
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd penblwydd y papur bro Y GARTHEN yn 40 oed Mis Mawrth 

eleni. 

Ganwyd ym Mis Mawrth 1981, y flwyddyn pryd cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yr 

URDD yng Nghastell Newydd Emlyn ym Mis Mai. 

Bu cystadleuaeth i enwi’r papur bro newydd, a’r “GARTHEN” oedd yr un mwyaf trawiadol, o 

gofio’r dalgylch ym Mro’r Diwydiant GWLÂN. 
 

Tri englyn i gyfarch Y Garthen, Papur Bro Dyffryn 

Teifi a ymddangosodd gyntaf ar Ddydd Gŵyl 

Ddewi 1981: 
 

Mae bro gyfan odani-- y mae’n gain 

       Ac mae’n gynnes ynddi: 

   Mae para’n ei henwlan hi, 

   A’i hedefyn o Deifi.  

     Dic Jones 
 

Nydder y cyfan iddi-- liw a graen, 

        Dull a gwres a thlysni; 

   Rhoer cnaif melinau Teifi 

   A’u hen ddawn i’w defnydd hi.  

    Donald Evans 
 

Mae’n llawn o ffres hanesion-- yn llawn llên, 

       A lluniau cyfeillion, 

    Ac o ddawn enwog ddynion; 

    Gofalwch-- archebwch hon! 

     T. Llew Jones 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 

Chwefror 2021 

1af Ionawr 2021 yn Dolgran 
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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 CHWEFROR-  

Martin Griffiths 

 

GOLYGYDD  
MIS CHWEFROR - 
Haulwen Lewis 
 
Gwerthir Y GARTHEN 

yn y canolfannau canlynol –  

Llandysul – Siop CK 

       Siop Ffab 

Pontsian —  Siop Premier 

Pencader —  Siop Premier 

Alltwalis – Siop Windy Corner 

Drefach Felindre – Siop Spar 

                    Swyddfa'r Post 

Saron – Garej Bargod 

Castell Newydd Emlyn –   

Gwynnant 

Caerfyrddin – Siop y Pentan, 

Llanllwni – Swyddfa’r Post 

Aberteifi – Siop Awen Teifi 

Aberaeron – Llanon House 

Penrhiwllan - Siop Popeth 

Mae Siop Deithiol Talgarreg 

yn gwerthu’r Garthen hefyd, 

neu drwy law y cyswllt lleol. 

 

Tanysgrifiadau blynyddol tu 

allan i’r dalgylch — 

Y Garthen drwy’r post 

Yvonne Griffiths, 

Y Felin, 

Gwyddgrug, 

Pencader, 

SA39 9AX .Ffôn: 01559 384468 

e-bost: yvonneg43@gmail.com 

£14.50 am 10 rhifyn 

 

Dyddiad derbyn deunydd 

Rhifyn Mawrth: 

Chwefror 17 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

Argraffwyr: E.L. Jones a’i Fab, 

Aberteifi 

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 

mailto:mair_wilson@hotmail.co.uk
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Cynllun Profi Menter Gorllewin Sir Gâr 

Nôd cynllun Profi Menter Gorllewin Sir Gâr ydi cynorthwyo pobl 

ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith ledled Sir Gâr a De Cheredigion. Ynghŷd ag 

hyrwyddo i bobl ifanc bydd sgiliau’r iaith Gymraeg yn fantais iddynt yn ystod 

eu gyrfa.  

Yn ddiweddar fe wnaethom dderbyn newyddion arbennig am 

gefnogaeth ychwanegol i’r cynllun sydd yn cael ei ariannu gan Gronfa 

Gymunedol y Loteri, gan dderbyn grant ychwanegol Cronfa Ewropeaidd 

Cynllun Leader Cyngor Sir Gâr.  Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 

2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop 

ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Bydd yr elfennau ychwanegol yma yn ein galluogi i ddatblygu cwis sgiliau rhyngweithiol a chreu 5 ffilm fer, 

gyda’r bwriad o addysgu pobl ifanc am y cyfleoedd sydd ar gael o fewn ein cymunedau ac yna eu hannog i aros neu symud 

yn ôl i’r ardal yn dilyn cyfnod yn y coleg neu brifysgol. 

Byddwn yn cydweithio gyda 2 gwmni sydd fel arfer wedi eu lleoli yn yr Egin i ddatblygu gwefan 

rhyngweithiol a ffilm sef cwmni Moilin a chwmni Optimwm.   

Dywedodd Osian, ‘Dan arweiniad y Fenter, a mewnbwn nifer o bobl ifanc, bydd Moilin yn cynhyrchu 

gwefan rhyngweithiol cynhwysol gan ddefnyddio dulliau modern o ddatblygu a'r dechnoleg fwyaf cyfoes.’ 

Yn ôl Mike o gwmni Optimwm.‘ Mae Optimwm, sy’n arbenigo yn y cyfryngau digidol a ffilmio, yn 

edrych ymlaen yn fawr i gynhyrchu’r asedau fideo i gefnogi ein bwriad i addysgu pobl ifanc ei fod yn bosib sefydlu 

gyrfa o fewn Sir Gâr a De Cheredigion gan hefyd gyfleu safon bywyd yr ardal. Mae cyfarwyddwyr Optimwm yn 

esiampl o bobl cafodd eu magi yn ardal Sir Gâr ac nawr hefyd yn gweithio o fewn cwmni llwyddiannus ers 2014. ‘ 

O ganlyniad i grant Leader Sir Gâr penodwyd Swyddog Datblygu, Meinir Davies, i ddatblygu elfennau yma 

o’r cynllun. Yn ôl Meinir  

‘Mae sgiliau pawb yn wahanol, byddwn yn creu adnodd arloesol a fydd yn cynorthwyo pobl ifanc i 

adnabod eu cryfderau a’r sgiliau sydd angen iddynt wella ar gyfer y byd gwaith.’ 

Fel pob sefydliad arall rydyn ni wedi canolbwyntio ar addasu’r cynllun a datblygu adnoddau digidol a fydd 

yn apelgar i bobl ifanc. Er mwyn creu adnoddau addysgol rydyn ni wedi cymryd mantais o hyfforddiant a chyfarfodydd 

rhithiol. Byddem ni byth wedi meddwl y byddai hyn wedi bod yn bosib o adref nôl ar ddechrau 2020. 

Er ei bod yn anodd dychmygu beth fydd ein normal newydd yn dilyn Covid 19, fel cynllun fe fyddwn yn 

parhau i gydweithio gyda phartneriaid i ddarganfod a rhannu’r sgiliau bydd angen ar gyfer y byd gwaith. Fyddwn ni hefyd 

yn manteisio ar  bob cyfle i ddatblygu ein sgiliau digidol er mwyn creu ac addasu cynnwys ein hadnoddau i gynnwys y 

cyngor diweddaraf.   

Dywed Meinir Evans Cydlynydd y cynllun, ‘Mae cynnwys yr adnoddau a restrir isod wedi ei anelu at 

bobl ifanc ond yn wir mae’r cyngor yn addas i unrhyw oedran. Felly os ydych yn ymwybodol o unrhyw un sydd 

angen cymorth ar gyfer sgiliau byd gwaith mae croeso i chi gysylltu. Byddwn yn fwy na pharod i rannu cynnwys yr 

adnoddau yma.’ 

Am ragor o fanylion cysylltwch â Meinir Evans, Cydlynydd, ar e bost meinir@mgsg.cymru neu rhif ffôn 07539 879 

572. 

 

mailto:meinir@mgsg.cymru
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Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr 
O dan yr amgylchiadau presennol, mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn 

gweithio i ddarparu gweithgareddau a sesiynau i chi allu barhau i gymdeithasu 

a byw yn Gymraeg yn ddigidol. Dyma gyfle i edrych yn ôl ar ddiwedd 2020 ac 

edrych ymlaen at sesiynau newydd a chyffrous 2021. 

Yng nghanol prysurdeb Nadolig gwahanol iawn yn 2020, llwyddodd y 

Fenter i greu naws Nadoligaidd yn rhithiol.  Cynigwyd sawl sesiwn yn cynnwys Noson Creu Torch Drws Nadolig gyda 

Wendy Davies, Blodau Blodwen a Noson Cyd-goginio Pryd Nadoligaidd gyda Lisa Fearn, Y Sied. 

Dyma ddyfyniadau gan ddwy wnaeth fynychu’r sesiynau yma: 

 

Noson Creu Torch: 

“Diolch yn fawr iawn i’r Fenter am drefnu noson creu torch. Fel arfer rwy’n mynd gyda chriw o ffrindiau i greu torch yn 

y pentref ond roedd hyn yn amhosib eleni.  Roedd y sesiwn yma wedi galluogi ein bod yn creu torch yng nghwmni ein 

gilydd yn ddigidol. Roedd gwybodaeth Wendy’n ddefnyddiol wrth iddi esbonio beth oedd y planhigion a sut allwn ddod o 

hyd iddynt yng nghefn gwlad. Cawsom llawer o hwyl a chwerthin wrth greu’r dorch ac roedd Wendy’n esbonio’n drylwyr 

ac yn amyneddgar iawn gan fod cymysgedd o unigolion mwy profiadol na’i gilydd. Hyfryd oedd mwynhau diod dwym o fy 

nghartref i greu naws Nadoligaidd wrth gychwyn mewn i gyfnod y Nadolig. Edrychaf ymlaen at y sesiwn nesaf gyda 

Wendy. Diolch hefyd i Ceris o’r Fenter am gyfathrebu’n effeithiol ac i sicrhau fy mod yn derbyn fy mhecyn torch yn 

ddiogel gan ddilyn y canllawiau”. 

 

Noson Cyd-goginio: 

“Braf oedd treulio nos Wener cyn y Nadolig yn cymdeithasu ar Zoom gyda chriw o wynebau newydd. Rwyf wedi mynychu 

sesiynau gyda Lisa o’r blaen a wedi gweld eisiau mynychu sesiynau coginio dros gyfnod y pandemig. Nôd y sesiwn oedd 

coginio pei Nadoligaidd gyda saws llugaeron, a cawsom gyfle i holi cwestiynau yn ystod y sesiwn. Fe wnes i fwynhau bod 

y sesiwn yn Gymraeg gan fy mod yn siarad Saesneg yn y cartref a ddim yn cael y cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg mor aml â 

hoffwn. Bonws hefyd oedd bod y gŵr wrth ei fodd gyda swper blasus. Diolch MGSG am drefnu”. 

 

Groto Siôn Corn: 

Dros dau benwythnos bu plant Gorllewin Sir Gâr yn cwrdd ac yn sgwrsio gyda Siôn Corn dros Zoom. Roedd y 

teuluoedd yn fwrlwm i gyd i gael holi Siôn Corn am ei drefniadau ac i gael esbonio pa anrhegion neu beth yn 

union hoffen nhw ei gael y Nadolig hwn. Diolch am ymuno gyda ni a gobeithio fod pawb wedi mynd i’w 

gwely’n gynnar ar noswyl Nadolig ac y daeth Siôn Corn â digon o lawenydd i’ch cartrefi. 

 

Cornel Creu Nadolig ar y cŷd gyda’r Atom: 

Ar fore Sadwrn y 19eg Rhagfyr daeth criw ifanc a brwd ynghŷd dros Zoom i gael ychydig o hwyl Nadoligaidd. 

Darllenwyd stori Nadoligaidd i’r criw Cyfnod Sylfaen a chrëwyd mygydau Nadoligaidd. Yna, daeth tro’r criw 

hŷn! Darllenwyd y stori ‘Nadolig’ a daeth cyfle iddyn nhw hefyd i fod yn greadigol a chreu cymeriadau allan 

o’r stori. 

Diolch i bawb a fynychodd ac am gefnogi un o weithgareddau Nadolig Menter Gorllewin Sir Gâr. Gobeithiwn 

drefnu mwy o weithgareddau tebyg yn y flwyddyn newydd. 

 

Hyfforddiant Digidol i Rieni: 

Rydym fel Menter wedi bod yn cynnig hyfforddiant digidol i rieni ar systemau’r plant sy’n cynnwys rhaglenni 

megis Teams, Google Classrooms, Google Drive a Hwb. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag unrhyw ysgol 

fyddai’n hoffi cynnig yr hyfforddiant hwn i’w rhieni. 

Wrth gamu mewn i 2021 mae sesiynau’r Fenter wedi ail-gychwyn. 
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Sesiynau cymorth digidol: 

Ar ddechrau blwyddyn newydd beth am ddysgu sgiliau newydd?! Rydym fel Menter yn cynnig cymorth digidol. Gallwn 

gynnig cymorth i chi ddefnyddio unrhyw ddyfais neu i’ch helpu i ddatblygu unrhyw sgiliau digidol. Y cyfan sydd angen i 

chi ei wneud yw cysylltu gyda ni a gallwn gynnig cymorth 1 i 1 i chi dros y ffôn neu dros Zoom. 

Eisiau help gyda: 

• Ffôn symudol  

• Tabled 

• Cyfrifiadur 

• Apiau  

• E-bost 

• Y rhyngrwyd 

• Gwasanaethau ar-lein 

• Zoom 

• Skype 

• Facebook  

• Twitter 

• Instagram 

• WhatsApp 

• Canva 

• Snapchat 

• Kahoot 

neu os oes gennych unrhyw anghenion eraill cysylltwch gyda ni am sgwrs. Cysylltwch ar 07939 962042 neu e-bostio 

ceris@mgsg.cymru i drefnu eich sesiwn. 

Os rydych yn chwilio am gyfleoedd i gymdeithasu neu ymarfer eich Cymraeg mae nifer o sesiynau ar gael drwy'r Fenter 

gyda’r nos. 

 

Clybiau Darllen: 

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn trefnu dau glwb darllen sy’n cwrdd unwaith y mis ar-lein. Mae Clwb Darllen i oedolion 

yn cwrdd bob trydedd nos Fawrth y mis am 7yh a chlwb darllen i ddysgwyr yn cwrdd ar nos Fawrth olaf pob mis am 7yh. 

Dyma gyfle i ddod ynghŷd i gymdeithasu a thrafod nofelau cyfoes. 

 

Sgyrsiau Cefn Gwlad: 

Mae’r Fenter yn falch o allu cydweithio gyda Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr i gyflwyno cyfres o ‘Sgyrsiau Cefn 

Gwlad’. Cyfle i ddod ynghŷd ar-lein i wrando ar siaradwr gwadd yn trafod amryw o bynciau. Bydd cyfle hefyd i holi 

cwestiynau. Eisoes, rydym wedi cynnal dwy noson lwyddiannus yng nghwmni Meinir Howells a Jin Talog. Rydym yn 

cwrdd nos Fercher unwaith y mis (dyddiad i’w gadarnhau) am 7:30yh. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am 

fanylion ein siaradwr nesaf. 

 

Coffi a Chlonc: 

Dyma gyfle i ddod ynghŷd i sgwrsio a chymdeithasu dros baned bob bore ddydd Iau am 10.30yb. Mae’r gweithgaredd 

yma yn addas ar gyfer dysgwyr neu siaradwyr rhugl. Croeso cynnes i bawb. 

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth: 

A oes diddordeb gennych chi mewn tynnu lluniau ar eich ffôn neu gamera? Mae’r Fenter yn trefnu cystadleuaeth 

ffotograffiaeth wythnosol ar gyfer oed cynradd, uwchradd ac oedolion gyda themáu amrywiol. Gwybodaeth lawn i’w weld 

ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y Fenter. 

 

Clwb Joio Drama: 

Rydym wedi dechrau clwb newydd yn ystod y cyfnod yma ar y cŷd gyda Theatr Genedlaethol Cymru i blant Blynyddoedd 

2, 3 a 4 rhwng 5:00 a 6:00 ar nos Fercher. Clwb sydd yn cynnig cyfle i blant ddatblygu sgiliau a magu hyder mewn 

awyrgylch hamddenol. Cysylltwch gyda’r Fenter am fwy o fanylion. 

 

Llwyddiant lleol: 

Yn flynyddol mae’r Fenter yn cydweithio gyda Chyngor Tref Caerfyrddin i gynnal Cystadleuaeth Dylunio Carden Santes 

Dwynwen. Mae’r wobr yn cynnwys basged Masnach Deg a’r cardiau wedi’u hargraffu ar gyfer yr ysgol. Hoffai’r Fenter 

longyfarch enillwyr cystadleuaeth 2020 sef Wil Elliott o Ysgol y Bedol (Cyfnod Sylfaen) a Morgan Gould o Ysgol y 

Castell (Cyfnod Allweddol 2). 

 

 

mailto:ceris@mgsg.cymru
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Cyfryngau Cymdeithasol: 

Gyda’r cyfyngiadau yn newid o hyd, mae gwaith y Fenter 

yn newid gydag amryw o ddigwyddiadau a 

gweithgareddau yn cael eu cynnal ar-lein, o sesiynau 

stori, gweithgareddau crefft, gweithgareddau coginio, 

chwil-eiriau a sesiynau ffitrwydd. Am y diweddaraf, ewch 

i’n cyfryngau cymdeithasol: 

 

Facebook - Menter Gorllewin Sir Gar  

Trydar - @MenterGSG 

Instagram - @MenterGSG 

E-bost – gwawr@mgsg.cymru  

Neu am fwy o wybodaeth ar sut i gyrraedd y platfformau 

yma cysylltwch dros y ffôn: 01239 712934 

 

 

 

 

 

 

 

Colofn Ben Lake 

Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni… 
Mae’r misoedd diwethaf wedi gorfodi gwleidyddion, y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, mudiadau a busnesau i 

newid - newid polisïau, newid blaenoriaethau, newid gwasanaethau a newid ein ffordd o fyw – i gyd yn sgîl Covid-19. 

Ond a fydd Covid-19 yn fodd i ni newid cymdeithas er gwell, wrth i ni edrych i’r dyfodol? 

Mae ymdrech arwrol y gwasanaeth iechyd i roi rhaglen frechu nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen ar waith yn rhywbeth sydd 

wedi rhoi gobaith i bob un ohonom, ac wedi gwneud i ni fentro meddwl am fywyd ar ôl Covid.  

Ond pa fath o gymdeithas ydyn ni eisiau ei gweld yn y dyfodol? Ydyn ni eisiau dychwelyd i’r hen drefn neu ydyn 

ni eisiau ailadeiladu cymdeithas mewn modd sy’n cryfhau ein cymunedau? 

Yn sicr mae’r pandemig wedi’n hatgoffa unwaith ac am byth o bwysigrwydd gweithwyr allweddol: o’r nyrsys i’r 

cynhyrchwyr bwyd; o staff ein cartrefi gofal i’r gweithwyr sy’n casglu sbwriel – maent wedi cadw cymdeithas i fynd drwy 

gyfnodau tywyllaf y pandemig, ac mae angen i ni gydnabod hynny ar fyrder. Mae angen buddsoddi yn ein gwasanaethau 

cyhoeddus. Mae angen codiad cyflog teg ar weithwyr y gwasanaeth iechyd a’r sector gofal. Mae angen rhoi gwerth ar y 

gadwyn fwyd leol a’r busnesau bach lleol hefyd sydd mor ganolog i’r economi lleol. 

Maes arall sydd angen sylw ar fyrder yn sgîl y pandemig yw iechyd meddwl, yn enwedig yma yng nghefn gwlad. 

Mae’n anodd dadlau gyda’r rheini sy’n rhybuddio y gallai problemau iechyd meddwl ddatblygu i fod yn bandemig 

ynddo’i hun os na wnawn ni fuddsoddi ar fyrder a chyflwyno newidiadau sylweddol i’r ffordd ry’n ni’n cefnogi unigolion 

o bob oed sy’n dioddef. Mae angen mwy na chodi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl erbyn hyn (er mor bwysig yw 

hynny) - mae angen buddsoddi a gweithredu nawr cyn ei bod hi’n rhy hwyr.  

Argyfwng arall sydd wedi dod i’r amlwg fwyfwy yn sgîl y pandemig yw’r argyfwng dai, yn enwedig yma yn y 

gorllewin. Er gwaetha pa mor gymhleth yw’r sefyllfa, does dim dwywaith bod angen trafod y pwnc a rhoi llais i bobl ifanc 

lleol sy’n ei chael hi mor anodd i ymgartrefu yn eu cynefin. Yn bwysicach oll efallai, mae angen sicrhau bod unrhyw 

benderfyniadau yn ymwneud â thai a chynllunio yn cael eu gwneud yn lleol, ac er lles ein cymunedau.  

 
  

mailto:gwawr@mgsg.cymru


Chwefror 2021           Y Garthen    Tudalen 7 

Nodau'r #ArolwgFfermioMawr 

• Deall llesiant cenhedlaeth o bobl sy'n ffermio  

• Deall iechyd ein ffermwyr a'u busnesau  

• Cael dirnadaeth o’r pwysau allanol a'u heffeithiau  

 • Llunio cymorth a gwasanaethau yn y dyfodol 

Helpwch ni i greu darlun mwy mewn 15 munud 

Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr fferm, eu 

cymheiriaid a phlant sy'n oedolion 

Pryd: 11 Ionawr - 31 Mawrth 2021  

Ar-lein:  http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey 

Print:  Gofynnwch am gopi printiedig gan 

farmsurvey@exeter.ac.uk 

Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol: #ArolwgFfermioMawr 

 Neilltuwch 15 munud i lenwi'r Arolwg Ffermio Mawr 
Mae RABI wedi lansio'r arolwg mwyaf erioed yn ymwneud â llesiant pobl sy'n ffermio. Nod yr 

Arolwg Ffermio Mawr yw dod i ddeall sut mae'r heriau mwyfwy cymhleth yn y sector yn 

effeithio ar les meddyliol a chorfforol pobl, ynghŷd ag iechyd busnesau ffermio.  

Gan fod y pwysau'n cynyddu a’r ansicrwydd yn parhau yn y sector, bydd yr ymchwil hanfodol hwn yn darparu trosolwg 

cynhwysfawr ar y gymuned ffermio ledled Cymru a Lloegr. Mae'r ymchwil yn ceisio canfod yr heriau penodol y mae 

cenhedlaeth o bobl sy'n ffermio yn eu hwynebu a deall sut mae'r rhain yn effeithio ar fywyd bob dydd. 

Mae RABI wedi cefnogi'r sector ffermio ers dros 160 o flynyddoedd, ac yn awr mae wedi pennu’r targed uchelgeisiol o 

gasglu 26,000 o ymatebion arolwg yn ystod yr wythnosau hyd at 31 Mawrth 2021. Mae Prif Weithredwr RABI, Alicia 

Chivers, yn annog pawb ym myd ffermio i gefnogi'r prosiect. 

“Er mwyn gwasanaethu ein cymuned yn effeithiol, mae angen gwella’n dealltwriaeth o sut mae'r heriau a'r ansicrwydd 

sy’n wynebu pobl sy'n ffermio yn effeithio ar eu bywyd bob dydd. Credwn y bydd y darn pwysig hwn o ymchwil yn ein 

helpu i ddeall yn well beth yw'r materion sy’n effeithio ar fywyd bob dydd ac yn llywio ein dealltwriaeth,” esboniodd 

Alicia. 

“Dim ond 15 munud fydd ei angen i lenwi'r holiadur a bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at 

greu darlun cynhwysfawr o fywyd ym myd amaeth heddiw. Bydd yr ymchwil yn galluogi RABI a'n partneriaid i 

ddatblygu offer a gwasanaethau mwy effeithiol i wella llesiant ffermwyr nawr ac yn y dyfodol.” 

“Yn ogystal â thystiolaeth anecdotaidd neu leoledig, mae gwir angen am gael tystiolaeth dibynadwy, ar raddfa eang, 

ynghylch llesiant pobl sy'n ffermio. I gyflawni hyn rydym yn gweithio gyda sefydliadau a busnesau ar draws y diwydiant i 

hybu'r Arolwg Ffermio Mawr drwy eu rhwydweithiau.  Ac yn bwysicach fyth, rydym eisiau i unigolion gymryd rhan, 

neilltuo 15 munud i lenwi'r arolwg, a gofyn i aelodau eraill eu cartref neu eu rhwydwaith ffermio wneud hynny hefyd.  

 

Cynhelir yr Arolwg gan y Ganolfan Ymchwil Gwledig ym Mhrifysgol Caerwysg, a bydd yn agored i'r holl ffermwyr, 

gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy'n oedolion, tan 31 Mawrth 2021.   

Mae'r arolwg ar gael ar-lein drwy wefan RABI, ac mae copïau caled yn cael eu dosbarthu hefyd mewn cyhoeddiadau 

ffermio allweddol. 

 

Cymerwch ran yn http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey mawr, neu gofynnwch am gopi printiedig gan 

FarmSurvey@exeter.ac.uk  
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Penblwydd hapus i: 

 Jamie Puetz, 4 Lon Bele, Prengwyn ar ei 60 oed. 

 Linda-Mary Thomson, Gwersyll Henllan ar ei 50 oed. 

 Ifan Evans, Rhydsais, Pontsian ar ei 21oed. 

 Cara Evans, Rhosalaw, Bwlchyfadfa ar ei 21oed. 

 John Evans, Felin, Talgarreg ar ei 80 oed. 

 Ieuan Evans, Bro Emrys, Talgarreg ar ei 70 oed. 

 Wil Jones, Ty Cerrig, Pontsian ar ei 80 oed. 

 Bleddyn, Carwyn a Dafydd Morgan, Cae Non, 

Pencader ar ei 21 oed. 

 

Llongyfarchiadau i: 

 Linda a Mathew, Awelon, Prengwyn ar eu dyweddiad 

 Darren Evans, 7 Bro Marles, Pontsian a Claire ar eu 

dyweddiad 

 Linda a Raymond, 6 Trem y Teifi, Llandysul ar ddod 

yn famgu a thadcu, merch fach i Trystan a Rhian - 

Milly, nith i Betsan a Gor Wyres i Betty Treharne, 

Cartref Hafan Deg, Llambed. 

 

Dymuniadau gorau i: 

• Gwawr Thomas, Cwmdyllest, Pontsian. 

 

Cydymdeimlwn â theuluoedd a ffrindiau y 

diweddar: 

▪ Mererid Reeves, Gellideg, Talgarreg. 

▪ Eifion Glastonbury, Heol y Neuadd, 

Llandysul.  

▪ Edgar Jones, Eryl, Pontsian. 

▪ Garnon Davies, Dawns y Dail, Ffostrasol. 

▪ Andrew Davies, Heol y Gilfach, Llandysul. 

▪ Delwyn Thomas, Pantstreimon, Capel Dewi. 

▪ Dannie Harries, Gelli, Cwrtnewydd. 

▪ AlbieThomas, (gynt Rhandir, Talgarreg). 

▪ Gwilym Evans, Brynllwyd, Pontsian. 

▪ Byron Davies, Geryllan, Pontsian. 

▪ Elgan James, Brynhyfryd, New Inn (gynt 

Llethr Neuadd). 

▪ Rayan Davies, Gwen Cottage, Pencader. 

▪ Simon Hunter, Boar’s Head, Caerfyrddin. 

▪ Elizabeth Marion Thomas, 5 Heol y Dderwen, Pont 

Tyweli. 

▪ Betty Griffiths, Summerfield, Llandysul. 

Cydymdeimlwn a Raymond ac Yvonne Lewis,  

Yr Hafan, Pencader, a’r teulu, ar farwolaeth Anne  

(chwaer Raymond) yng Nghaerfyrddin. 

Saron Llangeler 

Dymuna Jean, Meirion ,Endaf,Enfys a’u 

teuluoedd ddiolch o galon i pawb am bob 

arwydd o gydymdeimlad a dderbyniwyd yn eu 

profedigaeth o golli mam,mamgu, ac hen 

famgu annwyl sef Megan Davies gynt o 

Awelon, Saron. 

Diolch am yr holl gyfraniadau i Gartref Glyn 

Nest Castell Newydd Emlyn er cof am Megan 

ac am eu gofal tyner amdani. 

Diolch i Mr Wyn Williams, Rhydfoyr Uchaf, 

Penboyr am drefnu’r angladd gydag urddas a 

pharch ac hefyd i’r Parchedig Guto Prys ap 

Gwynfor a’r Parchedig Gareth Reid am eu 

gwasanaeth yng Nghapel Seilo ac yn y fynwent 

yn Eglwys LLangeler. 

 

Cydymdeimlad a theuluoedd a ffrindiau y 

diweddar Washington James, Gapel Farm, 

Cenarth (Tenor o fri). 
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 
               Wel, Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. Gobeithio eich bod yn cadw`n iawn wrth aros 

adre bob dydd; dim ysgol, dim byd. Mae`n amser tawel ond braf yw gweld yr eira a`r byd i gyd 

dan flanced wen. Rwy`n siŵr eich bod wedi mwynhau adeiladu dyn eira. Mi welais i sawl un ar 

fore Sul yn mwynhau'r haul yn gwisgo het a sgarff a rhai yn gwenu`n braf. 

               Gobeithio i chi fwynhau'r Nadolig tawel a bod Santa wedi galw heibio. Cefais luniau 

hyfryd o Santa gyda`i sach gan ddiolch i chi gyd am y lliwio hyfryd. I`r brig y tro yma fe ddaeth 

Elliw Thomas, Pantfeillionen, Horeb, Llandysul.  

Mae Mis Ionawr yn fis dathlu Santes y Cariadon, sef Santes Dwynwen, a`r tro yma mi hoffwn i 

chi i gynllunio cerdyn ar gyfer y diwrnod pwysig yma i gariadon Cymru. Edrychaf ymlaen at 

weld y cardiau. Cofiwch fe allwch ennill tocyn llyfr gwerth £5, felly ewch amdani. 

Hwyl am y tro. 

Beth  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw_________________________________________________  Oed________ 

 

Cyfeiriad__________________________________________________________ 

mailto:bethan@cd1340.f9.co.uk
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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 Rhagfyr/Ionawr oedd 

Tom Roberts, Gorwel Deg, Rhosmeirch, Ynys Mon 

Enillydd y £20 yw Richard E. Huws, Pantgwyn, Bont-goch, Ceredigion 

 

 

 

Erthygl C.Ff.I Ceredigion – Mis Ionawr 2021 
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.    Yn amlwg roedd cyfnod y Nadolig yn wahanol ac yn rhyfedd iawn i bawb eleni, a 

roedd calendars aelodau’r mudiad yn wag iawn heb y Partïon ‘Dolig, y Canu Carolau, Dawnsfeydd y Frenhines a’r 

Ffermwr Ifanc, ynghŷd â nifer o ddigwyddiadau eraill.  
Er hyn, ar dechrau Mis Rhagfyr bu sawl aelod o C.Ff.I Ceredigion yn llwyddiannus yng nghyfweliadau Rhaglen Teithiau 

Rhyngwladol y Mudiad.  Llongyfarchiadau i –  

• Angharad Evans-Mydroilyn; Dewi Davies-Llanddeiniol; Elin Rattray-Trisant a Marged Jones-Mydroilyn, ar gael eu 

dewis i deithio dan faner y Mudiad i Ynys Manaw a threulio penwythnos ym mis Awst yng nghwmni aelodau CFfI 

Manaw.  

• Siôn Wyn Evans-Felinfach, bydd yn cymryd rhan yn Her Hwylio’r Mudiad i aelodau dan 18 oed ac yn cael y cyfle i 

hwylio o gwmpas ynys Prydain Fawr.   

• Cennydd Jones-Pontsian a Dewi Davies-Llanddeiniol sy’n teithio trwy rhaglen ‘Llygad Amaeth’ drwy 

garedigrwydd Ymddiriedolaeth elusennolyr NFU. 

• Cennydd Jones-Pontsian sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones yn rhoi y cyfle iddo deithio.  

• Alaw Jones-Felinfach; Eiry Williams-Llangwyryfon; Endaf Griffiths-Pontsian; Gwenllian Wilson-Penparc; Mirain 

Griffiths-Llangwyryfon; Angharad Davies-Trisant a Rhiannon Davies-Caerwedros sydd yn teithio ar Saffari yn Ne 

Affrica.  

Ar hyn o bryd mae ein aelodau yn brysur yn paratoi ac yn ymarfer, o adref, ar gyfer Eisteddfod Rhithiol C.Ff.I sydd yn cael 

ei gynnal diwedd Mis Chwefror.  

Ennillwyr Clwb 200 Mis Tachwedd oedd -  

1af - C.Ff.I Caerwedros 

2ail - Dewi Jones, Blaenhirbant, Cwmsychbant  

3ydd - Dafydd a Delyth Lloyd-Jones, Ystrad Dewi, Llanddewi Brefi  

Os ydych eisiau ymuno â Chlwb 200 y Sir, cysylltwch efo Anne yn y swyddfa ar y rhif isod.  

Hefyd mae Cwysi C.Ff.I Ceredigion 2020 wedi cael eu argraffu ac ar gael i’w prynu wrth cysylltu efo Anne yn y Swyddfa ar 

01570 471444. 

7 9 8 4 5 2 1 6 3 

6 5 1 9 8 3 2 4 7 

4 3 2 6 7 1 8 9 5 

5 1 4 3 6 9 7 2 8 

2 6 3 7 4 8 5 1 9 

8 7 9 1 2 5 4 3 6 

3 8 5 2 9 4 6 7 1 

1 2 7 8 3 6 9 5 4 

9 4 6 5 1 7 3 8 2 

 6  7  9    

7  8    6 9 1 

3    6 8   4 

 7      4  

1  5 6  7 8  9 

 4      1  

9    7 3   5 

5  7    1  3 

   2  1    

SWDOCW  Rhif 68 

(Chwefror 2021) 
 

SWDOCW  Rhif 67 

(Rhagfyr/Ionawr 

2021) 
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Talent Arbennig gan Rob Evans 
Mi ydan ni i gyd wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf, blwyddyn erchyll 2020 a’r firws 

yma sydd wedi ymledi dros y byd i gyd mewn amser mor fyr. Dim ond am dair wythnos oedd y cyfnod 

clo cyntaf i fod ond dyma ni yn 2021 ac mae’r firws yn dal efo ni a llawer wedi colli annwyliaid. Mae 

ein bywydau ni wedi bod fel ffuglen ddi-chwaeth. Yn raddol mae rhywun yn colli gafael ar 

normalrwydd. 

Ond mae bywyd yn mynd yn ei flaen ac mi ydw i’n siŵr nid fi oedd yr unig un i ryfeddu ar y 

cyferbyniad rhwng ein byd ni a byd natur. I’r rhan fwyaf ohonom roedd ein byd ar stop tra roedd byd 

natur yn symud ymlaen fel doedd dim byd yn bod, yn wir roedd byd natur yn ffynnu wrth gael 

heddwch oddi wrthon ni. Mi wnaeth y gwanwyn codi llawer o galonnau efo’r dyddiau yn ymestyn ac 

yn cynhesu. Gwelais golled o grwydro llwybr arfordir Sir Benfro, seiclo o gwmpas llynnoedd Cwm Elan 

a theithiau wythnosol Cymdeithas Edward Llwyd. Gobeithio y byddwn ni’n rhydd i gael mwynhad 

llawn o Wanwyn 2021. 

I ddechrau, doedd dim llawer o newid i’n rhaglenni teledu gan fod digon wedi cael eu 

cynhyrchu i gadw ni i fynd am ychydig o fisoedd. Ond roedd llawer o grafu pennau i ddarganfod ffyrdd 

o gynhyrchu rhaglenni mewn ffordd oedd yn cadw at y rheolau. Yn y cyfamser cawsom wledd o 

ailddarllediadau. Doth Dudley yn ôl hyd yn oed ac wrth gwrs yr anfarwol Cym on Midffîld - dw’n i 

ddim amdanoch chi ond dw i wedi gweld nhw llawer gwaith ond maen nhw wastad yn bleser. Mi 

wnaeth Pobol y Cwm greu cyfres o raglenni am brif gymeriadau’r opera sebon pan oedd eu rhifynnau 

nhw wedi dod i ben. Roedd Rownd a Rownd yn lwcus iawn mewn ffordd achos bod nhw’n cael 

seibiant yn ystod yr haf beth bynnag. Mi wnaeth hynny roi cyfle iddyn nhw drefnu ffordd newydd o 

ffilmio. A tydi’r opera sebon yna mewn lle cyffrous ar hyn o bryd! Roedd Elin Fflur yn cael crwydro 

gerddi rhai o sêr Cymru er mwyn cael Sgwrs dan y Lloer. Ac wrth gwrs, uchafbwynt i rai ohonoch chi 

oedd gweld sut oedd Hogia’r Wyddfa wedi herwgipio Anthony Hopkins! 

Ond un peth sydd wedi sefyll allan wrth edrych yn ôl yw talentau cerddorol ein pobl ifanc. 

Gwelsom ddrama Tê yn y Grug, yn seiliedig ar lyfr Kate Roberts, gwaith ardderchog Al Lewis. Torf o 

bobl ifanc dalentog yn hapus a hyderus ar y llwyfan. Roedd dathliad 30 mlynedd o Ysgol Glanaethwy a 

chawsom hanes Cefin a Rhian Roberts, nhw a wnaeth sefydlu’r ysgol. Dyma’r ysgol ddrama sydd wedi 

magu cymaint o’n talentau enwog dros y 30 mlynedd diwethaf. Gwelsom ni llawer ohonyn nhw ar 

ambell i Noson Lawen yn ddiweddar. 

Pan ‘dach chi’n ystyried mai 562,000 o siaradwyr Cymraeg roedd yng Nghymru yn ôl y cyfrifiad 

diwethaf yn 2011 mae’n syndod ac yn rheswm balchder i ni fod cymaint o bobl dalentog yn ein byd 

Cymraeg, ac yn enwedig ymysg y to ifanc. 

Mae’n nhw’n dweud bod balchder yn bechod ond na, nid yw’n bechod os balchder o’n pobl 

dalentog ni ydy o. Felly codwch wydryn iddyn nhw, yr hŷn a’r ifanc a dymunwch ddyfodol disglair 

iddyn nhw! 

A diolch i S4c! 
 

 

 

 

 

 

 

Non Edwards 
BA(HONS) ECS MCFHP MAFHP 

 

Gweithwraig Broffesiynol 

mewn iechyd traed 

01239 621343 

non.edwards@cms-wales.co.uk 

Clinic Traed Teifi, 11 Heol y Priordy, Aberteifi 

CARTREF HENLLAN 

Aelwyd gartrefol Gymraeg 

Bwyd maethlon a gofal arbennig 

24 awr y dydd 
 

Perchennog: Mr G T Williams 

Metron: Jackie Cannell 

Is Reolwraig: Camwy Griffiths  

01559 3712 93 

mailto:non.edwards@cms-wales.co.uk
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Enillwyr Clwb 100 Sioe Llandysul 
Ers Mis Mawrth doedd y Clwb 100 ddim wedi cael ei 

dynnu, felly ar Zoom un noson, cafwyd enillwyr yr 

holl fisoedd. Diolch i bawb sydd yn cefnogi yn 

flynyddol a llongyfarchiadau i chi gyd gan ddiolch i chi 

am fod mor amyneddgar 

Mis Ebrill - Lisa Mai, Blaencwmerwydd; Llyr Jones, 

Blaencwmerwydd; John Price, Llandysul a 

Gwendoline Morgan, Llandysul. 

Mis Mai - Huw Marks, Pentrecwrt; Sara Evans, 

Pentrecwrt; Richard Davies, Llynyfran; Charles 

Davies, Llandysul. 

Mis Mehefin - Betty Rees, Beddgeraint; Sara Jones, 

Pontsian; Gethin Jones, Pontsian; Llyr Jones, 

Blaencwmerwydd. 

Mis Gorffennaf - Clive Edwards, Pentrecwrt; E. D. 

Jones, Glasgoed; Emyr Owen, Ffostraso; Ruth Jones, 

Llandysul.  

Mis Awst - Gwennie Davies, Bangor Teifi; Ali Arnott, 

Llandysul; Alun Jones, Henllan a John Marks, 

Pentrecwrt. 

Mis Medi - Huw Thomas, Fronwen; Sara Evans, 

Pentrecwrt; John Marks, Pentrecwrt; Gareth Davies, 

Drefach, Llanybydder.   

Mis Hydref – Delyth Evans, Saron; Beth Davies, 

Gorrig; Ali Arnott, Llandysul; John Evans, Capel Dewi. 

Mis Tachwedd - Gethin Jones, Pontsian; Eluned 

Morgan, Penrhiwllan; Richard Davies, Heol Llynyfran; 

Beth Davies, Gorrig. 

Mis Rhagfyr - David Brooks, Pentrecwrt; Irene Jones, 

Llanbedr Pont Steffan; Rhian Jones, Horeb; Ann 

Jones, Bangor Teifi. 

 

 

 

Cyfradd ailgylchu uchaf erioed 
Ceredigion 

Mae ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar yn dangos 
bod Ceredigion wedi cofnodi ei chyfradd ailgylchu orau 
erioed o 72% yn 2019/20, sy’n golygu mai Ceredigion 
sydd â’r perfformiad gorau ond un o blith holl Awdurdodau 
Lleol Cymru. 

Mae nifer o ffactorau wedi cyfrannu at y cyflawniad hwn, gan gynnwys cyflwyno system casglu 
gwastraff domestig newydd yn llwyddiannus ledled Ceredigion. Un ffactor allweddol fu sut mae 
trigolion lleol wedi cofleidio’r system newydd a’i chefnogi. 

Y Cynghorydd Dafydd Edwards yw’r Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol. Dywedodd: “Mae’r newyddion gwych hwn yn adlewyrchiad o Garu Ceredigion ar 
waith. Mae trigolion Ceredigion, y Cyngor a'n partneriaid yn y diwydiant gwastraff wedi gweithio gyda'i 
gilydd i gyflawni hyn. Mae gwella a chynyddu ailgylchu yn golygu yr ymdrinir â gwastraff yn y ffordd 
fwyaf amgylcheddol a chost-effeithiol â phosibl. Mae'r targedau stadudol ar gyfer ailgylchu yn 
uchelgeisiol ac yn heriol, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, ac edrychwn ymlaen at 
weithio gyda'n trigolion a'n partneriaid i sicrhau ein bod yn parhau ar y trywydd iawn.” 

Wrth i Gyfnod y gaeaf ddechrau, rhoddir pwysau ychwanegol ar dîmau gweithredol y Cyngor, 
gan gynnwys y tîm casglu gwastraff. Byddwn yn parhau â’n hymdrechion i ddarparu'r lefel orau bosibl 
o wasanaeth, fel yr ydym wedi'i wneud drwy gydol pandemig COVID-19. Hoffwn estyn diolch diffuant i 
drigolion lleol am eu holl gefnogaeth, ac i aelodau ein tîmau casglu gwastraff am eu holl waith caled 
wrth ddarparu'r gwasanaeth casglu gwastraff newydd. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://llyw.cymru/adroddiad-rheoli-gwastraff-trefol-
awdurdod-lleol-ebrill-2019-i-fawrth-2020  a https://myrecyclingwales.org.uk/cy 
 

https://llyw.cymru/adroddiad-rheoli-gwastraff-trefol-awdurdod-lleol-ebrill-2019-i-fawrth-2020
https://llyw.cymru/adroddiad-rheoli-gwastraff-trefol-awdurdod-lleol-ebrill-2019-i-fawrth-2020
https://myrecyclingwales.org.uk/cy
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Difyrion Digidol gyda Deian ap Rhisiart 
Blwyddyn newydd i chi. Wrth i ni brofi cyfnod clo arall yng 

Nghymru, gyda chyfyngiadau teithio yn ein cadw i'r filltir sgwâr, a chan 

bod hi’n fis Ionawr lle ydan ni’n tueddu i wneud addunedau i gadw’n 

iach, roeddwn yn meddwl y byddai'n amserol i drafod gwefannau ac 

apiau sy’n denu pobl i'r awyr agored ac i werthfawrogi byd natur.  

Cofiwch nad oes rhaid dringo mynydd neu gerdded mewn 

coedwig law Geltaidd i ganfod bywyd gwyllt, mae llawer i’w ddarganfod 

ar garreg eich drws, boed yn forgrug neu robin goch. Hyd yn oed os 

ydych yn byw ynghanol dinas fel Caerdydd, mae natur o fewn tafliad carreg i ni.  

Mae ymchwil yn dangos fod gweld gwyrddni a natur yn llesol i'n iechyd meddwl a chorfforol ac mae gwir angen 

hynny pan ydym yn byw mewn cyfnod clo.  

Y gred arferol yw fod technoleg yn eich nadu rhag mynd allan a chael awyr iach, ond i'r gwrthwyneb, mae'n gallu 

hwyluso a thanio'ch diddordeb mewn byd natur. 

Mae defnyddio Google Maps yn ffordd dda o ddechrau arni er mwyn i chi greu llwybrau a chynllunio a darganfod 

lleoliadau o ddiddordeb. Mae posib chwilota a phori trwy'r wefan https://www.google.com/maps/ 

Gallwch fynd yn bellach a chael blas ar y golygfeydd sy'n rhan o'ch dewis daith trwy Google Streetview, mae hwn 

i'w gael ar waelod y map fel dyn bach. Er mwyn ei agor, mae angen llusgo'r dyn i'ch lleoliad o'ch dewis – mae’n bosib hyd 

yn oed cerdded i ben Yr Wyddfa! Gellir defnyddio hwn ar liniadur, ffôn clyfar neu dabled/llechen electronig. Mae Google 

Earth hefyd ar gael yn yr app store ar eich tabled neu ffôn clyfar. Teipiwch Google Earth yn Google ac fe ddewch ar ei 

draws os mai gliniadur sydd gennych.  

Ond mae apiau ar gael sy’n ddefnyddiol tu hwnt ar gyfer adnabod bywyd gwyllt, heb orfod i chi fynd yn bell. Ac i 

bobl sy’n methu cerdded yn bell, mae yna apiau difyr i adnabod natur ar garreg eich drws.  Mae Seek gan INaturalist yn 

helpu i chi adnabod bywyd gwyllt o’ch cwmpas o’r adar yn yr awyr i’r madarch wrth eich traed ac mae’n gweithio’n 

gymharol dda. Sut mae’r apiau hyn yn gweithio? Pan fyddwch yn agor yr ap a thrwy bwyso’r symbol lens, mae hwnnw 

wedyn yn agor y camera ar eich ffon, yna, anelwch y camera at y gwrthrych dan sylw gan dynnu ei lun. Yna, mi fydd yr ap 

wedyn yn gwneud y gwaith o’i adnabod – rhowch funud iddo. Ond cofiwch fod diffyg signal yn gallu effeithio ar hyn!  

Mae yna apiau eraill yr ydw i wedi eu gweld yn ddefnyddiol, un lle ydach chi’n gorfod talu amdano ydi 

PictureThis – unwaith yn rhagor yn dilyn yr un egwyddor â’r apiau y crybwyllais i gynta’. Ond arbenigedd yr ap hwn yw 

adnabod planhigion ac mae’n gywir iawn. Mae rhai apiau adnabod natur, wedi’u hanelu at fywyd gwyllt mewn 

cynefinoedd yn yr Unol Daleithau er enghraifft ac ni fyddant yn debyg o adnabod planhigion yn gywir yng Nghymru a 

gweddill ynysoedd Prydain ac Iwerddon, gan yn hytrach eu hadnabod fel rhywogaethau sy’n tyfu neu’n byw yng 

Nghalifornia neu rywle tebyg!  Felly byddwch yn ofalus.  

Mi ydw i’n gwneud defnydd da o apiau sy’n perthyn i’r un teulu sef ap Tree Id, Mushroom Id a Tree Id a Bird Id – 

nid eu pwrpas yw adnabod rhywogaethau, dim ond rhoi canllaw gwybodaeth i chi. Caiff y Bird Id ddefnydd cyson gyda’r 

mab Gwern sy’n 5 oed, ble mae posib gwrando ar recordiad o drydar yr aderyn, lle ceid disgrifiad ohono – mae’r ap yn 

adnodd addysgol wych i bob oed.  

A’r pwysicaf oll o’r holl adnoddau sydd ar gael yw Cymuned Llên Natur ar Facebook. Wrth gwrs, dyma’r ffordd 

orau bosib i drafod byd natur gydag eraill, dysgu, cymharu, rhannu lluniau, gofyn cwestiynau i arbenigwyr, a hynny trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Chwiliwch am y wefan ar Facebook, mae’n werth bod yn rhan o’r Gymuned os oes gennych 

ddiddordeb yn y maes.  (https://www.llennatur.cymru/ neu https://www.facebook.com/llennaturcymru ). Os ydych chi 

hefyd yn wrandawr ffyddlon o raglen Galwad Cynnar ar BBC Radio Cymru ar foreau Sadwrn fel ydw i, mae’r rhaglen wedi 

dechrau grŵp i rannu lluniau. Chwiliwch am grŵp Galwad Cynnar yn y lle chwilio ar dop tudalen Facebook.  

Gobeithio y bydd yr apiau a’r gwefannau uchod yn ddefnyddiol er mwyn gwerthfawrogi byd natur gerllaw. 

Rhowch dro arnynt a mwynhewch.   

Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed ac angen cymorth digidol, mae croeso i chi ebostio 

Cymunedau.Digidol@wales.coop.  

https://www.google.com/maps/
https://www.llennatur.cymru/
https://www.facebook.com/llennaturcymru
mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
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Mae’n bosib eich bod wedi cael tabled neu ffôn yn anrheg gan Sion Corn! Ag os ydi’r teclyn yn dal yn ei focs ers 

‘Dolig yn hel llwch, beth am fynd amdani a dechrau ei ddefnyddio? Mae yna gant a mil y gallwch ei 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 Wŷl.  

Dwi'n siwr fod llawer ohonoch yn ymwelwyr cyson â'ch archifdy, amgueddfa neu’r Llyfrgell Genedlaethol i 

chwilota mewn dogfennau hanes neu’n 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 aml na pheidio, mae’r archifdy lleol yn fan cychwyn da i ddechrau i 

ganfod adnoddau ar y We. Er enghraifft yng Ngwynedd sef Archifdy Sir Gaernarfon, mae degau o luniau wedi eu 

digideiddio a’u catalogio, 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 i Cylchgronau 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. A’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/1313441 

Un adnodd gwerthfawr tu hwnt yw Coflein sy’n gatalog ar-lein anferth o archaeoleg, adeiladu a threftadaeth 

ddiwydiannol ac arforol Cymru. Mi fedrwch dreulio dyddiau yn chwilio am olion archaeolegol yn eich ardal chi yma. 

(https://www.coflein.gov.uk/)  

Os mai cestyll yw eich bryd, gellir llawlwytho ap Cadw ar eich ffôn clyfar trwy’r adran Apps Store ar eich ffôn 

Apple neu Play ar eich Android https://cadw.gov.wales/app  neu ymweld â’r Wefan, le ceir llwyth am gestyll Edward I i’n 

cestyll cynhenid  https://cadw.gov.wales/ 

Cofiwch hefyd, gellir canfod casgliadau ar-lein ar wefan Amgueddfa Cymru yn 

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/  Un wefan sy’n berffaith ar gyfer hel atgofion yw chwaraeydd y BFI neu’r 

British Films Institute lle gellir gwylio degau o ffilmiau archif dros y 90 mlynedd diwethaf o’ch ardal leol sy’n cynnwys 

clasur John Roberts Williams Yr Etifeddiaeth. https://player.bfi.org.uk/free Ag wrth gwrs, heb anghofio am 

www.youtube.com sy’n llawn fideos o’ch hardal leol.  

Mwynhewch y pori, y gwylio a’r syrffio!  A chofiwch wneud defnydd da o’r tabled neu’r ffôn hwnnw! Blwyddyn newydd 

dda! 

 

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://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441
https://www.coflein.gov.uk/
https://cadw.gov.wales/app
https://cadw.gov.wales/
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/
https://player.bfi.org.uk/free
http://www.youtube.com/
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AR GRWYDIR ETO – PORTREADAU O 
GYMERIADAU LLIWGAR CEFN GWLAD Y 

GORFFENNOL 
O Dewi Emrys i W H Davies, mae gan Gymru lu o 

enwogion oedd yn hoff o grwydro. Ac mewn llyfr newydd mae’r 
awdur Goronwy Evans o Lanbed wedi ysgrifennu portreadau o 
ddegau ohonynt. Ar Grwydir Eto (Y Lolfa) yw teitl y gyfrol sy’n 
ddilyniant i’w gyfrol Ar Grwydir a gyhoeddwyd yn 2016. 

Cafodd Goronwy Evans ei synnu gan yr ymateb i’r 
gyfrol gyntaf. Felly yn ogystal â’r geirda caredig fe dderbyniodd 
lythyron a phenillion gan bobl oedd eisiau rhannu eu hatgofion 
hwy am rai o’r crwydriaid yn y gyfrol, ac wrth eraill oedd am 
ategu eu hatgofion am grwydriaid eraill. 

“Yr hyn a wnaeth i fi casglu’r wybodaeth yma yn y lle 
cyntaf oedd fy adnabyddiaeth am dramps. Pan o’n i’n grwt o’ch 
chi’n gweld tramp a sipsiwn bob dydd. Roedd eu cymeriadau’n 
rhan annatod o gefn gwlad, ac yn haen oedd yn cyfoethogi,” 
meddai’r awdur Goronwy Evans. 

Mae’r gyfrol newydd hon yn deyrnged i fintai o bobol 
sy’n haeddu cael eu cofio – llawer ohonyn nhw’n ddioddefwyr o 
effeithiau rhyfel – a hynny cyn iddyn hwy gael eu hanghofio. 
Mae cymeriadau lliwgar Ar Grwydir Eto yn cynnwys Bili Tom o 
Sir Aberteifi, Y Prifardd Dewi Emrys, Bili Bwtshwr Bach, Anne 
Naysmith. Hefyd, mae’r gyfrol yn cynnwys y bardd-grwydryn W 
H Davies a anwyd yng Nghasnewydd ac a ysgrifennodd y 
gerdd ‘Leisure’ gyda’r cwpled agoriadol enwog, ‘What is this life 
if, full of care / We have no time to stand and stare.’ 

Hefyd, mae’r gyfrol yn cofio am gymuned y sipsiwn yr oedd yn olygfa gyffredin eu gweld yn teithio trwy 
bentref Cwmsychbant yng Ngheredigion pan oedd Goronwy yn blentyn, gyda’u milodfa o geiliog a dwy neu dair 
iâr, ynghŷd â milgwn niferus. 

Yn rhy aml mi welwn bobl cefn gwlad yn cael eu portreadu fel pobl gul, ddrwgdybus o allanwyr. Ond 
mae’r llyfr hwn yn talu teyrnged i’r gymdeithas a oedd yn garedig ac yn rhoi swyddogaeth i grwydriaid. 

“Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn cael yr un blas yn ei darllen hi a gwnes i wrth gasglu’r wybodaeth a’i 
hysgrifennu. Os oes gan rywun wybodaeth pellach am y cymeriadau yma, neu gymeriadau newydd, mae 
croeso mawr i chi gysylltu,” meddai Goronwy. 

Mae Goronwy Evans yn gymeriad adnabyddus yn ei ardal, sef Llanbedr Pont Steffan. Mae’n Weinidog 
Undodaidd ac ef sefydlodd Siop y Smotyn Du. 
 Mae Ar Grwydir Eto gan Goronwy Evans ar gael nawr (£7.99, Y Lolfa) 
 

Mae’r Cyfrifiad yn dod! Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth 2021 
Arolwg unigryw sy’n digwydd bob 10 mlynedd yw’r Cyfrifiad. Rhŷdd ddarlun cyflawn o’r boblogaeth a chartrefi 

yng Nghymru a Lloegr. Bydd y data anhysbys yn medru helpu llywodraethau o bob haen a sefydliadau i bennu 

buddsoddiad mewn datblygiadau a gwasanaethau a fyddai o fudd i’ch cymuned megis trafnidiaeth, addysg ac iechyd. 

Mae’n bwysig nodi bydd y wybodaeth bersonol yn cael ei gadw yn hollol gyfrinachol am ganrif. 
Mae Huw Davies yn cael ei gyflogi fel Rheolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad. Mae Huw yn gweithio yn eich cymuned chi 

ond hefyd yn ehangach, o fewn Ceredigion a Phowys. Fe fydd yn ceisio cysylltu gyda bobl yn y gymuned i drafod y 

cyfrifiad ac i ddadbwyllo y rhai hynny sydd yn bryderus neu yn wrthwynebus bod llenwi ffurflen y cyfrifiad yn 

hawdd, bod help i’w gael a nad oes rheswm i beidio ei gwblhau. 
Os ydych am gysylltu gyda Huw, ffoniwch ar 07452 945860 neu ar ebost ar gareth.davies82@field.census.gov.uk . 

Mae Huw yn barod i gwrdd yn rhithiol â grwpiau neu gymdeithasau i gyflwyno a siarad am y Cyfrifiad. 
 

 

about:blank
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Adolygiad – Fan Hyn a Fan ’Co – Anne Gwynne 
Mae’n anodd cofio sut oedd hi cyn dyfodiad Covid, yr amser yna pan 

oedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod Cymdeithas Edward Llwyd. Cael mynd i 

rywle gwahanol bob wythnos a dysgu hanes yr ardal, edmygu a dysgu enwau 

planhigion, anifeiliaid ac adar, hyn i gyd efo ffrindiau a thrwy gyfrwng y 

Gymraeg. Dw i’n ysu am y dyddiau yna. Mi ddaw'r dyddiau eto wrth gwrs ac 

yn raddol mi fydden ni’n anghofio'r anghydfod presennol, wir i chi mi ddaw! 

Sut ydych yn treulio’ch amser bellach? Mae digon i’w wneud dw i’n 

siŵr ond efallai, pan dach chi eisiau hoe fach dawel ydych chi’n syllu ar eich 

silff llyfrau yn llawn gobaith i ddod ar draws llyfr dach chi heb ei ddarllen 

eto? Ond does dim un, yn y misoedd diwethaf dach chi wedi cael digon o 

amser i ddarllen pob un wan jac. Beth i’w wneud? 

Wel gan fod chi’n gofyn! A gaf i awgrymu llyfr a fydd yn mynd â chi 

allan i’r awyr las unwaith eto. Ychydig o ddyddiau’n ôl ces i becyn yn y post, 

pecyn oedd yn cynnwys llyfr Anne Gwynne - ‘Fan Hyn a Fan ’Co’. Erbyn hyn 

allaf i lenwi pob munud sbâr ac, ar yr un pryd symud yn ôl mewn amser i’r 

dyddiau dw i’n gweld eu colli. 

Roedd Anne yn cyfrannu adroddiadau o’r teithiau i’r Ddolen a’r Barcud, papurau bro ardal Tregaron lle mae hi’n 

byw. Mae 39 o adroddiadau yn gyfan gwbl, yn cynrychioli 13 o flynyddoedd ac maen nhw’n bleser pur i ddarllen. Yn 

anffodus dim ond ers mis Hydref 2017 dw i wedi bod yn aelod felly dw i ddim ond wedi bod ar un o’r teithiau. Peidiwch â 

chamddeall, dw i’n mwynhau pob adroddiad ond dw i’n tueddu cicio fy hun nad oeddwn wedi ymuno yn gynt. Mae 

cleisiau yn dechrau ffurfio! 

Mae llawer o bethau’n dod drwodd wrth ddarllen - y trysor o wybodaeth sydd ym mhennau’r arweinyddion a’u 

parodrwydd i rannu hynny efo’r aelodau; y pleser sydd i gael wrth fod allan yn yr awyr iach, hyd yn oed pan mae hi’n 

glawio neu yn niwlog; y cyfeillgarwch sydd i fwynhau a chael diwrnod o siarad Cymraeg. Hyn oll wedi cael ei ysgrifennu 

mewn Cymraeg graenus a chlir.  Dyma lyfr allech chi fwynhau’n gyfforddus yn eich cadair freichiau. 

Ond, wrth gwrs bydd rhaid prynu’r llyfr yn gyntaf ac mae ar gael oddi wrth Anne am £10 yn cynnwys cludiant: 

Mrs Anne Gwynne, Cefnbanadl, Tregaron, Ceredigion. SY25 6LU 

Mi fydd yr elw yn cael ei rannu rhwng Cymdeithas Edward Llwyd, Ambiwlans Awyr Cymru a Ward Cemotherapi Ysbyty 

Bronglais, Aberystwyth. 

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 



Chwefror 2021           Y Garthen    Tudalen 17 
Annwyl Ddarllenwyr, 

Fel rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol, mae Urdd Gobaith Cymru wedi – ac 

yn parhau – i wynebu’r cyfnod mwyaf heriol yn ei hanes o ganlyniad i bandemig 

Covid-19. 

Rydym wedi gorfod colli hanner ein gweithlu (dros 160 staff) ac yn rhagweld 

colled incwm o oddeutu £14M dros y ddwy flynedd nesaf. Oni bai am gefnogaeth 

sylweddol gan Lywodraeth Cymru bydden ni wedi bod mewn sefyllfa llawer mwy 

trychinebus, a’r gefnogaeth ariannol ychwanegol wedi ein galluogi, yn syml, i gadw 

ein pennau uwchben y dŵr a sicrhau y bydd Urdd yn gallu goroesi.   

Mae hi wedi bod yn gyfnod o bryder mawr, ac mae gwaith caled iawn o’n 

blaenau o hyd. Ond, rwyf yn hynod falch ein bod fel mudiad wedi gallu arall-gyfeirio 

rhai o’n gwasanaethau er mwyn cadw cysylltiad gyda’n haelodau. 

Mae ein gwersylloedd wedi agor eu drysau i gynnig cefnogaeth i blant a phobl 

ifanc bregus, rydym wedi sefydlu cyfleodd digidol yn ein meysydd Ieuenctid, 

Chwaraeon a’r Celfyddydau, yn parhau i redeg ein Gwasanaeth Prentisiaethau, wedi 

llwyddo i hyrwyddo Neges Heddwch ac Ewyllys i gynulleidfa o dros 37 miliwn, wedi 

cynnal Eisteddfod T llwyddiannus ac wedi creu a chynnal digwyddiadau rhyngwladol 

rhwng aelodau’r Urdd a phobl ifanc Alabama a’r Iwerddon. 

Braint hefyd oedd cael cydweithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru wrth lansio ein hymgyrch codi arian, ‘Het 

i Helpu’, cyn y Nadolig. Mae’r gefnogaeth a ddangoswyd i’r Urdd yn ein cymunedau ar draws Cymru (a thu hwnt!) wedi 

codi ein calon ni fel Mudiad, a fedraf i ddim diolch ddigon i bawb sydd wedi’n cefnogi.  

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o blant a phobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn 

ymgorfforiad o’n hiaith a’n diwylliant ac ar drothwy ein canmlwyddiant rydym yn edrych i’r dyfodol gydag agwedd 

bositif ac hyderus. Mi ddaw’r Urdd drwy’r cyfnod yma, yn gryfach ac yn barod i weithredu er budd plant a phobl ifanc 

Cymru unwaith yn rhagor.  

Diolch o waelod calon i chi am yr holl gefnogaeth. 

Cofion gorau, 

Siân Lewis (Prif Weithredwr) 

Os hoffech wneud cyfraniad tuag at yr Urdd gallwch wneud hynny drwy ymweld â’n gwefan (urdd. Cymru /cyfrannu), 

neu drwy anfon siec yn daladwy i Urdd Gobaith Cymru at: 

Adran Ariannol Urdd Gobaith Cymru, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd,LL23 7ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


