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Cornel Coginio 

CYNHWYSION 

• 1 llwy de o flawd corn 

• 1 llwy de o saws soia 

• Croen a sudd 1/2 lemwn bach 

• 2 lwy de o olew llysiau 

• 1 brest cyw iâr heb y croen (tua 

150g), wedi eu torri yn ddarnau 

1.5cm  

• 1 pupur heb yr hadau, wedi’i 

sleisio 

• 1 moronen (tua 80g), wedi ei 

phlicio a’i sleisio’n denau 

• 100g o frocoli, wedi eu torri yn 

ddarnau  

• 150ml o stoc llysiau  

• 4 shibwnsyn, wedi eu sleisio’n 

denau 

Cyw Iâr Lemwn 
 

Pryd cynnes ac iachus i ddau. 

DULL 

1. Cymysgwch y blawd corn gyda’r saws soia a’r sudd lemwn mewn powlen fach . 

2. Cynheswch yr olew mewn ffrimpan fawr neu woc dros wres uchel , ychwanegwch y cyw iâr, y pupur, y 

moron a’r brocoli a thro-ffrïo’r cyfan am 2–3 munud, neu nes bod y cyw iâr wedi brownio ychydig a’r 

llysiau’n dechrau meddalu. 

3.  Arllwyswch y gymysgedd lemwn a saws soia at y ffrimpan, ychwanegwch y stoc cyw iâr a’r shibwns 

a mudferwi’r cyfan. Trowch y gwres i lawr a choginio’r cyfan am 2 funud, neu nes bod y saws ychydig 

yn fwy trwchus a’r cyw iâr wedi coginio trwyddo.   

4.  Ychwanegwch groen y lemwn a gweinwch gyda reis.  
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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 Mawrth 2021 

erbyn 12.00yp ar 

22 Chwefror 2021 

 

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 

 

 

 

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 

Rwy’n credu y bydd 

2021 yn flwyddyn o 

syniadau newydd, 

Llywodraeth Cymru 

newydd, gydag Adam 

Price fel ein Prif 

Weinidog i ail-godi ein 

heconomi. 

Mae heriau Coronafeirws, yr argyfwng hinsawdd 

byd-eang a Brecsit yn golygu bod yn rhaid i ni ail-

feddwl beth yw pwrpas ein heconomi a sut y gallwn 

ddefnyddio’r arfau cyfyngedig sydd gennym fel 

Llywodraeth Cymru. 

Ddydd Gwener, Ionawr 22  byddaf yn lansio dogfen 

drafod am bwrpas economi Cymru.  

Mae’r ymchwil yn nodi bod yn rhaid mesur twf 

mewn costau dynol ac ecolegol, nid economaidd yn 

unig.  

Yn etholiad mis Mai, bydd Plaid Cymru yn cynnig 

agwedd newydd at ddatblygu ac ail-gyfeirio 

economi ein cenedl. Rhan o’r cynllun hwnnw fydd 

asiantaeth newydd ar ei phen ei hun, Ffyniant 

Cymru, i arwain y trawsnewid. 

Corff datblygu economaidd fydd Ffyniant Cymru, 

ond un gwahanol. Bydd yn canolbwyntio ar greu 

swyddi a chyfleoedd, ac yn annog cymryd risg trwy 

gefnogi syniadau busnes newydd ac arloesol. 

Yn greiddiol i’w waith bydd hyrwyddo gwaith teg, 

ymrwymiad i dwf gwyrdd a dad-garboneiddio, a 

chyfrifoldeb dros sicrhau y bydd cyfleoedd a 

chyfoeth yn cael eu rhannu, rhwng unigolion a 

rhwng cymunedau. 

I newid Cymru am byth mae arnom angen meddwl 

o’r newydd. A gweithredu o’r newydd. Dewch gyda 

ni ar ein taith. 

Mae croeso i chi gysylltu â mi naill ai ar e-bost 

helenmary.jones@senedd.cymru neu dros y ffon 

0300 200 7190 os allwn ni helpu. 

twitter.com/helenmarycymru 

 facebook.com/HelenMaryJonesPlaid 

gwefan  www.plaidllanelli.cymru 
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Gair gan  

Nia Griffith 

 

Gydag anogaeth a rhyddhad y gwyliais y sylw ym 

mis Rhagfyr ar y brechlynnau Covid-19 cyntaf 

ledled y DU. 

Bydd cyflawni’r rhaglen frechu fwyaf a welwyd 

erioed yn cymryd sawl mis. Mi fydd yn her enfawr 

ond tawelwyd fy meddwl mewn cyfarfod diweddar 

â Bwrdd Iechyd Hywel Dda wrth weld y cynllunio 

helaeth sydd wedi’i wneud, yn enwedig o ran 

gweithwyr gofal ac iechyd rheng flaen a'r henoed. 

Mae eleni wedi bod yn anodd i lawer o bobl. 

Collwyd anwyliaid, mae gwasanaethau rheng flaen 

a'r GIG dan bwysau aruthrol a theuluoedd wedi'u 

gwahanu oddi wrth berthnasau am fisoedd ar y tro. 

Mae gobaith yn dod i'r amlwg gyda'r pigiad Pfizer / 

BioNTech eisoes ar y gweill a chydag eraill yn aros 

am gymeradwyaeth ond nid ydym allan o'r coed 

eto. 

Gall y firws adennill troedle yn hawdd mewn 

cymunedau lleol ac ni allwn dynnu ein llygad oddi 

ar y bêl nawr. Bydd cyfyngiadau yn aros yn eu lle 

nes ei bod hi’n ddiogel iddynt gael eu llacio. Rhaid 

i ni i gyd fod yn ofalus i gadw ffrindiau, teuluoedd 

a chymdogion yn ddiogel ac yn iach. 

Covid-19 wnaeth ddominyddu 2020 a'r difrod a 

ddaeth yn ei sgil ond, wrth i'r Flwyddyn Newydd 

ddechrau, gobeithiaf y gall 2021 fod yn un o 

optimistiaeth ac adfywiad ar y ffordd i adferiad. 

Ynghyd ag ansicrwydd parhaus Brecsit, mae Covid-

19 wedi gadael llawer o fywoliaethau mewn perygl. 

Gorfodwyd rhai busnesau i gau gydag eraill yn 

lleihau eu gweithlu i oroesi o gwbl. Mae 

perchnogion a gweithwyr busnes bellach yn 

wynebu cyfnod o ailadeiladu yn wyneb y storm 

ddwbl. 

Fodd bynnag, rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon, 

ystwythder cymunedau lleol yn dod i’r amlwg dros 

yr ychydig fisoedd diwethaf. Ar ddechrau mis 

Rhagfyr i nodi Dydd Sadwrn Busnesau Bach, 

ymwelais â sawl busnes bach gan gynnwys Harbour 

Lights Spirits ym Mhorth Tywyn, Tinworks 

Brewery Co yn Nhrostre, Holistic Therapies yn 

Stryd Ann ac Onesta Style Ethical Clothing, a 

siaradais â hwy am fuddion cael sector busnesau 

bach ffyniannus i’r ardal. 

Gyda chymorth gan y Llywodraeth anghymwys 

Dorïaidd yn San Steffan a'r dull mwy ystyriol, mwy 

gofalus ac wedi’i dargedu a gymerwyd gan 

Lywodraeth Cymru yng Nghaerdydd, rwy'n 

hyderus ynghylch ein heconomi leol ac am 

ddyfodol y bobl hynny sydd wedi dyfalbarhau i 

gyflawni er gwaethaf y  pandemig. 

Mae yna hefyd lawer i edrych allan amdano ar 

lwyfan y byd, gydag urddo Joe Biden ym mis 

Ionawr fel Arlywydd newydd yr UD, gan ddod â 

diwedd i bedair blynedd anweddol anrhagweladwy 

Donald Trump. Bydd arddull arweinyddiaeth 

newydd, galonogol ar draws y môr yn arwain at 

fuddion i ni i gyd ble bynnag yn y byd rydyn ni'n 

byw. 

Yn ychwanegol at hynny, rydym wedi gweld newid 

enfawr yn y ffordd y mae llywodraethau ledled y 

byd yn meddwl ynghylch Newid Hinsawdd a 

materion amgylcheddol eraill a fydd yn dod â 

chyfleoedd cyffrous yn y flwyddyn i ddod. 

Rwy'n credu y byddwn ni i gyd yn falch o weld 

cefn 2020. Roedd hi'n flwyddyn unigryw, a dweud 

y lleiaf, na fyddwn ni byth yn ei hanghofio. 

Gadewch i ni wneud 2021 yr un mor gofiadwy, ond 

y tro hwn am resymau da, nid rhai drwg. 

 

Nia Griffith 
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Difyrion Digidol gyda Deian ap 

Rhisiart 

Blwyddyn newydd dda i chi. Wrth i ni brofi cyfnod 

clo arall yng Nghymru, gyda chyfyngiadau teithio 

yn ein cadw i'r filltir sgwar, a chan bod hi’n 

ddechrau blwyddyn, 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 raid 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 bod gweld gwyrddni a 

natur yn llesol i'n hiechyd 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, ffon clyfar neu dabled/llechen electronig.  

Mae Google Earth hefyd ar gael yn yr app store ar 

eich tabled neu ffon 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 trwy bwyso’r symbol lens, mae hwnnw 

wedyn yn agor y camera ar eich ffôn, yna, anelwch 

y camera at y gwrthrych dan sylw gan dynnu ei lun. 

Wedyn, mi fydd yr ap 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 gynna. 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 Bird Id ddefnydd cyson gan y 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 rhaglen 

Galwad Cynnar ar BBC Radio Cymru ar foreau 

Sadwrn fel ydw i, mae’r rhaglen wedi dechrau grẃp 

i rannu lluniau. Chwiliwch am grẃp 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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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, ynghyd 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 ddibynadwy, 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 31Mawrth 

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/BigFarmingSurveyNawr, neu 

gofynnwch am gopi printiedig gan 

FarmSurvey@exeter.ac.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fex.ac.uk%2FBigFarmingSurvey&data=04%7C01%7Csuzy.deeley%40rabi.org.uk%7C883445e615834aa151ad08d89547aa51%7C126da14c8f354c398c1f04a313b22e8e%7C1%7C0%7C637423482315373787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o9nXR4bZFBwsaYTkwwaGhmCsyDlQJokIcUJmJIzLPLc%3D&reserved=0
mailto:farmsurvey@exeter.ac.uk
http://ex.ac.uk/BigFarmingSurvey
mailto:FarmSurvey@exeter.ac.uk
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Dechrau newydd? 

Gan Beca Williams 

Ar ddechrau blwyddyn newydd gallwn edrych yn ôl 

ar y flwyddyn a fu a gosod addunedau ar gyfer y 

flwyddyn o’m blaenau.  

Serch hynny, y flwyddyn yma gydag amgylchiadau 

anodd, mae’n profi’n sialens i osod addunedau 

cyraeddadwy. Rydw i wir yn gobeithio y bydd y 

digwyddiadau mawr fel Eisteddfod Genedlaethol a 

Tafwyl yn cael eu cynnal gan fy mod eisiau 

mynychu popeth dwi’n gallu gan i mi golli cymaint 

y llynedd. Hoffwn fynd i deithio mwy yn 2021, ond 

gyda’r sefyllfa sydd ohoni a fyddaf yn gallu 

gwireddu fy nymuniadau? 

Caiff mis Ionawr ei enw ar ôl y Duw Groegaidd sef 

Janws, sef y Duw gyda dau ben, un yn edrych 

ymlaen ac un yn ôl. Mae’n Dduw sydd yn symbol o 

ddrysau, dewisiadau, dechreuadau a therfyniadau. 

Eleni efallai fod y pen sydd yn edrych yn ôl yn 

fwy,wrth i ni ddysgu o bopeth sydd wedi digwydd a 

gallu gosod ein haddunedau yn seiliedig ar hyn. Tra 

bod y pen sydd yn edrych ymlaen yn llai gan fod 

bywyd yn anrhagweladwy bellach a ninnau mewn 

cyfnod clo arall. 

Roeddwn yn llawn gobeithion ar gyfer y flwyddyn 

yma a finnau’n troi yn ddeunaw. Ond bydd yn rhaid 

i’r penwythnosau i ffwrdd a’r partïon gwyllt fod  

rhwng fy mhedair wal gyda fy rhieni a’m brawd a 

chwaer. Teimlaf fod fy mlynyddoedd olaf o 

ieuenctid yn llifo o’m gafael, heb i mi wneud y 

mwyaf ohonynt. 

 

Ar ôl blwyddyn heriol llynedd, credaf y bydd y 

flwyddyn hon yn llawer gwell gyda phobl yn 

gwerthfawrogi'r pethau bach ac yn gwneud y 

mwyaf o bob peth. Hebos nac onibai, mae’r 

flwyddyn gynt wedi dangos wrth i ni dynnu popeth 

materol ohonom mai pethau amhrisiadwy, syml 

bywyd yw’r pethau pwysicaf i ni. Efallai fod hyn 

yn gallu cynnig ffordd i ni drwy osod addunedau. 

Boed hynny yn siarad yn aml gyda ffrindiau, treulio 

mwy o amser yng nghwmni teulu, mynd am dro yn 

yr awyr iach ac rwy’n lwcus bod gen i gwmni Mai 

y ci. 

Dyma’r pethau sydd yn ein gwneud i werthfawrogi 

bywyd yn llawn am y rhesymau gorau. 

 

Digwyddiad Rhedeg 

Rhithwir 

Bydd digwyddiad rhedeg 

rhithwir yn cael ei gynnal 

ar Ddydd Gŵyl Dewi i 

ddathlu cenedl newydd o 

redwyr. I gymryd rhan, cofrestrwch ar 

irun.wales/ofynrws 

Yn ystod cyfnod clo 2020 camodd dros 350,000 o 

bobl yng Nghymru* (18%) y tu allan i'w drysau 

ffrynt i redeg ar gyfer eu hymarfer corff dyddiol. 

Gyda champfeydd ar gau unwaith eto a chlybiau 

rhedeg yn methu ymarfer corff gyda'i gilydd, mae 

Rhedeg Cymru yn chwilio am loncwyr tro cyntaf, 

cerddwyr chwim a hen lawiau i ymuno â'u 

hymgyrch newydd O Fy Nrws a bod yn rhan o 

fudiad rhedeg newydd yn 2021. 

Mae O Fy Nrws yn gobeithio annog 500,000 o bobl 

i ddefnyddio'r unig borth i ymarfer corff sydd 

gennym ar hyn o bryd, y drws ffrynt, fel y man 

cychwyn i gael awyr iach, ymarfer corff ac amser 

meddwl. 

Boed yn bum munud neu bum milltir, mae’r 

ymgyrch yn annog pobl i wthio eu hunain i adael eu 

swyddfa gartref, soffa neu fwrdd cegin am ychydig 

funudau’r dydd ac i fynd trwy eu drws ffrynt i brofi 

buddion rhedeg. Gall unrhyw un gymryd rhan trwy 

rannu eu profiadau a dathlu eu cyflawniadau gan 

ddefnyddio #OFyNrws ar gyfryngau cymdeithasol. 

file:///C:/Users/admin/Downloads/irun.wales/ofynrws
http://www.irun.wales/ofynrws
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Hefyd, does dim rhaid i'r rhai sy'n ymuno deimlo'n 

unig. Mae Rhedeg Cymru yn cynnal tua 100 o 

glybiau rhedeg ledled y wlad, ac mae clybiau, 

grwpiau a heriau rhedeg lleol annibynnol di-ri sy'n 

cynnig cefnogaeth nid yn unig ym mis Ionawr, ond 

trwy gydol y flwyddyn. 

Dywedodd Josie Rhisiart, Arweinydd Rhedeg 

Cymru yn Ynys Môn: “Bum mlynedd yn ôl, 

roeddwn yn cael trafferth gyda fy mhwysau ac 

iechyd meddwl, ond yna rhoddais gynnig ar redeg. 

A rŵan? Ni allwch fy rhwystro! Mae rhedeg wedi 

fy helpu’n aruthrol trwy gydol y cyfnod clo ac rwyf 

wedi bod wrth fy modd yn gweld pobl fel fi - y rhai 

nad oeddent yn gweld eu hunain fel rhedwyr - yn 

disgyn mewn cariad ag ef. Er na allwn redeg gyda'n 

gilydd ar hyn o bryd, rydym yn dal i ysgogi ein 

gilydd a rhannu lluniau, llwybrau a straeon rhedeg. 

Fy nghyngor i yw dechrau'n araf a bod yn garedig â 

chi'ch hun - byddwch chi'n synnu at yr hyn y 

gallwch chi ei wneud." 

Dywedodd James Williams, Prif Swyddog 

Gweithredol Athletau Cymru: “Dros y flwyddyn 

ddiwethaf, mae ein cartrefi wedi dod yn bopeth i ni. 

Nhw yw ein swyddfeydd, ysgolion, nosweithiau i 

mewn a nosweithiau allan. Ond mae ein drysau 

ffrynt yn cynnig y bloc cychwyn gorau i ddianc o'r 

pedair wal a gwella ein hiechyd meddwl a'n lles. 

“Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn camu y 

tu allan i'w drws ffrynt i redeg yn eu hardal leol yn 

2020 ac eleni rydym yn gobeithio annog hyd yn oed 

mwy i ymuno. Mae popeth 'lleol' yn bwysicach nag 

erioed ac mae gennym ni gymuned enfawr o 

grwpiau rhedeg sy'n cynnig cefnogaeth 365 

diwrnod y flwyddyn. P'un a ydych chi'n ei redeg, ei 

gerdded neu ei loncian, jyst byddwch yn rhan 

ohono a'n helpu ni i gael Cymru i symud." 

Bydd digwyddiad rhedeg rhithwir yn cael ei gynnal 

Ddydd Gŵyl Dewi i ddathlu cenedl newydd o 

redwyr. I gymryd rhan, cofrestrwch ar 

irun.wales/ofynrws 

 

eto 
  

Mae Sir Gaerfyrddin yn cadarnhau ei henw da fel 

lleoliad pwysig i'r diwydiant ffilm a theledu. 

Yn dilyn llwyddiant y sir fel lleoliad yn y ddrama 

deledu boblogaidd Un Bore Mercher, y ffilm 

Bollywood Jungle Cry, a'r ffilm Six Minutes to 

Midnight sydd wedi'i chyfarwyddo gan Eddie 

Izzard ac sy'n cael ei rhyddhau'n fuan, gwelwyd 

mwy o griwiau cynhyrchu yn Sir Gaerfyrddin. 

 

Cyhoeddodd Sky eu bod yn cynhyrchu ffilm 

newydd SkyOriginal yn Sir Gaerfyrddin, sef 'Save 

The Cinema', a fydd ar gael yn y sinemâu ac ar 

SkyCinema tua diwedd 2021. 

 

Mae'r gwaith ffilmio yn mynd rhagddo ar hyn o 

bryd yng Nghaerfyrddin a Rhydaman o dan 

gyfyngiadau llym Covid-19 a chamau diogelwch o 

dan arweiniad Sgrin Cymru, deddfwriaeth 

Llywodraeth Cymru a chyngor gan Gomisiwn 

Ffilm Prydain. 

 

Mae'r ffilm wedi’i gosod yn y 90au ac mae’n 

seiliedig ar stori wir sydd wedi'i hysbrydoli gan 

fywyd Liz Evans, triniwr gwallt o Gaerfyrddin a 

alwodd ar Hollywood, gyda chymorth Richard y 

postmon lleol a ddaeth yn gynghorydd, i achub ei 

sinema leol pan fu bygythiad i'w chau. 

 

Mae'r cynhyrchiad SkyOriginal yn cynnwys cast o 

actorion enwog o Brydain gan gynnwys Samantha 

Morton (Fantastic Beasts and Where To Find 

Them), Tom Felton (Harry Potter), Jonathan Pryce 

(The Two Popes), Adeel Akhtar (Enola Holmes), 

Erin Richards (Gotham), Owain Yeoman 

(Emergence), Susan Wokoma (Enola Holmes), 

Colm Meaney (Gangs Of London), Rhod Gilbert 

(Have I Got NewsFor You) a Keith Allen 

(Kingsman: The Golden Circle). 

 

Mae'r lleoliadau ffilmio wedi cynnwys Y Lyric, 

Heol y Brenin a Heol Spilman yng Nghaerfyrddin, 

Neuadd y Dref yn Rhydaman, yn ogystal â 

Thalacharn a Llandeilo. 

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda 

chwmnïau ffilm a theledu sydd am ddod â'u 

cynyrchiadau i'r ardal - nid yn unig i helpu i dynnu 

sylw at y sir, ond fel y gall busnesau a sector 

lletygarwch y sir elwa'n economaidd. 

 

Mae'r incwm a gynhyrchir gan y Cyngor trwy roi 

caniatâd, cau ffyrdd a defnyddio adeiladau 

cyhoeddus yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu 

gwasanaethau lleol i drigolion a busnesau'r sir. 

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd 

Emlyn Dole: “Mae Sir Gaerfyrddin yn ennill enw 

da fel lleoliad ar gyfer ffilmiau a dramâu teledu 

gyda'i hamrywiaeth eang o arfordir a chefn gwlad, 

nodweddion hanesyddol a thirweddau gwledig a 

Sir Gâr ar y sgrin  

file:///C:/Users/admin/Downloads/irun.wales/ofynrws
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threfol. Rydym yn mwynhau gweithio gyda 

chwmnïau cynhyrchu i archwilio cyfleoedd i Sir 

Gaerfyrddin elwa o gael ei dangos ar y sgrin, a 

hynny o ran yr hwb economaidd y gall ei roi i 

fusnesau lleol yn ystod y broses ffilmio ac yn y 

tymor hir. 

 

“Wrth gwrs, yn ystod Covid-19 bu’n rhaid i ni 

sicrhau bod asesiadau risg a gweithdrefnau gwell ar 

waith yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

Mae cwmnïau ffilmio sy'n gweithio yn yr ardal ar 

hyn o bryd wedi gweithio gyda ni ac wedi 

dyfalbarhau i sicrhau bod yr holl weithdrefnau 

diogelwch angenrheidiol ar waith. 

 

“Rydym yn edrych ymlaen at weld y cynhyrchiad 

yn mynd yn ei flaen ac at ei weld ar ein sgriniau yn 

y dyfodol.” 

  

Ffilmio yn ystod cyfyngiadau Covid-19 

 

 

 
 

Mae'n rhaid i unrhyw griwiau cynhyrchu sydd am 

ffilmio yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y cyfyngiadau 

Covid-19 ddilyn gweithdrefnau llym i sicrhau 

diogelwch y cast, y criw a'r cyhoedd. 

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwarae rhan 

allweddol wrth sicrhau bod gwaith o'r fath yn cael 

ei wneud yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth 

Cymru, ac mae'n gweithio ochr yn ochr â 

sefydliadau fel Sgrin Cymru a Chomisiwn Ffilm 

Prydain fel rhan o'r broses hon. 

 

O dan y ddeddfwriaeth gyfredol, gall criwiau 

ffilmio weithio, teithio ac aros yn lleol cyhyd â'u 

bod yn gwneud hynny fel rhan o gynhyrchiad sydd 

wedi'i gymeradwyo ac sy'n ddiogel rhag Covid-19. 

Gellir ffilmio hefyd ar safleoedd busnes sydd ar gau 

i'r cyhoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. 

Talent Arbennig 

gan Rob Evans 

Mi ydan ni i gyd wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn 

ddiwethaf, blwyddyn erchyll 2020 a’r feirws yma 

sydd wedi ymledu 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 

feirws yn dal efo ni a llawer wedi colli anwyliaid. 

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 nad fi oedd yr unig un i ryfeddu ar y 

cyferbyniad rhwng ein byd ni a byd natur. I ran 

fwyaf ohonom roedd ein byd ar stop tra oedd 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 

godi llawer o galonnau efo’r dyddiau yn ymestyn ac 

yn cynhesu. Gwelais golli crwydro 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 C’mon Midffîld - dw’n i ddim amdanoch 

chi ond dw i wedi gweld nhw lawer gwaith ond 

maen nhw wastad yn bleser. Mi wnaeth Pobl 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 Te 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. 



13 

 

Roedd dathliad 30 mlynedd 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 ddiwethaf. Gwelsom ni lawer ohonyn nhw 

ar ambell i Noson Lawen yn ddiweddar. 

Pan dach chi’n ystyried mai 562,000 o siaradwyr 

Cymraeg oedd yng Nghymru yn ôl y cyfrifiad 

diwethaf yn 2011 mae’n syndod ac yn rheswm 

balchder i ni fod gymaint o bobl dalentog yn ein 

byd Cymraeg. Ac yn enwedig ymysg y to ifanc. 

Maen 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! 

 

Ymgynghoriadau ar Ysgolion Mynydd y 

Garreg ac Ysgol Gwenllian, Cydweli 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymgynghori ar 

bedwar cynnig gwahanol ynghylch ysgolion yn y 

sir. 

  

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar y cyngor i adolygu 

nifer a math yr ysgolion sydd ganddo a gwneud y 

defnydd gorau o’r adnoddau a'r cyfleusterau i 

ddarparu'r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu. 

  

O ganlyniad, mae rhaglen eang i wella adeiladau 

ysgolion a gwella cyfleoedd dysgu ar waith ledled 

Sir Gaerfyrddin, a hyd yma mae swm o £295 

miliwn wedi'i wario ar ysgolion cynradd ac 

uwchradd ledled y sir, gan ddarparu cyfleusterau ac 

adeiladau o'r radd flaen a firoi'r addys gorau posibl i 

blant. 

  

Bellach gofynnir i gymunedau lleol am eu barn ar 

bedwar cynnig gwahanol i wneud y canlynol: 

  

•          adolygu’r ddarpariaeth addysg gynradd yn 

ardaloedd Mynyddygarreg a Gwellian; 

•          newid ystod oedran Ysgol Gynradd Dyffryn 

y Swistir o 4-11 i 3-11; 

•          adolygu'r ddarpariaeth addysg gynradd yn 

ardaloedd Blaenau a Llandybïe; 

•          ad-drefnu ac ail fodelu'r Gwasanaethau 

Cymorth Ymddygiad yn Ysgol Rhyd-y-gors er 

mwyn gwella'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl 

ifanc. 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriadau am chwe wythnos, 

gan ddod i ben ar 11 Chwefror, gan roi cyfle i bawb 

yn y cymunedau lleol ddweud eu dweud, naill ai 

drwy'r tudalennau ymgynghori ar wefan y cyngor 

neu drwy e-bostio neu ysgrifennu at y cyngor os 

yw'n well ganddynt. 

  

Mae rhai sesiynau anffurfiol eisoes wedi'u cynnal 

gyda rhieni a llywodraethwyr i roi cyfle iddynt 

siarad â swyddogion a gofyn unrhyw gwestiynau 

am y cynigion. 

  

Bydd y wybodaeth a gesglir o'r ymgynghoriadau yn 

rhan o'r adroddiad ymgynghori a gyflwynir i'r 

Bwrdd Gweithredol i'w ystyried yn dilyn y cyfnod 

ymgynghori. 

  

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod 

o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a 

Gwasanaethau Plant: “Mae rhwymedigaeth statudol 

ar y cyngor i adolygu nifer a math y lleoedd mewn 

ysgolion yn barhaus a darparu gwasanaethau yn 

unol â safonau clir drwy'r dulliau mwyaf 

economaidd ac effeithiol. 

  

“Mae angen i'n hysgolion allu darparu ystod eang o 

wasanaethau i'r cymunedau y maent yn eu 

gwasanaethu, ac mae'n bwysig bod darpariaeth yn y 

dyfodol yn adlewyrchu patrymau newidiol y 

boblogaeth, a bod ysgolion wedi'u lleoli yn y man 

cywir a bod ganddynt adeiladau a chyfleusterau 

sy'n addas I ddiwallu anghenion dysgwyr yr 21ain 

ganrif. 

  

“Mae'n bwysig bod cymunedau lleol a'r rheiny sydd 

â diddordeb yn rhoi eu barn ar y cynigion ynghylch 

eu hysgolion. Mae'r holl fanylion ynghylch pob un 

o'r cynigion i'w gweld ar wefan y cyngor, neu 

gallwch gysylltu â ni os oes angen copïau papur 

arnoch. 

  

“Os oes gennych unrhyw gwestiynau, byddwn yn 

eich annog i fynychu un o'r sesiynau galw heibior 

hithwir sy'n cael eu trefnu. Bydd rhagor o 

wybodaeth yn dilyn cyngynted â phosibl. Os na 

allwch fod yn bresennol, cysylltwch â ni i siarad â'n 

swyddogion.” 

  

I gael rhagor o wybodaeth am y cynigion ac i 

gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein, ewch i wefan y 

cyngor: 

sirgar.llyw.cymru/ymgynghori 

 

 

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/
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Adolygiad o 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 bod 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 gallaf 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 

 

 

Gair o Ddiolch  

 

 

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 
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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 ddigidol 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 oedd cael hefyd 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 eincanmlwyddiant 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 

 

 

Agor Enwebiadau Seremoni Gwobrau Mudiad 

Meithrin 

Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer Seremoni Gwobrau 

flynyddol Mudiad Meithrin, sy’n cydnabod a dathlu’r 

gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn y 

darpariaethau,  ynagorar Ddiwrnod Santes Dwynwen 

eleni, sef Dydd Llun y 25ain o Ionawr. 

Mae Mudiad Meithrin yn annog enwebiadau i aelodau 

staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd 

Ti a Fi neu Feithrinfeydd Dydd am wobr mewn deg 

categori.Llynedd, torrwyd pob record o ran niferoedd 

gan i dros 450 o enwebiadau gael eu cyflwyno, a’r 

gobaith ydi anelu at yr un llwyddiant eleni eto. 

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu 

Gwasanaethau Mudiad Meithrin:  

“Mae'r Seremoni Gwobrau yn rhoi cyfle i Mudiad 

Meithrin gydnabod a diolchi'n staff a'n gwirfoddolwyr 

ar lawrgwlad. Dyma gyfle i unrhyw un enwebu Cylch 

Meithrin; Cylch Ti a Fi neu feithrinfad dydd - am wobr 

mewn un o ddeg gwahanol gategori.” 

  

Mae'r holl fanylion ar gael ar wefan Mudiad Meithrin - 

www.meithrin.cymru/enwebu - gyda gwahoddiad i 

bawb enwebu cylch neu feithrinfa sy'n gwneud gwaith 

da mewn amryw feysydd.  

Y chwanegodd Leanne:“Y cyfansydd rhaid gwneud yw 

nodi 3 rheswm pam eich bod yng wneud yr enwebiad. 

Mae moddi chi hefyd ychwanegu hyd at 3 lluni’r 

enwebiad.” 

Ategodd Iola Jones, Pennaeth Cyfathrebu a 

Phartneriaethau’r Mudiad:  

"Mae gan bawb gyfle i enwebu hyd at ddeuddeg o'r 

gloch nos Lun y 1af o fis Mawrth. Gobeithio y bydd pobl 

yn manteisio ar y cyfle i enwebu Cylch Meithrin, Cylch 

Ti a Fi neu feithrinfaddyddsy'n haeddu cydnabyddiaeth 

ac edrychwn ymlaen at dderbyn llu o enwebiadau yn 

ystod yr wythnosau i ddod!" 

Mi fydd y cyfnod enwebu yn dod i ben ar y 1af o Fawrth 

2021. Caiff y manylion llawn ynghylch Seremoni 

Wobrau 2021 ei gyhoeddi yn nes at yr amser. Cyn 

hynny bydd y panel dyfarnu’n cyfarfod ddiwedd mis 

Mai cyn cyhoeddi rhestr fer ar gyfer pob category erbyn 

diwedd mis Mehefin. 
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Myfyrdodau Emlyn Dole 

Ionawr 10fed 

Annwyl ffrindie, 

Roedd gan Iesu dipyn i’w ddweud am y duedd yna 

sydd ynom ni i fod yn or-feirniadol o’n gilydd. Fe 

dynodd e sylw at hynny gan ddefnyddio ychydig o 

hiwmor, pan awgrymodd; 

‘Yn gyntaf tyn y trawst allan o’th lygad dy hun, ac 

yna fe weli yn ddigon eglur i dynnu’r brycheuyn o 

lygad dy frawd.’ 

Mae’n dod yn llawer rhy rwydd i ni yn llawer rhy 

aml i weld beiau mewn eraill heb sylwi ar ein beiau 

ein hunain. 

Rwy’n cofio darllen y dyfyniad yma un tro. 

‘Criticism does not make you wiser or better than 

the one you are criticising. In fact, the stuff you are 

critical of in others is the same stuff you don’t like 

about yourself.’ 

Mae ‘na ddigon o bethau gallwn eu beirniadu yn 

rhwydd iawn weithiau ac yn aml mae’n demtasiwn 

i wneud hynny heb feddwl yn ddigon dwfn a 

synhwyrol cyn gwneud. ‘Rwy’n hoff iawn o 

anogaeth Paul pan ysgrifennodd at ei gyfeillion yn 

ninas Philipi. 

Dinas bwysig yng ngogledd ddwyrain gwlad Groeg 

lle mae’r mynyddoedd sy’n rhedeg lawr o Fwlgaria 

yn gwasgu mor dynn mai’r unig ffordd i greu hewl 

oedd yn cysylltu y Dwyrain a’r Gorllewin oedd i’w 

gosod yng nghanol tref Philipi. Dinas brysur, 

masnachol bwysig a hanesyddol hefyd. Fan hyn 

cafodd Mark Anthony ac Awgwstws eu brwydr 

gyda Brutus a Cassius er mwyn dial am iddynt ladd 

Julius Cesar. 

Iddyn nhw, drigolion y ddinas yna mae Paul yn 

dweud, 

‘Beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sy’n 

urddasol, beth bynnag sydd yn gywir, beth bynnag 

sy’n bur a hyfryd, beth bynnag sydd yn rhagorol – 

os oes rhywbeth yn ardderchog ac yn haeddu clod - 

meddyliwch am y pethau hyn.’ 

Cyngor da ar gyfer blwyddyn newydd. 

 

Ionawr 17eg 

‘Byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr 

yn unig, gan eich twyllo eich hunain.’ 

 
Iago 2:22. 

Ie, dyna dd’wedodd Iago yn ei lythr at y 

Cristnogion cynnar. ‘Roedd e am bwysleisio ein 

cyfrifoldeb i weithredu yn amlwg ar ofynion 

ymarferol ein ffydd rhag I ni dwyllo ein hunain - ac 

eraill o ran hynny! 

 

Mae gyda fi gasgliad o fideos gartre fan hyn. Fideos 

o fy hoff berfformwyr neu fandiau mewn 

cyngherddau byw, wrthi yn cyfareddu eu 

cynulleidfaoedd. Un o’m hoff fandiau i yw criw o 

fechgyn (un ohonyn nhw’n Gymro) o’r enw 

‘Coldplay.’ 

 

Fe benderfynon’ nhw rai blynyddoedd yn ôl y 

byddai’n dda o beth i wneud DVD o un o’u 

cyngherddau byw ac fe wnaethon’ nhw hynny 

mewn stadiwm yn Sao Paolo yng ngwlad Brasil. 

 

Mae’n gyngerdd wych iawn yn dal nid yn unig y 

perfformiad a thalent y perfformwyr ond mwynhad 

y gynulleidfa wrth iddyn nhw nid yn unig wrando 

ar y gerddoriaeth ond dawnsio hefyd ac ymuno yn y 

gân. 

 

Ar y diwedd - a hwythau wedi perfformio am bron i 

ddwy awr mae’r gyngerdd yn gorffen ac mae 

Coldplay yn ôl eu harfer yn rhoi eu hofferynau i 

lawr ac yn cydio yn ei gilydd er mwyn rhoi ‘bow’ 

i’r gynulleidfa dair o weithiau ac wedyn maen 

nhw’n cymeryd munud i gymeradwyo’r gynulleidfa 

yn ôl er mwyn diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth 

a’u gwerthfawrogiad. 

 

Bydd unrhyw berfformiwr yn dweud wrthoch chi 

fod y gynulleidfa yn rhan gwbl hanfodol o un rhyw 

berfformiad ac yn haeddu cael eu cymeradwyo yn 

ôl. 

 

Ar lwyfan ein bywydau ninnau o ddydd i ddydd 

mae ‘na bobl sydd yn gwneud beth sy’n cyfateb i 

esgyn ar lwyfan er mwyn ceisio gwneud 

gwahaniaeth - gwneud y byd ychydig bach yn well 

yn sgil eu cyfraniad. Os and oes unrhyw un yn 

ymateb i’w ‘perfformiad’ bydde fe’n rhwydd 

iddyn’ nhw golli calon. Ac wrth gwrs, fe fuom yn 

cydnabod gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd llynedd 

gyda’n cymeradwyaeth. Pobl sydd dal wrthi yn 

‘perfformio’ yn ddyddiol ar ein rhan. 
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Gofyn yn syml mae Iago yn ei lythyr ini fod yn 

barod, nid yn unigi gydnabod perfformiad eraill,  

ond i ystyried hefyd – ein perfformiad ni. 

 

Cadwch yn saff. 

 

Ionawr 30 

 

Mae ‘na stori hyfryd iawn am grwt bach oedd 

wrthi’n siarad gyda’r ferch drws nesa’. Fe 

dd’wedodd e, 

 

“Tybed beth bydde Mam yn lico cael ar gyfer Sul y 

Mamau?” 

 

Atebodd y ferch fach, 

 

“Wel bydde ti’n gallu addo cadw dy ‘stafell wely yn 

lân ac yn deidi. Neu mynd i’r gwely yn syth pan 

fydd hi’n dweud. Neu brwsho dy ddanedd arôl 

bwyta. Neu stopio ymladd gyda dy frawd yn 

arbennig o gwmpas y bwrdd bwyd!” 

 

Edrychodd y crwt bach arni hi a dweud, 

 

“Na, rhywbeth ymarferol o’ni’n feddwl!” 

 

Yn llythr Iago fe ffeindiwch chi’r adnod yma. 

 

Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn brin o 

fara beunyddiol, ac un ohonoch yn dweud wrthynt, 

 

“Pob bendith i chwi: cadwch yn gynnes a mynnwch 

ddigon o fwyd”, ond heb roi dim iddynt argyfer 

rheidiau’r corff, pa les ydyw? 

 

Adleisio meddylfryd Iesu ei hun oedd Iago. Dyn 

ymarferol oedd Iesu, wedi’r cyfan, ‘roedd e’n fab i 

Saer Coed. Soniodd Iesu am atebolrwydd ymarferol 

pan ofynodd rhai iddo rhywdro, 

 

“Pryd gwelsom ni ti yn dlawd neu yn newynog a 

gwrthod dy gynorthwyo?” 

 

Ei ateb ef oedd, 

 

“Yn wir, ‘rwy’n dweud wrthych, yn gymaint ag i 

chwi ei wneud i un o’r lleiaf o’r rhain, fy mrodyr, i 

mi y gwnaethoch.” 

 

Os and yw ein ffydd ni, yr hyn ‘rydym yn honni ein 

bod yn credu, yn esgor ar weithredoedd ymarferol - 

dyw e fawr o ffydd! 

 

Pethe’r Plant 
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Ddydd Sul, 11 Ionawr, enillodd Jonny Clayton o 

Bontyberem ei deitlu PDC unigol cyntaf ar y 

sgrin fawr ym Mhencapwriaeth Meistri 

Ladbrokes, gan guro Mervyn King 11 – 8 yn y 

rownd derfynol ym Milton Keynes.  

Ag yntau wedi ennill Cwpan y Byd i Gymru 

ochr yn ochr â Gerwyn Price yn 2020, mae 

buddugoliaeth Johnny yn Arena Marshall hefyd 

yn sicrhau ei fod yn ymddangos yn y Brif 

Gynghrair yn 2021. Sgôr gyfartalog Johnny 

oedd 104.1 yn y rownd derfynol wrth iddo 

arddangos y ddawn berffaith o orffen yn fedrus 

a welwyd ganddo trwy gydol y twrnamaint. 

Er mwyn cyrraedd y rownd derfynol bu’n rhaid i 

Clayton guro Jose de Sousa, Michael van 

Gerwen, James Wade a Peter Wright. 

“Mae ennill yn fy rownd derfynol gyntaf fel 

unigolyn yn deimlad anhygoel” meddai Clayton, 

“Nid y gêm orau; mae’r ddau ohonon ni wedi 

chwarae’n well ond roedd yna lawer i’w golli”, 

Nawr, bydd Clayton yn mynd ymlaen i 

gystadlu ochr yn ochr â Price, Van Gerwen a 

Wright yn rhan o’r Brif Gynghrair. 

“Roeddwn i’n gobeithio cael lle yn y Brif 

Gynghrair, ond roedd cael clywed hynny ar y 

llwyfan wedi i mi ennill yn deimlad anhygoel” 

meddai Clayton.  

“Dw i wrth fy modd. Mae’n deimlad 

anhygoel”. 

Llongyfarchiadau mawr i Jonny, oddi wrth 

ddarllenwyr ‘Papur y Cwm, a phob lwc i ti yn 

y dyfodol. 

Gerwyn Price a Jonny Clayton yn codi tlws 

‘Cwpan y Byd’ yn 2020 

Pencampwr 

Meistri Ladbrokes 

2021 

 


