar Werth’ Cymdeithas yr Iaith sy'n galw ar 
Lywodraeth Cymru i gyflwyno cyfres o fesurau argyfyngol, fyddai’n cynnwys rhoi grymoedd i Awdurdodau 
Lleol reoli'r farchnad dai. Mae deiseb ar wefan Senedd Cymru wedi sicrhau dros 5,300 o lofnodion, sy’n 
golygu y cynhelir dadl yn siambr y Senedd ar y mater yn fuan. 

Er mwyn ymaelodi neu adnewyddu eich aelodaeth o'r Gymdeithas, mae modd gwneud drwy fynd 
i: http://cymdeithas.cymru/ymaelodi 
Er mwyn gadael y rhestr yma, cliciwch yma 
Er mwyn newid sut rydym yn cysylltu â chi, neu i adael holl restrau'r Gymdeithas, 
ebostiwch post@cymdeithas.cymru 
 
Gallwch ddarllen sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth yma 
d/o Cymdeithas yr Iaith 
Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa’r Môr, Aberystwyth SY23 2AZ 
  

 

  
 

 

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 
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lowri@hakaentertainment.co.uk     07977 408730 

https://hakaentertainment.co.uk/ 

HAKA YN GWEITHIO – ER GWAETHA’ PAWB A   

PHOPETH! 
Fel sy’n hysbys i bawb bellach, gyda 

dyfodiad Covid-19, bu 2020 yn flwyddyn eithriadol 

o anodd i berfformwyr, cantorion a phawb arall 

sydd yn gweithio ym myd y celfyddydau ac 

adloniant. Er hynny, mae cwmni adloniant HAKA 

wedi bod yn gweithio’n ddiwyd yn ystod y cyfnod 

yn ceisio dod o hyd i ffyrdd gwahanol i bobl i gael 

perfformio ac ennill bywoliaeth ac i’r cyhoedd i 

gael profi ychydig o adloniant – a hynny, wrth 

gwrs, mewn ffyrdd diogel, cyfrifol gan gadw at y 

rheolau a’r cyfyngiadau priodol.  
Mi weithiodd HAKA gyda Phrifysgol 

Aberystwyth a chwmni technegol lleol -Light ‘Em 

Up gan ddarparu dros 24 awr o adloniant Wythnos 

y Glas i’r myfyrwyr ym mis Medi. Trefnwyd i 24 o 

artistiaid – yn unigolion, offerynwyr a bandiau lleol 

i recordio yn ddiogel mewn stiwdio wedi’i haddasu 

i gydymffurfio â rheolau’r clo a threfnu ffrydio’r 

gerddoriaeth a lluniau byw i’r myfyrwyr dros y we. 
Yna canol mis Tachwedd, mewn 

cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau a 

phlatfform ffrydio amam.cymru trefnwyd dau gyngerdd byw o lwyfan Theatr y Werin gydag artistiaid ifanc lleol o 

Aberystwyth yn perfformio ochr yn ochr ag unawdwyr ac offerynwyr profiadol byd enwog. Ar nos Wener yr 20fed o 

Dachwedd, bu Rhys Meirion, Sam Ebenezer a Heledd Davies yn diddanu a’r noson ganlynol ymunodd Rhys Meirion y 

tro hwn gyda’r offerynydd byd-enwog Mo Pleasure, Kedma ac Ilona Hoffmann ac Angelina, dwy o dalentau ifanc 

mwyaf disglair Aberystwyth. Eto ffrydiwyd y cyngherddau yn fyw ar-lein a rhoddodd hyn gyfle i nifer fawr o bobl gael 

profiad o gyngerdd traddodiadol – efallai am y tro cyntaf eleni, o ddiogelwch eu cartrefi.  
 

HAKA A RHYS MEIRION YN CYFARCH Y GENEDL 
Ar gyfer Nadolig 2020, mae HAKA a’r tenor enwog Rhys Meirion, wedi mynd ati i drefnu cynnig cerddorol 

newydd fel anrheg hollol wahanol i rywun arbennig y flwyddyn hon. 

Mae Rhys Meirion yn barod i greu recordiad unigryw o gân Nadoligaidd neu garol o’ch dewis chi a’i gyfuno 

gyda chyfarchiad personol ac yna ei ddanfon yn y post ar DVD ac yn ddigidol ar ebost i’ch cartref erbyn y Nadolig! 

Mae hwn yn gyfle unwaith-mewn-oes i unrhywun sy’n siwpyr-ffan arbennig o Rhys Meirion ac yn rhywbeth i chi 

fwynhau drosodd a throsodd yn ystod cyfnod yr ŵyl a’i gadw am byth.  

 

Cefndir cwmni HAKA: (Mae Haka Entertainment https://hakaentertainment.co.uk/ yn asiantaeth adloniant a 

sefydllwyd ym 2017 gan Huw Bates a’r gantores Kedma Marcia. Rydym wedi’n lleoli yn Aberystwyth ac rydym yn 

cynrhychioli dros 100 o berfformwyr yn gantorion, offerynwyr a siaradwyr gwadd o Gymru a ledled y DU. Rydym yn 

trafod archebion ar ran lleoliadau, cwmniau ac unigolion sydd am becyn o adloniant unigryw ar gyfer pob math o 

ddigwyddiadau. Rydym hefyd yn trefnu ein digwyddiadau hyrwyddo ein hunain ac ar ran cleientiaid eraill. Cysylltwch 

os am wybodaeth bellach am y cwmni, ein digwyddiadau neu’r unigolion yr ydym yn eu cynrychioli – 

enquiries@hakaentertainment.co.uk)  
Unrhyw ymholiadau wasg pellach: lowri@hakaentertainment.co.uk  / 07977 408730 – 

Lowri Steffan, Pennaeth Cyswllt Artistiaid, Haka Entertainment. Aberystwyth. Cymru  
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Fan Hyn a Fan Co’ gan Anne Gwynne 
Roedd Anne Gwynne yn ysgrifennu colofn am 

deithiau maes Cymdeithas Edward Llwyd ym 

mhapurau bro Y Ddolen a’r Barcud, yn ardal Tregaron. 

Nid dim ond pob hyn a hyn ond bron yn ddi-dor 

rhwng 2004 a 2018. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae 

hi wedi bod yn brysur yn taflu ei llygaid drostyn nhw 

unwaith eto. Mae detholiad o 38 wedi dod at ei gilydd 

i greu cyfrol fach hwylus gyda lluniau braf a hanesion 

o rai o lecynnau braf sir Ceredigion a thu hwnt. 

Bydd ar werth yn eich siopau lleol cyn y 

Nadolig am £7.95 neu oddi wrthi hi, Anne Gwynne ar 

01794 298995. Rhennir unrhyw elw rhwng 

Cymdeithas Edward Llwyd, Ambiwlans Awyr Cymru ac 

Adran Cemotherapi, Ysbyty Bronglais. 

 

 
 
 

 
 

Problem y Cyfryngau ... a’r ateb iddi 
  Mewn ymateb i ddatganiad gan Aelod o’r 
Senedd ddoe, mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol 
yn honni bod ganddynt yr ateb credadwy i fater sydd 
yn eu tyb hwy yn parhau i ddifetha ein hunaniaeth fel 
cenedl – sef gwendid ein cyfryngau. 

Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol wedi 
nodi ei bod yn adeg ble mae diddordeb gwirioneddol 
gan bobl Cymru yn natganiadau ein Llywodraeth ac 
mewn deall y gwahaniaethau rhyngom a gwledydd 
eraill, ond nad yw hyn yn cael ei adlewyrchu yn y 
cyfryngau.  

Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol wedi 
nodi mai rhywbeth i'w ddathlu yw’r diddordeb llawr  

gwlad hwn a’i fod yn glir fod angen i newid 
ddod ar frys.   
  Gwnaeth Delyth Jewell AS sylwadau ddoe mai 
gwendid y cyfryngau presennol yng Nghymru yw eu 
bod wedi arwain at ‘ddiffyg democrataidd annerbyniol 
ac anghynaladwy’ ac nad oes gan y mwyafrif ohonom 
wybodaeth sylfaenol am Lywodraeth Cymru hyd yn 
oed.  

Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol wedi 
ymateb trwy ddweud ei fod yn credu'n gryf bod 
problemau o'r fath yn gwbl anochel ac y byddant yn 
parhau tra bydd cwmnïau a llywodraeth gwlad arall yn 
penderfynu ar yr holl benderfyniadau a rheoleiddio ar 
gyfer ein cyfryngau yng Nghymru.   
 Arwain y ddolen uchod at y datganiad llawn  
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Ysbryd 

Morgan 

Adferiad y 

Meddwl Cymreig 
Huw L. Williams 

Rhagfyr 2020 
Dyfal ond dychmygus, caiff Ceridwen ei lluchio i sefyllfa 
ddirdynnol ym mherfeddion y canolbarth, a hithau a’i mam yn 
gofalu am ei Gransha yn ei ddyddiau olaf, yn hen dyddyn y teulu.  
Gyda’r byd yn datgymalu o’u cwmpas ceir cyfle i ddianc i’r 
dychymyg gyda chymorth Nain, a wnaeth adael casgliad amrywiol 
o lyfrau pan fu farw i Ceridwen. Trwy’r trysorau hyn y mae 
Ceridwen yn cwrdd â chyfres o gymeriadau annisgwyl, sydd yn 
canu am hanesion a syniadau o’r henfyd i’r presennol, ac yn agor 
drws iddi ar fyd llawn cwestiynau a myfyrdodau ar ei chyflwr 
hithau, ei chenedl a’r byd tu hwnt. Wrth ddilyn hynt yng 
nghwmni ei chyfeillion yr hyn a elwir gan Ceridwen yn ‘Ysbryd Morgan’, daw’n hysbys iddi fod gobaith i’w 
ganfod yng ngwedd bruddglwyfus ei theulu a’i chymdeithas, ond i’w ganfod mae’n rhaid cysylltu gyda’r 
gorffennol, tra yn dechrau o’r newydd. Nawr, yn y dilyniant yma i Credoau’r Cymry (2016), mae Huw Lloyd 
Williams yn cyflwyno hanes deallusol o Gymru sy’n trin y seiliau syniadol sydd wedi ysbrydoli adnewyddu 
parhaol ein diwylliant yn wyneb argyfyngau oesol.  

Mae Huw L. Williams yn ddarlithydd uwch mewn Athroniaeth, ac yn ddarlithydd cysylltiol gyda'r 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei ddiddordebau pennaf yw athroniaeth gwleidyddol 

a hanes meddwl gwleidyddol, ac mae’n cyfrannu'n gyson i drafodaethau cyhoeddus gan gynnwys y golofn 

‘Socrates ar y Stryd’ i’r cylchgrawn O'r Pedwar Gwynt. Ef yw Deon y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. 

‘Mae’n bolemig huawdl a grymus, yn adeiladol o bryfoclyd ei gasgliadau. Da gweld ysgolhaig ifanc a 

dawnus yn ymarfer cyhyrau ei ddeall.’ 

- Yr Athro M. Wynn Thomas, Prifysgol Abertawe 

‘Sut mae bod yn athronyddol ac yn ddychmyglawn, yn eangfrydig ac yn genedlgarol, yn ddadansoddol ac yn 

angerddol, yn realistig-sobreiddiol ac yn benderfynol-obeithiol, yn syniadaethol ac yn greadigol-ogleisiol – y 

cyfan, a rhagor, ar yr un pryd? Am yr ateb, darllennwch tour de force diweddaraf Huw L. Williams. Cewch 

eich ysbrydoli yn y fargen.’ 

- Cynog Dafis 

‘Yn y llyfr hwn, fel yn ei ragflaenydd Credoau’r Cymry, atgyfodir ar gyfer cenhedlaeth newydd drysorau'r 

traddodiad athronyddol Cymreig. Eto nid achub pwnc yn unig yw’r nod y tro yma, ond achub cenedl a phlaned 

o’u hargyfyngau gwleidyddol a hinsoddol trwy oleuni “Ysbryd Morgan”.’ 

- Yr Athro Emerita Jane Aaron, Prifysgol De Cymru  

 

Os hoffech drefnu cyfweliad gyda Huw L. Williams, neu os hoffech dderbyn copi adolygu,           

cysylltwch â: 

Bronwen.Swain@gwasg.cymru.ac.uk 
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