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Llongyfarchiadau 
Efallai eich bod chi wedi clywed sôn fod opera 

sebon ar stryd benodol  yn Lloegr yn dathlu ei 

phenblwydd yn 60 y mis hwn. Wel, yma yng 

Nghwm Gwendraeth, mae gan un pâr 

adnabyddus fwy o achos i ddathlu. 

Fe fu Arthur ac Ilona Rees o Bontyberem, yn dathlu 60 

mlynedd o fywyd priodasol ar 10 Rhagfyr (diwrnod ar ôl 

Coronation Street). Tipyn o ddathliad! 

Wrth gwrs, mae Arthur wedi rhoi’n helaeth o’i amser i 

Bapur y Cwm dros y blynyddoedd, ar y Pwyllgor ac fel 

Dosbarthwr. Ac mae Ilona hithau hefyd wedi rhoi’n hael 

o’i hamser i gefnogi ymdrechion i godi arian, fel y 

nosweithiau Gyrfa Chwist blynyddol. 

Nadolig Llawen 

Mae teulu Arthur ac Ilona yn anfon eu cyfarchion at y pâr annwyl, ac rydyn ni yma ym Mhapur y Cwm yn  

anfon ein dymuniadau gorau hefyd. 

Dymunwn bob iechyd a hapusrwydd i Arthur ac Ilona, a blynyddoedd lawer o fywyd priodasol eto. 
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Cornel Coginio 

Cynhwysion 

• 1 jar mawr o friwdda (600g) 

• 2 satswma, wedi eu torri’n ddarnau 

• 1 afal, wedi ei dorri’n fân 

• Croen 1 lemwn 

• Ychydig o siwgr eisin i ysgeintio 

Ar gyfer y crwst 

• 375g o flawd plaen 

• 260g o fenyn heb halen, wedi ei feddalu 

• 125g o siwgr mân ac ychydig bach yn fwy  

• 1 wy mawr, ac 1 wy arall i roi sglein 

 

 

Dull 

• 1. Rhowch 375g o flawd plaen a 260g o fenyn wedi’i 

feddalu mewn powlen a rhwbiwch gyda’i gilydd i greu 

briwsion. 

•  

• 2.Ychwanegwch 125g o siwgr mân ac 1 wy mawr wedi ei 

guro, a chymysgwch gyda’i gilydd. 

•  

• 3.Ysgeintiwch ychydig o flawd cyn gosod cynhwysion y 

bowlen ar arwyneb a phlygwch y crwst nes i bopeth ddod at 

ei gilydd, ond gofalwch rhag i chi or-gymysgu. 

•  

• 4.Lapiwch y crwst mewn ffilm a’i roi yn yr oergell am 10 

munud. 

5.Rhowch gynhwysion y jar o friwdda mewn powlen ac 

ychwanegwch y darnau satswma, y darnau mân o afal a 

chroen un 1 lemwn. 

• 6.Cynheswch y ffwrn i 220C/200C i ffwrn â ffan/nwy marc 

7. 

•  

• 7.Rholiwch y crwst i drwch o 3mm. 

•  

• 8.Defnyddiwch dorrwr cylch (tua 10cm), torrwch 16 cylch 

sylfaen a’u rhoi mewn hambwrdd myffins. Rhowch 1½ llwy 

fwrdd o gymysgedd briwdda ymhob un. Brwsiwch ymyl 

bob pei gydag ychydig o wy wedi ei guro. 

•  

• 9.Rholiwch y crwst eto i dorri caeadau 7cm a’u gwasgu er 

ben y peis i’w selio. Rhowch sglein arnynt gyda’r wy wedi’i 

guro ac agorwch doriad bach ar y top. 

•  

• 10. Pobwch y mins peis am 15-20 munud nes eu bod yn 

euraidd. Gadewch nhw i oeri cyn eu tynnu o’r hambwrdd 

myffins ac ysgeintio ychydig yn fwy o siwgr eisin drostynt. 
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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 Ionawr 2021 

erbyn 12.00yp ar 

31 Rhagfyr 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 

 

Poster Newydd i Hyrwyddo Pwysigrwydd Cadw 

Enwau Lleoedd Cymraeg 
  

Yn dilyn y diddordeb ym mhwysigrwydd cadw enwau llefydd Cymraeg 

mae’r Lolfa a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru wedi cydweithio i 

gyhoeddi poster newydd sy’n cynnwys cerdd gan Twm Morys ar lun o Nant 

Ffrancon. 

  

Mae neges gref i’r poster yn ymateb i sylw Iwan Llwyd fod yn gas ganddo 

dirlun heb bobol ynddo, gyda Twm Morys yn ysgrifennu mai ‘enwau o ben 

dynion fu ar hyd yr henfro hon... dagrau oer ar hyd y grudd yw’r meini ar y 

mynydd’. 

  

Meddai Ann Parry Owen ar ran Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru: 

  

“Cychwynnodd y poster fel clawr ôl Enwau Cymru, cylchgrawn 

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, lle byddwn yn ceisio priodi llun â 

cherdd i gyfleu’n gynnil bwysigrwydd llefydd a’u henwau i ni fel Cymry. 

Mae’r llun gwych hwn o Nant Ffrancon gan Richard Jones, a’r gerdd iasol 

gan Twm Morys, yn briodas berffaith.” 

  

“Mae ateb Twm i eiriau Iwan Llwyd yn cyflwyno’r neges bod ein henwau 

lleoedd yn dangos sut y bu ein tirweddau’n llawn pobl erioed gan fod pob 

enw carreg, afon, neu fynydd yn enwau a gafodd eu creu gan ein 

cyndeidiau. Nid enwau hud mohonynt, ond enwau ‘o ben dynion / Fu ar hyd 

yr henfro hon’. A pho fwyaf yr edrychir ar y llun hwn, po fwyaf y gwelir 

ynddo olion ein cyndeidiau yn britho’r llechweddau.” 

  

Mae’r llun ar y poster gan y ffotograffydd Richard Jones o ddyffryn Nantlle. 

Mae wedi bod yn rhannu ei luniau gwych ar Twitter yn ystod y cyfnod clo 

gan gael ymateb gwych. 

Mae  Poster Nant Ffrancon ar gael nawr (£6.99, Y Lolfa). 

  

Llyfrgelloedd Sir Gȃr 
 

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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog yn y 

Senedd, codais fater tân gwyllt yn cael eu tanio’n 

ddireol yn Llanelli, Pontyberem a Chydweli. 

Rwyf wedi cael toreth o alwadau yr wythnos 

ddiwethaf hon o lefydd fel Llanelli, Pontyberem a 

Chydweli, lle gallai’r defnydd heb ei reoleiddio o 

dân gwyllt fod wedi bod yn fwy na’r arfer 

oherwydd, wrth gwrs, nad oedd unrhyw 

arddangosiadau ffurfiol. Dywedwyd wrthym nad 

oes gan Lywodraeth Cymru bwerau i reoli tân 

gwyllt, ac yn amlwg, nid yw hyn yn rhywbeth y 

gellir ei newid yn sydyn 

Gofynnais i’r Prif Weinidog edrych eto ar orfodaeth 

a’r cydweithrediad gydag awdurdodau lleol a’r 

heddlu yn y cyfnod cyn y Flwyddyn Newydd, sef 

amser arall pan ddefnyddir llawer o dân gwyllt. 

Hoffwn wneud yn siŵr fod digon o allu ac i 

Lywodraeth Cymru adolygu a fydd angen unrhyw 

adnoddau pellach, naill ai gan yr heddlu neu gan 

awdurdodau lleol, i’w galluogi i blismona’r mathau 

hyn o ddigwyddiadau yn effeithiol. 

Gall hyn beri cryn dipyn o loes i unigolion, fel rhai 

plant ifanc iawn, yr henoed a chyn-aelodau o’r 

lluoedd arfog, yn ogystal ag anifeiliaid anwes a da 

byw. Mae yna effaith hefyd ar ansawdd aer. 

Addawodd y Prif Weinidog ystyried gweithio 

gyda’r heddluoedd a’r awdurdodau lleol, er mwyn 

dysgu gwersi o Noson Tân Gwyllt. 

Rwy’n croesawu’r arddangosfa newydd ar-lein sy’n 

amlygu goreuon busnesau annibynnol lleol Sir 

Gaerfyrddin - datblygwyd 100% Sir Gâr gan 

Gyngor Sir Gaerfyrddin dan arweiniad Plaid 

Cymru. Mae’n dangos yr hyn y gallwn ei wneud 

pan fyddwn mewn llywodraeth ac yr ydym eisiau 

gwneud rhywbeth tebyg ledled Cymru petaem yn 

ethol Llywodraeth Cymru Plaid Cymru fis Mai 

nesaf.  

Yn gynharach eleni, lansiodd Plaid Cymru ymgyrch 

newydd o bwys i helpu i hyrwyddo’r diwydiant 

bwyd a diod Cymreig. Anogodd yr ymgyrch 'Dwi'n 

prynu'n lleol' bobl i brynu mwy o fwyd a diod sy’n 

cael eu cynhyrchu’n lleol, gyda’r nod o helpu’r 

busnesau hynny i ymdopi â heriau pandemig Covid-

19 yn ogystal ag adeiladu gwytnwch at y dyfodol. 

Y sector bwyd a diod oedd un o’r sectorau a 

ddioddefodd waethaf yn sgil pandemig y 

Coronafeirws.  

Mae cau caffis a siopau coffi, a marchnadoedd 

allforio yn sychu wedi golygu bod ffermwyr wedi 

colli eu marchnadoedd yn sydyn. Gwn am 

ffermwyr yn Sir Gâr yn gorfod arllwys eu llaeth i 

lawr y draen am na allant werthu eu cynnyrch.  

Dyna pam fy mod wedi pledio’r achos gerbron 

Llywodraeth Cymru dros gynnwys busnesau 

amaethyddol mewn cynlluniau cymorth, ond gallwn 

oll wneud mwy i helpu ein cynhyrchwyr bwyd a 

diod Cymreig gymaint ag sydd modd.  

Trwy brynu mwy o fwyd a gynhyrchwyd yn lleol, 

gallwn gadw gwerth yn yr economi lleol, gofalu 

bod ein hôl-troed amgylcheddol yn is, a chryfhau 

sefydliadau cymunedol megis marchnadoedd 

ffermwyr a’r Stryd Fawr yn ein trefi. 

Mae diogelwch bwyd bellach yn rhan gynyddol 

bwysig o’n heconomi. Trwy weithio gyda’n gilydd, 

gallwn adeiladu economi cryfach a mwy gwyrdd, a 

chymdeithas decach. 

Nadolig Llawen i bawb. 

Mae croeso i chi gysylltu â mi naill ai ar  

e-bost: helenmary.jones@senedd.cymru  

 

neu dros y ffôn 0300 200 7190 os allwn ni helpu. 

twitter.com/helenmarycymru 

facebook.com/HelenMaryJonesPlaid 

safle we www.plaidllanelli.cymru 
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Gair gan Nia Griffith 

 

Dilynwyd cyfnod atal byr y Coronafeirws ddiwedd 

mis Hydref yn dda yma ac ar draws gweddill 

Cymru, a rhaid diolch yn fawr i bawb sydd wedi 

dilyn y rheolau a blaenoriaethu eu diogelwch eu 

hunain ac eraill. 

 

Mae wedi bod yn gyfnod anodd ond mae'n dal i fod 

yn bwysig ein bod ni i gyd yn meddwl yn ofalus am 

yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn y frwydr yn erbyn y 

feirws wrth i reolau newydd, symlach gael eu rhoi 

ar waith a’n bod ni'n parhau i fyw y gorau y gallwn 

dros yr ychydig fisoedd nesaf. 

 

Mae Mark Drakeford wedi bod yn glir ynghylch yr 

heriau sydd o'n blaenau ac ni allwn ddianc rhag y 

ffeithiau hynny hyd yn oed os hoffem. Gan gymryd 

agwedd ragweithiol yn seiliedig ar gyngor 

gwyddonol, ac esbonio'r rhesymeg y tu ôl i’r 

mesurau, mae'r Prif Weinidog yn parhau i fod yn 

ffynhonnell penderfyniadau da. Mae'r cyfnod clo 

brysiog, oedi cynadleddau i'r wasg a datgelu 

gwybodaeth i hoff newyddiadurwyr fel a 

ddigwyddodd yn Lloegr yn ddiweddar, i gyd wedi'u 

hosgoi yma yng Nghymru. 

 

Yn yr un modd, dros y ffin, mae cefnogaeth 

ariannol i fusnesau a gweithwyr y mae’r pandemig 

wedi effeithio arnynt, wedi bod yn afreolus ac yn 

dameidiog, yn aml ddim ond ar yr eiliad olaf bosibl 

y mae ar gael o ganlyniad i bwysau gan y cyhoedd 

yn hytrach na meddwl tymor hir a strategaeth 

gydlynol. Er bod lle i wella bob amser, mae 

Llywodraeth Cymru yn darparu'r system cymorth 

busnes mwyaf cynhwysfawr allan o'r holl 

genhedloedd cartref, er gwaethaf i Lywodraeth y 

DU fethu dro ar ôl tro â darparu'r lefel o adnoddau 

sy'n angenrheidiol ar adeg o argyfwng eithriadol. 

 

Gobeithiaf y bydd y cyfyngiadau newidiol a 

weithredwyd ddechrau mis Tachwedd yn dod â 

rhyddhad i rai gyda mwy o hyblygrwydd ar swigod 

cymdeithasol, gweithgareddau dan do ac awyr 

agored yn ogystal ag ailagor caffis, bwytai, bariau a 

busnesau eraill. Gwelwyd ysgolion yn dychwelyd 

fel yr oeddent cyn y gwyliau hanner tymor, a 

gwasanaethau crefyddol hefyd yn ailddechrau. 

 

Mae teuluoedd wedi gorfod dibynnu ar storfeydd 

enfawr o hunanddisgyblaeth am y rhan fwyaf o 

2020 i beidio â chymysgu cartrefi. Mae pob un 

ohonom wedi profi tarfu i’n bywydau beunyddiol 

mewn un ffordd neu'r llall ac yn gorfod dod o hyd i 

ffyrdd newydd o wneud pethau yr ydym wedi'u 

cymryd yn ganiataol o'r blaen. 

 

Er ein bod bellach wedi dechrau ar gyfnod newydd 

o’r stori Coronafeirws, nid nawr yw'r amser i 

ollwng ein disgyblaeth. Dim ond trwy barhau i fod 

yn ofalus, yn gyfrifol ac yn ofalgar tuag at bawb yn 

ein cymunedau y gallwn obeithio darparu seibiant 

digonol fel y gallwn gael dydd Nadolig mor normal 

â phosibl ar ddiwedd y flwyddyn. 

 

Nia Griffith 
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Gwallt Coch  

 

Y mis hwn mae Beca Williams yn trafod sut 

brofiad yw byw gyda gwallt coch... 

Mae gan lai na 2% o boblogaeth y byd wallt coch.  

Dywed llawer o bobl mai lliwio’u gwallt yn goch 

ydy’r ffasiwn diweddaraf. Fel merch ifanc gyda 

gwallt coch, mae hyn yn sioc. 

Pan oeddwn yn iau, roeddwn yn ysu am liwio fy 

ngwallt i fynd gyda’r ffasiwn ar y pryd. Ond diolch 

i mam yn gwrthod, nid oedd hynny wedi digwydd. 

Am hyn, mae’n ymddangos fy mod yn lwcus fy 

mod i yn naturiol yn rhan o’r ffasiwn â gwallt coch. 

Ond drwy liwio gwallt yn goch, nid yw hyn yr un 

peth ag unigolyn gyda’r gennyn gwallt coch. Daw'r 

gennyn o ochr fy nhad a fy mam, ond yn bennaf 

ochr mam, ac felly mae hyn yn nodweddiadol er 

mwyn i’r plentyn gael gwallt coch. Wrth gario’r 

gennyn gwallt coch, daw sialensiau yn enwedig yn 

nhymor yr haf.  Mae’n rhaid i mi sicrhau fy mod yn 

boddi fy hun mewn eli-haul er mwyn osgoi llosgi 

difrifol. Yn ogystal, mae’n rhaid i mi fod yn ofalus 

gyda lliw'r colur rwy’n ei ddefnyddio i beidio 

edrych yn oren, felly mae lliwiau cynnes yn addas.  

Gan fod nifer y pennau coch yn y lleiafrif, mae rhai 

o bobl yn y gymdeithas yn gwneud i ni deimlo yn 

wahanol. Er hyn, nid wyf yn gadael i’w geiriau 

difeddwl effeithio arna’i. 

Ar y llaw arall, yn ystod yr haf, rydw i wrth fy 

modd pan mae’r brychni haul yn ailymddangos yn 

fwy ffres, a golwg iach arnaf. Yn ogystal, mae’n fy 

ngwahanu oddi wrth bobl eraill ac yn rhan ohonof 

fel unigolyn. Yn sicr, am hyn mae’n fy ngwneud yn 

agored i gyfleoedd. Rydw i wedi cael siawns i 

fodelu i gwmni dillad yn yr ardal ac rwy’n 

gobeithio bod hyn wedi ysbrydoli merched eraill. 

Yn ôl y sôn, wrth i mi heneiddio, ni fydd fy ngwallt 

yn llwyd ond yn mynd yn fwy gwyn ac aur. 

Un rheswm fod y gwallt coch wedi dod yn fwy 

ffasiynol ydy fod mwy o sylw yn y cyfryngau a 

mwy o drawsdoriad o fodelau. Pan oeddwn yn iau 

roedd gweld merch â gwallt coch mewn catalog yn 

fy ysbrydoli ac roeddwn yn gallu gweld bod 

merched eraill fel fi. Yn osgytal, mae llawer o 

enwogion yn ddiweddar â phennau cochion. Mae 

Stacey Dooley yn wyneb cyfarwydd erbyn hyn, ers 

iddi ennill Strictly Come Dancing yn 2018 a’i 

rhaglenni dogfen poblogaidd. Yn ogystal, mae 

Emma Stone, Madeline Pesch ac Amy Adams i gyd 

yn actoresau sydd yn dod yn fwy a fwy amlwg. 

Roedd hyn yn bwysig i mi gan mai dim ond fi oedd 

â gwallt coch yn fy nosbarth ysgol. Dengis hyn 

bwysigrwydd cynnwys pawb a pheidio rhagfarnu ar 

yr olwg gyntaf. 

Yn sicr, mae hyn yn gyfle i mi ymfalchïo yn fy 

ngwallt coch naturiol.  
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Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

Efallai fod y Nadolig eleni am fod yn dra gwahanol 

i bob ‘Dolig arall, gyda llai o amser yn cael ei 

dreulio yn ymweld â pherthnasau ar hyd a lled y 

wlad a mwy o amser yn cael ei dreulio gyda theulu 

agosaf. Ac fel pob ‘Dolig, mae’n bosib y cewch 

anrheg neu ddwy gan Siôn Corn! Gobeithio mai 

tabled newydd sbon fydd ar y rhestr i chi eleni! Os 

mai tabled fydd yr anrheg, mae yna gant a mil o 

bethau y gallwch eu gwneud hefo nhw wrth gwrs 

ond dwi am drafod adnoddau hanes ar y We yn y 

golofn tro yma, esgus da i dreulio oriau yn chwilota 

am bethau difyr a diddorol o’ch soffa dros yr ŵyl.  

Dwi'n siwr fod llawer ohonoch yn ymwelwyr cyson 

â'ch archifdy, amgueddfa neu’r Llyfrgell 

Genedlaethol i chwilota mewn dogfennau hanes 

neu hel achau, ond daeth hynny i stop i bob pwrpas 

gyda llawer o archifdai a llyfrgelloedd wedi cau 

dros y misoedd diwethaf.  

O ganlyniad i’r prinder cyfleoedd yma, dwi am 

fwrw golwg dros yr adnoddau sydd ar gael yn lleol 

ac yn genedlaethol er mwyn ymchwilio ein hanes 

ar-lein. Ac yn sicr mae yna gryn dipyn i’ch cadw’n 

brysur.  

I ddechrau wrth ein traed, ac yn lleol. Yn amlach na 

pheidio, mae’r archifdy lleol yn fan cychwyn da i 

ddechrau, gan fod adnoddau ar y We. Er enghraifft 

yng Ngwynedd sef Archifdy Sir Gaernarfon, mae 

degau o luniau wedi eu digido a’u catelogio, o bob 

tref a phentref. Mae’n gyfle da i hel atgofion a 

chyflwyno darnau bach o hanes i’ch teulu. Yn 

amlwg, fe fydd casgliad pob archifdy yn wahanol, 

gyda graddfa yr adnoddau sydd ar gael ar y We yn 

amrywio. Ond, cofiwch glicio ar eich awdurdod 

lleol i weld sydd beth sydd ganddynt ar gael ar y 

We.  

Yn genedlaethol, y man cyntaf i fynd ati i chwilio 

yw gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a 

theipiwch yr enw yn Google.com neu deipiwch y 

canlynol ar dop y porwr: 

https://www.llyfrgell.cymru/ 

Mae’r adrannau sydd ar gael ar y We yn cynnwys 

Lleoedd Cymru sy’n cynnwys casgliad o fapiau 

Degwm Cymru (https://lleoedd.llyfrgell.cymru/). 

Gellir hefyd cael mynediad at Gylchgronau Cymru, 

sy’n gasgliad o gyfnodolion Cymru, o’r 

Traethodydd i’r Geninen 

(https://cylchgronau.llyfrgell.cymru/)  

Gellir tyrchu trwy bapurau newydd Cymru hefyd, 

o’r Western Mail i’r Goleuad a hynny o 

foethusrwydd eich cartref: 

(https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/) 

Mae’r Bywgraffiadur Cymreig heb os yn adnodd 

gwych i ganfod hanes pobl o bwys sydd wedi 

cyfrannu’n sylweddol at hanes Cymru ac mae’r 

fersiwn ar-lein yn estyniad o’r Beibl gwreiddiol 

hwnnw a fu’n arfer hawlio pob silff lyfrau ar 

aelwydydd Cymru. Â’r fantais yw fod y Llyfrgell 

yn parhau i ychwanegu enwau ato 

https://bywgraffiadur.cymru/ 

Prosiect sy’n canolbwyntio’n benodol ar y Rhyfel 

Byd Cyntaf yw Cymru 1914 sydd dan adain y 

Llyfrgell Genedlaethol a thrwy’r casgliad, datgelir 

hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf, gan ddangos sut y 

bu'r hanes yn effeithio ar fywyd, iaith a diwylliant 

yng Nghymru. (https://cymru1914.org/cy) 

Sefydliad arall sy’n hanfodol ar gyfer eich ymchwil 

yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

(https://rcahmw.gov.uk/ ) Mae yna ffilmiau 360 

gradd ar gael i’w gwylio yn dangos hen dechnegau 

amaethyddol  (https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-

eich-archifau-2020-technolegau-digidol-ym-maes-

treftadaeth/). Fe geir hefyd miloedd o luniau yng 

Nghasgliad y Werin yn cynnwys ffotograffau Geoff 

Charles 

https://www.casgliadywerin.cymru/collections/131

3441 

  

https://www.llyfrgell.cymru/
https://lleoedd.llyfrgell.cymru/
https://cylchgronau.llyfrgell.cymru/
https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/
https://bywgraffiadur.cymru/
https://cymru1914.org/cy
https://rcahmw.gov.uk/
https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-eich-archifau-2020-technolegau-digidol-ym-maes-treftadaeth/
https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-eich-archifau-2020-technolegau-digidol-ym-maes-treftadaeth/
https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-eich-archifau-2020-technolegau-digidol-ym-maes-treftadaeth/
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441
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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 cymaint 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 at 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 fod 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 y tro y gwnaeth hi ac Anti May, a 

oedd yn hŷn na hi, seiclo o Ddolgellau'r holl ffordd 

i Gymoedd y De. Aros mewn Hostelau Ieuenctid 

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 Llŷn hefyd. Dyna lle 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 

fod 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. Y 

ddau ohonom yn fodlon iawn i rannu’r ardd. 

Gofynnodd 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 ei chlywed 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 o bwyso ‘fast forward’ ar y 

recorder ac roedd hyn wedi digwydd yn 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! 
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I’r Silff Lyfrau 

Darllen y Dychymyg 

 

Creu ystyron newydd i blant a phlentyndod yn 

llenyddiaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg 

Siwan M. Rosser  

Rhagfyr 2020 

Erbyn hyn, mae llyfrau i blant ymhlith gwerthwyr 

gorau’r diwydiant cyhoeddi ac yn rhan ganolog o 

addysg pob plentyn yng Nghymru. Ond prin yw’r 

sylw beirniadol a gafodd hanes a datblygiad 

llenyddiaeth plant yn y Gymraeg.  

 

Mae’r gyfrol hon yn mynd i’r afael â’r tawelwch 

hwnnw ynghylch llenyddiaeth plant yn ein hanes 

cenedlaethol, gan ddadlau dros ei harwyddocâd 

cymdeithasol a diwylliannol. Drwy fanylu ar 

ddechreuadau llyfrau a chylchgronau i blant yn y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg, dengys y gyfrol hon 

fod llenyddiaeth plant yn hanfodol bwysig er mwyn 

deall sut mae syniadau ac agweddau’n cael eu 

trosglwyddo a’u trawsffurfio. Ymdrinnir yn bennaf 

ag agweddau tuag at blant a phlentyndod, gan 

olrhain y modd yr esblygodd y cysyniadau hynny o 

dan bwysau trawsnewidiadau economaidd a 

diwyllianol yr oes.  

 

Yng ngoleuni cysyniadau beirniadol Pierre 

Bourdieu a Michel de Certeau, archwilir y ffactorau 

oedd yn cyflyru awduron i ysgrifennu ar gyfer plant 

yn y lle cyntaf, a’r hyn oedd yn siapio eu 

hagweddau tuag at eu darllenwyr ifainc. Drwy 

wneud hynny, mae’r astudiaeth hon yn gosod 

carreg sylfaen ar gyfer astudio llenyddiaeth plant yn 

y Gymraeg a’i pherthynas â’i hamgylchfyd 

hanesyddol a diwylliannol.  

 

Mae Siwan M. Rosser yn Uwch-ddarlithydd yn 

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. 

 

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. 
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I’r Silff Lyfrau – Ysbryd Morgan (parhad) 

 

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. 

 

 

Boc Ac Ar Goll Unwaith Eto  
Mewn Llyfr Newydd Gan Huw Aaron 

 

 

Yn dilyn llwyddiant Ble Mae Boc? yn y cylchgrawn 

Mellten, mae Boc y ddraig fach goch yn ôl mewn 

llyfr newydd sbon y Nadolig yma. Yn y llyfr 

newydd mae’r ddraig fach ar goll ym myd 

chwedlau Cymru. 

  

Mae Ble Mae Boc: Ar Goll yn y Chwedlau (Y 

Lolfa) yn llawn lluniau manwl athrylithgar yr artist 

Huw Aaron. Meddai’r dylunydd enwog Chris 

Riddell am y gyfrol newydd: 

  

“Gwledd fendigedig i’r llygaid – mae pob tudalen 

yn gorlifo gyda hiwmor a dyfeisgarwch.” 

  

Meddai Huw Aaron, awdur a dylunydd yr holl 

luniau yn y gyfrol: 
 

“O’n i’n meddwl bod hi’n bryd i Boc gael antur 

arall, a gan fy mod i’n gymaint o ffan o chwedlau 

Cymru ac yn hoff o arlunio pethau rhyfedd a 

rhyfeddol, taith trwy rai o’n chwedlau oedd y dewis 

naturiol. Gobeithio bydd y llyfr yn sbardun i blant i 

fynd i ddarllen mwy am y straeon sydd yn y llyfr – 

Cantre'r Gwaelod, y Mabinogi, Culhwch ac Olwen 

– mae cymaint ar gael!” 
 

“Mewn ffordd, rhyw fath o lythyr serch at ddarllen 

yw’r llyfr yma, a’r ffordd ry’n ni’n gallu teithio i 

fydoedd eraill rhwng cloriau llyfrau – a mynd ar 

goll, fel Boc. Mae un o’r golygfeydd yn y llyfr yn 

cynnwys cymaint o gymeriadau o lyfrau plant 

Cymru ag o’n i’n gallu ffitio i mewn – dathliad o’n 

llenyddiaeth gyfoethog, lliwgar, ac unigryw. A, 

dwi’n gobeithio, teyrnged i’n hawduron ac 

arlunwyr gwych hefyd, sydd wedi dod â chymaint o 

bleser i mi a fy mhlant dros y blynyddoedd. Roedd 

hi’n lot o waith arlunio’r lluniau manwl sydd yn y 

llyfr, ac roedd hi’n brofiad rhyfedd trwy’r Clo 

Mawr unig i fod yn arlunio torfeydd o bobl wedi’u 

gwasgu’n agos at ei gilydd!” 
 

Mae Ble Mae Boc?: Ar Goll yn y Chwedlau yn 

cynnwys 10 llun tudalen ddwbl, gyda phob taenlen 

yn dangos golygfa newydd sbon, gan gynnwys Y 

Mabinogi, Cantre’r Gwaelod, Pentref yr 

Hwiangerddi, Teyrnas y Tylwyth Teg, Yr Helfa 

Fawr, Ynys yr Ifanc, Sw Angenfilod, Arswyd 

Annwn, Cwm y Cewri a Pharti Llyfrau Plant. Y nod 

unwaith eto yw dod o hyd i Boc sy’n cuddio ym 

mhob llun, ac mae hefyd dros 200 o bethau eraill 

i’w darganfod. Mae oriau o hwyl a chraffu i hyd yn 

oed y draig-chwiliwr gorau. 

  

“Dwi mor ddiolchgar i’m rhieni am fagu cariad at 

ddarllen ynof i, trwy lyfrau, a thripiau wythnosol i’r 
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llyfrgell. Mae’r diddordeb wedi parhau: dw i dal 

methu cysgu heb ddarllen ryw nofel, ac wrth fy 

modd pan fydd rhywun yn dweud wrtha i eu bod 

nhw wedi mwynhau un o fy llyfrau. Mae’n gwneud 

yr holl ymdrech yn werth chweil, i helpu pasio 

mlaen y bug darllen i’r genhedlaeth nesa,” meddai 

Huw. 

  
Mae Ble Mae Boc?: Ar Goll yn y Chwedlau gan Huw 
Aaron ar gael nawr (£4.99, Y Lolfa). 
 

Cyfrol Gyntaf Fflur Dafydd Ers 10 

Mlynedd 

  
Yr wythnos hon cyhoeddir llyfr cyntaf Fflur Dafydd 

yn y Gymraeg ers deng mlynedd. 

 

Mae Lloerganiadau (Y Lolfa) yn gyfrol o atgofion 

personol am blentyndod ac arddegau yr awdures yn 

ardal Ceredigion dan olau’r lloer, ei chyfrol 

Gymraeg gyntaf ers cyhoeddi Awr y Locustiaid yn 

2010. Datblygwyd ei nofel Y Llyfrgell (2009) fel 

ffilm boblogaidd yn 2016. 

 

 
 

Meddai Fflur Dafydd: 

  

“Cyfrol o ysgrifau personol yw hi – nid 

hunangofiant fel y cyfryw, ond yn hytrach lloer-

gofiant – cyfnodau mewn tywyllwch neu olau leuad 

sy’n gefnlen i bob un profiad neu stori. Mae’n 

amrywio o drafod profiadau plentyn ar goll mewn 

tywyllwch a merch yn ei harddegau yn mynd ar 

antur gyda’i chariad i mam flinedig ar ei thraed yn 

bwydo trwy’r nos. Mae ’na hefyd ysgrifau am 

ofodwragedd, am ffilmiau, am bartïon gwyllt ac am 

gyfeillgarwch. Nid oes llawer o lyfrau ffeithiol 

greadigol yn y Gymraeg am fywydau cyffredin 

menywod a’u perthnasau â phobl eraill. 

  

“Mae fy rhieni wedi symud o Landysul bellach, 

felly roedd hi’n teimlo fel diwedd cyfnod ac 

roeddwn yn teimlo rhyw ysfa i gofnodi hynny. 

Rhywsut fe blethodd fy ymchwil am y lloer (ar 

gyfer sioe Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2020) 

gyda fy atgofion personol, gan ganiatáu i mi edrych 

ar gyfnodau gwahanol yn fy mywyd i trwy gyfrwng 

cyfnodau’r lloer. Mae’r syniad o gofnodi fy 

mhlentyndod wedi bod yng nghefn fy meddwl ers 

blynyddoedd.” 

 

Roedd Fflur Dafydd hefyd wedi ysgrifennu’r sioe 

‘Lloergan’ ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 

Tregaron – am ddynes o Dregaron yn mynd i’r 

lleuad yn 2050. Nid yw’r llyfr yma yr un peth â’r 

sioe o gwbl ond mae’n sicr yn gosod cyd-destun. 

Yn sgil cyfyngiadau diogelwch y Coronafeirws, 

gohiriwyd yr Eisteddfod ac felly’r sioe, gyda’r 

gobaith y bydd y ddau yn digwydd blwyddyn nesaf. 

  

Mae Fflur Dafydd yn awdur, sgriptwraig a cherddor 

ar ei liwt ei hun. Enillodd ei hail nofel, Atyniad, y 

Fedal Ryddiaith yn 2006, ac fe gipiodd hefyd Wobr 

Goffa Daniel Owen gyda’i nofel Y Llyfrgell yn 

2009, y troswyd hi’n ffilm yn 2016. Enillodd ei 

nofel Saesneg, TwentyThousandSaints, wobr Gŵyl 

y Gelli am Awdur Mwyaf Addawol 2007. Hi yw 

dyfeisydd a sgriptwraig y gyfres 

boblogaidd Parch (S4C); ac mae hefyd wedi 

sgriptio cyfresi eraill megis 35 Awr a 35 Diwrnod, 

gan dderbyn sawl enwebiad BAFTA Cymru. Mae 

cyfres newydd gan Fflur Dafydd yn cael ei recordio 

ar hyn o bryd, a bydd Yr Amgueddfa ar S4C yn y 

Gwanwyn.   
  

Mae Lloerganiadau gan Fflur 

Dafydd argaelnawr (£9.99, Y Lolfa). 
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I’r Silff Lyfrau (parhad)... 

‘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. 

 

Mae ar werth yn eich siopau lleol 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. 

 

 

Cyhoeddi Cofiant Cymraeg Ar Lwyfan 

Audible Am Y Tro Cyntaf 
 

Mae gwasg Y Lolfa newydd ryddhau fersiwn lafar 

o hunangofiant Huw Jones  Dwi isio bod yn... ar 

blatfform  Audible. Bydd hyn yn golygu bod modd i 

bobl wrando ar Huw Jones yn darllen hanes ei 

fywyd ar eu ffon auclyfar. 

 

 

 
 

Ers y ffrwydriad ym mhoblogrwydd ffonau clyfar 

mae app Audible wedi bod yn llwyfan poblogaidd a 

hwylus i bobl sydd am wrando ar lyfrau Saesneg yn 

cael eu darllen ond mae gwrandawyr Cymraeg wedi 

gorfod bodloni ar wrando ar CDs. 

  

Dywedodd Garmon Gruffudd ar ran Y Lolfa, 

 

“Wrth wrando ar ei hunangofiant daw’n amlwg i 

Huw Jones fod yn dipyn o arloeswr mewn sawl 

maes ar hyd ei fywyd. Mae’n braf i’r Lolfa gael 

cyfle i arloesi wrth gyhoeddi ei hunangofiant ef. Yn 

sicr mae gwrando ar Huw Jones yn darllen hanes ei 

fywyd yn rhoi dimensiwn a phleser ychwanegol i’r 

sawl sydd am wrando ar y llyfr yn hytrach na’i 

ddarllen.”   

  

Yn addas iawn stiwdio Sain sy’n gyfrifol am y 

recordiad ac mae’r llyfr sy’n rhyw ddeg awr o hyd 

yn frith o straeon difyr am y profiad o sefydlu’r 

label a’r stiwdio a hanes datblygiad rhyfeddol 

cwmni recordio enwocaf Cymru heb sôn am ei 

waith yn y byd teledu. Bydd y llyfr llafar hefyd ar 

werth ar  iTunes, gwefan Y Lolfa ac fel CD MP3 yn 

y siopau llyfrau Cymraeg.  

 

Ychwanegodd Garmon Gruffudd, “Rydym yn 

gobeithio rhyddhau rhagor o lyfrau llafar dros y 

misoedd i ddod a bydd hyn yn gam bychan, 

gobeithio, tuag at lanw bwlch enfawr yn y byd 

cyhoeddi Cymraeg.” 

  

Mae Dwi isio bod yn... gan Huw Jones ar gael 

nawr (Llyfr £12.99; Llyfr llafar MP3 £9.99; E-

lyfr £9.99 a CD Sain £12.99) 
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Cysylltu Llanelli a Lesotho 
 

Ysgol Coedcae yn Llanelli yw'r 21ain ysgol yn Sir 

Gaerfyrddin i gysylltu â dosbarthiadau yn Lesotho 

fel rhan o raglen ddysgu ryngwladol. 
 

Wedi'i amgylchynu ar bob ochr gan Dde Affrica, 

gelwir Lesotho yn 'Kingdom in the Sky' - mae 

wedi'i lleoli ar uchder dros 1,388 metr ac mae 

ganddi'r pwynt isel uchaf o unrhyw wlad yn y byd 

gyda llawer o'i phentrefi'n anodd eu cyrraedd o hyd 

heblaw ar droed neu ar gefn ceffyl. 
 

Mae llawer o wahaniaethau rhwng bywyd yng 

Nghymru a Lesotho, ond mae canolbwyntio ar 

flaenoriaethau a rennir megis newid yn yr 

hinsawdd, codi dyheadau, a hyrwyddo 

dwyieithrwydd yn sicrhau bod y cysylltiadau o fudd 

i ddysgwyr yn y ddwy wlad; ac maent yn datblygu 

gwell dealltwriaeth o'r byd ehangach a'u rôl ynddo 

fel dinasyddion byd-eang.  

 

Mae Cysylltu Dosbarthiadau drwy Ddysgu Byd-

eang yn rhaglen addysg fyd-eang unigryw a 

gyflwynir i ysgolion gan y British Council mewn 

partneriaeth â'r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a 

Datblygu. 

 

Trwy ddatblygu a rhwydweithio â miloedd o 

athrawon ledled y byd, y nod yw helpu pobl ifanc i 

ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd i 

fyw a gweithio mewn economi sydd wedi'i 

globaleiddio. 

 

Mae ysgolion yng Nghymru a Lesotho hefyd yn 

elwa ar gymorth ychwanegol gan Dolen Cymru 

Lesotho, sy'n helpu i drefnu teithiau cyfnewid 

tymor hwy drwy ei rhaglen lleoli athrawon.    

 

Mae Ysgol Glan-y-Môr ym Mhorth Tywyn wedi 

cynnal partneriaeth lwyddiannus gydag Ysgol 

Uwchradd Moyeniyn Lesotho ers 2008 ac er bod 

pandemig COVID-19 yn cyflwyno heriau enfawr 

mewn perthynas â theithiau cyfnewid, mae ysgolion 

wedi bod yn gyflym i wynebu'r heriau, addasu eu 

cynlluniau, symud cydweithredu ar-lein, a newid 

ffocws eu prosiectau. Er enghraifft, bu Ysgol Glan-

y-Môr yn gweithio gyda'u clwstwr o ysgolion lleol i 

greu pecyn cymorth o weithgareddau, gyda'r nod o 

wella sgiliau gwytnwch i ddysgwyr yn y ddwy 

wlad. 

 

Gan fod ysgolion yn Lesotho wedi bod ar gau ers 

mis Mawrth, mae'r athrawon yno wedi 

gwerthfawrogi'r cyfle i gymryd rhan mewn 

hyfforddiant ar-lein a ddarperir gan y British 

Council. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymweld â Ntate Teboho Tsiane, athro Basotho, 

gyda disgyblion o ysgol Glan-y-Môr. 
 

Dywedodd Mampheng Elane, athrawes yn Ysgol 

Uwchradd Bocheletsana, ysgol bartner i Ysgol 

Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin: 

“Rwyf wedi dysgu bod dysgu rhyngwladol yn 

arwyddocaol iawn. Yn wir, mae ein dysgwyr yn 

mynd i elwa llawer oherwydd y sgiliau a'r 

technegau addysgu newydd rydym wed i'u hennill.” 

 

Roedd partneriaethau llwyddiannus ysgolion Sir 

Gaerfyrddin wedi eu cynnwys yng nghynhadledd 

addysg ar-lein Dolen Cymru Lesotho ar 19 

Tachwedd, i ddathlu 35 mlynedd o'r cyswllt 

unigryw hwn rhwng y ddwy wlad. 

 

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor 

Sir Caerfyrddin dros Addysg a Gwasanaethau 

Plant: “Ni fu erioed mor bwysig i'n pobl ifanc 

ddeall y materion mawr sy'n llywio ein byd a bydd 

y partneriaethau hyn yn helpu i roi iddynt y 

wybodaeth, y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen 

arnynt i wneud cyfraniad cadarnhaol. Rwy'n 

gobeithio y bydd mwy o ysgolion yn manteisio ar y 

cyfleoedd i gysylltu a dysgu drwy'r rhaglen ddysgu 

unigryw hon.” 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Polly 

Seton, Swyddog Cysylltiadau Ysgolion 

Rhyngwladol y cyngor drwy anfon neges e-bost 

at pseton@sirgar.gov.uk neu drwyffonio 

07792673617. 

 

mailto:pseton@sirgar.gov.uk
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Prosiect gwerth miliynau o bunnau i 

Lanelli 
  

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnau a 

glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy'n cynnwys 

canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio 

ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd 

wedi cymryd cam mawr ymlaen. Mae'r cynllun – a 

elwir bellach yn Pentre Awel – wedi'i gymeradwyo 

gan Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe. 

  

Mae hyn yn dilyn cymeradwyaeth  y prosiect gan 

Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin a 

chymeradwyaeth unfrydol yn y Cyngor Llawn. Ar 

safle 83 erw yn y Llynnoedd Delta ar arfordir 

Llanelli, Pentre Awel fydd y datblygiad cyntaf o'i 

gwmpas a'i faint yng Nghymru. 

 

Bydd Pentre Awel yn darparu cyfleusterau 

cyhoeddus, academaidd, busnes ac iechyd ar un 

safle i hybu cyflogaeth, addysg, darpariaeth 

hamdden, ymchwil a darpariaeth iechyd, a sgiliau a 

hyfforddiant. 

 

Bwriedir i'r prosiect gynnwys cyfleusterau gofal 

integredig ac adsefydlu corfforol er mwyn 

galluogi'r gwaith o brofi a threialu technolegau 

gwyddor bywyd sydd â'r nod o wella byw'n 

annibynnol a byw â chymorth. 

  

Bydd elfen canolfan hamdden y prosiect sy'n cael ei 

rhedeg gan y cyngor yn cynnwys campfa arloesol, 

pwll nofio 25 metr, pwll dysgwyr a man chwarae 

dan do. 

  

Yn ogystal â rhoi miliynau o bunnau i'r economi 

leol, bydd Pentre Awel hefyd yn creu ystod eang o 

gyfleoedd gwaith ar draws Dinas-ranbarth  Bae 

Abertawe yn gyffredinol. 

  

Mae Pentre Awel yn cael ei gyflawni gan Gyngor 

Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda, Prifysgolion a Cholegau. 

  

Mae'r cyngor yn gweithio gyda phartneriaid yn y 

gymuned i sicrhau bod y prosiect yn darparu ar 

gyfer yr anghenion o ran gwaith, iechyd a gofal a 

nodwyd ac a flaenoriaethwyd gan breswylwyr lleol 

drwy ymgynghori'n helaeth. 

 

Bydd Pentre Awel yn cael ei ariannu'n rhannol gan 

Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn, 

gyda chyfanswm o £40 miliwn yn cael ei geisio ar 

gyfer y prosiect. 

  

Ar ôl cael ei gymeradwyo yng nghyfarfod y  Cyd-

bwyllgor, bydd achos busnes y prosiect yn cael ei 

gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y 

DU i'w gymeradwyo'n derfynol. 

  

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd 

Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae Pentre Awel yn 

brosiect nodedig cyffrous – nid yn unig i Lanelli a 

Sir Gaerfyrddin, ond i Ddinas-ranbarth Bae 

Abertawe yn gyffredinol, oherwydd y cyfleoedd 

gwaith o ansawdd uchel a'r hwb economaidd y 

bydd yn eu creu, gan helpu i ddenu rhagor o 

fuddsoddiad yn y dyfodol. 

 

“Gyda chyfleusterau hamdden, busnes, byw â 

chymorth ac iechyd o'r radd flaenaf ar un safle, 

mae'n brosiect a fydd yn darparu ar gyfer pobl leol, 

gan roi Llanelli a Sir Gaerfyrddin ar y map fel 

enghraifft fyd-eang o arferion gorau ar gyfer 

rhagoriaeth ym maes gwyddor bywyd a llesiant. 

  

Bydd prosiect Pentre Awel hefyd yn cynnwys 

canolfan sgiliau sy'n canolbwyntio ar hyfforddiant 

iechyd a gofal, ynghyd â chanolfan darpariaeth 

glinigol i ddarparu gofal amlddisgyblaethol yn nes 

at adref. 

  

Bydd yn cynnwys llety byw â chymorth hefyd, 

ynghyd â chartref nyrsio, gwesty, gofod ehangu i 

fusnesau, ac elfennau o'r farchnad agored a thai 

cymdeithasol a fforddiadwy. Bydd mannau awyr 

agored wedi'u tirlunio argyfer hamdden ar y safle 

yn elwa o olygfeydd ysblennydd ar draws Aber 

Llwchwr a Bae Caerfyrddin. 

 

 
 

Delweddau pensaernïol o Bentre Awel sydd wedi'u 

datblygu yn ystod y cyfnod dylunio manwl gan 

gynnwys sgwâr y pentref ac ardal y pwll nofio yn y 

ganolfan hamdden newydd. 
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Pethe’r Plant 

Y Nadolig  

 

Lliwio 

Nadolig Llawen 
 


