
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diogelwn - cynllun newydd i ddiogelu enwau 

Cymraeg ar dai 
Bwriad y cynllun hwn, a lawnsiwyd gan Gymdeithas yr Iaith, yw 

diogelu enwau Cymraeg ar dai er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.  
Cysylltodd Mabli Siriol, Cadeirydd presennol y Gymdeithas, â’r ‘Garthen’ er mwyn tynnu’n sylw at y 
cynllun pwysig hwn.  

Yn ardal Llandysul mae un o’r 
enghreifftiau sy’n cael ei ddyfynnu 
amlaf ar y cyfryngau o ffolineb y 
newid enwau, (gweler y llun isod) 
gyda Faerdre Fach yn cael ei ail-
enwi’n Happy Donkey Hill.  
Ond mae angen tynnu sylw at y 
ffaith bod yr new Cymraeg wedi 
cael ei gadw ar y tŷ ffarm, a’r tai 
mas sydd wedi eu ‘hail-enwi’. 
Mae'r syniad sydd wrth wraidd y 
cynllun yn un syml iawn, ac yn 
berthnasol i bawb sy'n byw yng 
Nghymru ac sy'n berchen ar dŷ ag 
enw Cymraeg. 
Os ydych ar fin gwerthu eich 

tŷ: gallwch ofyn i'ch cyfreithiwr gynnwys cymal penodol yn y cytundeb gwerthu er mwyn atal prynwyr 
a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol. 
Os nad ydych yn bwriadu gwerthu’ch tŷ: gallwch ddiogelu’r enw trwy lofnodi a chofrestru 
cytundeb (gyda chymorth eich cyfreithiwr) er mwyn atal prynwyr neu gymyndderbynwyr o dan eich 
Ewyllys chi a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol. 

Mae’r dogfennau perthnasol (sydd wedi’u paratoi gan ein cyfreithwyr) ar gael ar wefan y 
Gymdeithas i'w lawrlwytho. Ewch i cymdeithas.cymru/diogelwn (neu gallwch ffonio 01970-624501 a 
gallwn anfon y dogfennau atoch trwy’r post). 
 
 

DATHLU’R DEUGAIN 

Y mis hwn y mae ‘Y Garthen’ yn dathlu ei 
benblwydd yn ddeugain!  
Fe’i sefydlwyd ym mis Mawrth 1981, 
ychydig cyn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd, Castell Newydd Emlyn. 

Dymuniad aelodau’r pwyllgor llywio yw 
diolch o waelod calon am bob cefnogaeth 
a gafwyd dros y blynyddoedd. 
Gobeithiwn y bydd y gefnogaeth honno’n 
parhau i’r dyfodol. 

 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 
Mawrth 2021 

https://mewnol.cymdeithas.cymru/cynnwys/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=3043&qid=352617
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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 MAWRTH-  

Aled Eynon 

 

GOLYGYDD  
MIS MAWRTH - 
Guto Prys ap Gwynfor 
 
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 Ebrill: 

Mawrth 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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Dathlu’r Deugain 

Yn Y Garthen, Mawrth 1982, flwyddyn ar ôl y lawnsio, fe roddwyd canlyniadau cystadleuaeth a 

noddwyd gan Gymdeithas Adeiladu Gorllewin Bromwich.  

Ym mis Ionawr y gystadleuaeth oedd Cân y Garthen. 

Felly, ym Mis Mawrth fe gafwyd y canlyniadau. 

Dyfarnwyd cân D. J. Phillips, Brongarn, Capel Iwan a 

chân Emyr a Gwen, Penrhiw, Ffostrasol yn gydradd 

gyntaf. Dyma ran o’r feirniadaeth: 

“Braf yn wir oedd clywed dwy gân mor raenus- o 

safbwynt geiriau a thôn yn y gystadleuaeth o fath safon uchel. 

Roedd i’r ddwy gân dôn afaelgar- tôn Emyr a Gwen yn ymylu 

ar arddull Côr 

Telyn Teilo, a 

thôn D. J. Phillips 

(a ganwyd gan ei 

ferch Hefina) ar 

ffurf canu gwerin 

cyfoes, y naill fel 

y llall yn 

wreiddiol a 

bywiog. 

Cyfansoddwyd 

geiriau’r ddwy 

gân gyda’r 

bwriad o 

werthu’r Garthen 

a chanddynt 

gytgan yn 

arbennig i’r 

pwrpas hwn. 

Geiriau hapus- 

yn wir cerddi 

ysgafn 

caboledig, a 

chalonogol iawn 

yw sylweddoli 

fod yna 

gyfansoddwyr 

caneuon ysgafn 

ar gael yn y 

dyffryn- daliwch 

ati.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cân Y Garthen 
Mae Dyffryn Teifi yn gytun 

Mai blwyddyn fawr fu Wyth Deg Un 

A phawb o’r bron yn teimlo’n llawen 

Sefydlwyd Papur Bro Y Garthen. 

 

Cytgan: 

O prynwch wir ein papur bro 

Cymerwch saib i’w ddarllen o,  

Cewch ynddo hanes a mwynhad  

Yn fargen fawr am bris mor rhâd. 

 

Mae edrych m̓lan am weld Y Garthen 

Mewn diwyg glân a’r oll mor gymen 

I bwy mae’r diolch oll am hyn? 

I’r gwych Olygydd Emyr Wyn. 

 

Cytgan: 

 

Newyddion bro sydd yn Y Garthen 

A doniol iawn yw Pantyglatshen, 

Colofn Alun, Colofn Farddol 

Beth sydd ‘mlân mewn Llan ac Ysgol. 

 

Cytgan: 

Am hysbysebion ̓does ei fath 

O beiriant fferm i fwyd i’r gath, 

Cewch luniau eglur o bob man  

O lygad camra’r enwog Stan. 

 

Cytgan: 

 

Ac os am wybod am bêl droed  

Wel trowch i’r diwedd yn ddioed, 

I’r plant, i chwithau mae eich rhan 

Yng nghornel diddan Wncwl Dan. 

 

Cytgan: 

 

Ac wrth derfynnu hyn o gân 

Rhown ddiolch am gael cynnau’r tân, 

A rhoi i’r ardal hyn oedd angen 

Wrth eni Papur Bro Y Garthen. 

   

Tomos a Titw o Ffostrasol 

 

Y Garthen 
Pob Mis fe ddaw’r Garthen i’r aelwyd, 

Cawn ddarllen am bob hwyl a sbri. 

Cawn hanes yr ardal a’i phobl 

A “chlonc” a storïau diri. 

 

Cytgan 

O…..Mae pawb yn darllen Y Garthen 

I weld sut mae’r byd yn mynd mlân. 

Cawn wybod am’r holl weithgareddau 

Mewn soned a phennill a chân. 

 

Mae hanes am bobol yn achwyn, 

Ag eraill yn uchel eu cân. 

Rhai hefyd sydd newydd briodi, 

Ag eraill a’u calon a’r dân. 

 

Cytgan: 

 

Cawn luniau o blant Dyffryn Teifi, 

Yn dangos eu doniau diri. 

Mewn steddfod neu ar y cae chwarae, 

Does debyg i rai’n hardal ni. 

 

Cytgan: 

 

Pob “soshal” neu ginio Nadolig, 

Gaiff sylw arbennig bob tro. 

Gofalwch na wnewch chi’r un “strocen”, 

Neu pawb fydd yn gwybod trwy’r fro. 

 

Cytgan: 

  Dai’r Dyffryn. 

  Cenir gan Shan Y Garn 
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Llongyfarchiadau i: 
 Elfyn a Winnie James, Ffynnon Owen, 

Rhydowen ar ddod yn dadcu a mamgu, 

efeilliaid i Rhodri a Louise - Eli Angharad a 

Moli Efa. 

 Gerald a Kathleen Evans, Nantygwyddau, 

Pontsiân ar ddod yn dadcu a mamgu, merch 

fach i Nia a Dai - Heti - Ann. 

 
Penblwydd hapus i: 

 Heledd Thomas, Nantycastell, Pontsiân yn 30 

oed. 

 Keith Evans, Deganwy, Llandysul yn 70 oed. 

 Olive Evans, Pennant, Blaenffos, Sir Benfro ar 

ei 70 oed. 

 Glyn Lloyd, o Saron, Llandysul ar ei 90 oed. 

 Arwel Jones, Fronwen, Llanarth ar ei 40 oed. 

 Mary Thomas, Bro Emrys, Talgarreg ar ei 70 

oed. 

 Heiddwen Jones, Pentre Cwrt, ar ei 80 oed. 

 Emyr Llew, Ffostrasol, ar ei 80 oed. 

 

 

Cydymdeimlwn â theuluoedd a ffrindiau y 

diweddar: 

• David Edward Davies (Dai), Dolanog, 

Rhydlewis. 

• Merle Herbert, 6 Bro Rhydybont, 

Llanybydder. 

• Anne Lewis, Plas Ioan, Johnstown, 

Caerfyrddin gynt o Bencader. (Cyn Heddwraig 

gyda Heddlu Dyfed Powys). 

• Canon Haydn Rowlands, Caerfyrddin (gynt 

Llandysul). 

• Peter Flello, Llaindelyn, Llanfihangel - ar - 

Arth. 

• Lona Barlow, Coedfryn, Coedybryn, Llandysul. 

• Wyn Rees, gynt o Coedybryn (brawd Beti 

George). 

• David Lynn Jones, Maesteg, Saron (Lynn 

Post). 

• John Davies a Ann Davies, Heol Newydd, C. N. 

Emlyn. 

• John Meirion Davies, Tegfan, Horeb. 

• Dorothy (Dot) Thomas, Brynhelyg, 

Waungilwen. 

• Elsie Williams, Blaenwern, C.N.Emlyn. 

• Mike Worthington - Williams, The Old School 

House, Cenarth. 

• Glenys Williams, Erwlon, Beulah, C.N.Emlyn. 

• Rachel (Ray) Rees, Perth Aur (gynt o Nantllin, 

Penboyr, Felindre). 

• Mali Williams, Pontyberem (gynt o Fforest 

Newydd, Tregroes). 

• Morfudd Williams, Awel Tywi, Llandeilio 

(gynt o Moyddin, Gorsgoch). 

• Dennis Williams, Bryngwynai, Pencader. 

• Gwyn Davies, Hafanhaul, Gwyddgrug. 

• William Kiff, Teras Marmor, Llandysul. 

• Betty Griffiths, (gweddw Dr John Griffiths, 

Llandysul), Cartref Henllan. 

• Dai Griffiths, Farm, Talgarreg. 

• Gwyn Davies, Hafan Haul, Gwyddgrug. 

• Dennis Williams, Maestref, Pencader, gynt o 

Bryngwynau, Pencader. 

 

Drefach Felindre 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf fel ardal â 

theuluoedd y canlynol; tri a gyfrannodd yn 

helaeth i fywyd y pentref a’r fro, sef Mr Henry 

Griffiths, Cnwc; Mr John Jones, Genau’r Glyn, a 
Mrs Doreen Rees, Meysydd.   

 
Llandyfrïog 

Dymuniadau gorau i bobl ifanc y pentref, wrth 
iddynt ddechrau ar eu swyddi cyntaf. 

➢ Dylan Kench, Brynmeillion, ar ei 

apwyntiad fel athro Hanes yn ysgol Esgob 

Llandêf, Caerdydd. 

➢ Siwan Davies, Dolawel, ar ei gwaith ym 

Mhencadlys Heddlu Dyfed Powys, 

Llangynnwr. 

➢ Roisin O’Toole, Penrhyn, ar ei apwyntiad 

fel Swyddog Marchnata gyda chwmni 

Opera Cenedlaethol Cymru, yng 

Nghaerdydd. Llongyfarchiadau iddi hefyd 

am ennill ôl-radd M.A mewn Cymraeg ac 

Astudiaethau Celtaidd o Brifysgol 

Caerdydd, yn ddiweddar. 

Penblwydd hapus i Adeline Havard, Arwel, oedd 
yn 91 oed mis Chwefror. 
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Pigiad 

gan Rob Evans 
Yn ystod mis Ionawr mi wnaeth y syniad taro fi bod y gair ‘pigiad’ yn llawer gwell na’r gair Saesneg ‘jab’. Mae 

‘jab’ yn awgrymu gweithred sydyn a diofal tra bod ‘pigiad’ yn awgrymu rhywbeth mwy gofalus a thyner. Dydi o ddim yn 

help bod ‘Jab’ yn odli efo ‘stab’. 

Chi’n gweld roeddwn i wedi cael y llythyr i ddweud mod i’n mynd i gael y pigiad yn ystod yr wythnosau canlynol 

ac i ddisgwyl y llythyr a fydd yn cadarnhau’r apwyntiad.  

Roedd fy meddwl i’n mynd yn ôl i fy nyddiau ysgol a’r diwrnod pan oedd y nyrs yn galw i roi injecshyn i ni. 

Dyna beth oedd e yn y dyddiau hynny, roedden ni’n cael injecshyn achos roedd hyn llawer cyn i rywun benderfynu bod y 

gair ‘pigiad’ yn llawer gwell. Doedd dim sensitifrwydd am y peth, roedd holl blant y dosbarth yn sefyll mewn rhes ac yn 

gweld pob plentyn o’u blaenau yn gwingo mewn poen. Os oeddech chi ar ddiwedd y rhes roeddech chi wedi codi ofn yn 

ofnadwy erbyn eich tro chi. 

Chi bobl ifanc! Does gennych chi ddim syniad o faint oedden ni’n gorfod dioddef! 

Mae pethau’n llawer gwell erbyn hyn wrth gwrs ac roeddwn i’n edrych ymlaen at gael y peth drosodd. Am 

chwech o’r gloch ar ddiwrnod olaf mis Ionawr roeddwn i’n eistedd yn yr adeilad yma oedd wedi cael ei addasu ar gyfer 

marathonau o bigiadau. Chwarae teg i’r Gwasanaeth Iechyd roedd y ffordd o weithio yn reit slic. Roedden ni i gyd yn 

eistedd ar gadeiriau ar ddwy ochr yr ystafell hirsgwar a fi oedd y cyntaf yn y rhes. Dyma’r nyrs yn dod ataf fi efo’i throli, 

tynnu clipfwrdd allan ac yn cadarnhau fy enw a chyfeiriad ac ati ac wedyn yn gofyn cwestiynau am fy nghyflwr iechyd. 

Dw i’n falch o ddweud fy mod i wedi ymateb i bob un yn gywir ac fel gwobr am hynny ces i’r pigiad. Wedyn mi nes i 

siomi fy hun, ie, mi nes i grio! Ond roeddwn i’n teimlo’n llawer gwell ar ôl i’r nyrs roi cwtsh i mi! 

Hen dric dw i’n gwybod, ond mae’n gweithio pob tro! 

 

Pen-blwydd cyntaf Cwmni Cyfrifyddu sy'n cynnig 

gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg 
Ar Chwefror 1af 2021, dathlodd Huw Aled Accountants, 

cwmni cyfrifyddu, ei ben-blwydd cyntaf mewn busnes ac o 

gynnig gwasanaeth treth trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Bu'r flwyddyn gyntaf yn annisgwyl o heriol gyda chymhlethdodau o ran Covid-19. Ond mae'r cwmni wedi helpu 

nifer o unigolion gyda cheisiadau grant am gymorth ariannol trwy'r pandemig ac o ganlyniad mae'r busnes wedi mynd o 

nerth i nerth. 

Gyda’i arbenigedd ar faterion treth i unigolion, mae Huw Aled Accountants yn falch o allu gwasanaethu Cymry 

Cymraeg eu hiaith a'r di-Gymraeg fel ei gilydd. Mae gan y cwmni gleientiaid ar draws Cymru a thu hwnt ac mae'n diolch 

iddyn nhw a darllenwyr Y Garthen, yn benodol, am y gefnogaeth a dderbyniwyd yn nyddiau cynnar Huw Aled 

Accountants. 

Am fanylion pellach am y cwmni, ewch i www.huwaledaccountants.com neu ffoniwch Aled Wyn Thomas ar 

07808 798 569 neu anfonwch ebost at aled@huwaledaccountants.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion 

Ar 01 Mawrth, ’roedd y faner yn chwifio ynghyd ȃ gweithgareddau lu i 
ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yng Ngheredigion. 

Mae Dydd Gŵyl Dewi Sant yn ddiwrnod arbennig pan rydym yn dathlu 
Cymru, ein pobl, ein hiaith ynghyd ȃ’r diwylliant unigryw sy’n perthyn i ni gyd. Mae 

Cyngor Sir Ceredigion yn nodi’r diwrnod gydag amryw o weithgareddau i’w mwynhau ac am annog cyfranogiad. 
Bwriad sialens #CaruCennin yw codi hwyliau pobl Ceredigion a thu hwnt. Beth am wneud i rywun wenu 

drwy gymryd rhan yn y sialens #CaruCennin? Llwythwch fideo o’ch hun yn taflu cenhinen ar y cyfryngau 
cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #CaruCennin. Gallwch chi ei thaflu o’r dde i’r chwith, yn bell, yn uchel, 
yn gyflym neu mewn unrhyw ffordd ddigri. Cofiwch enwebu tri pherson arall i wneud yr un fath. Ewch amdani 
neu dilynwch yr hwyl ar gyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion. 

Ymunwch ȃ thudalen Facebook Cered a Cica Corona er mwyn ymuno yn ysbryd y dathlu. Nos Sul 28 
Chwefror am 6yh cynhelir cyngerdd rhithiol sy’n arddangos talentau’r ardal. Cymerwch ran yn Cwis Dewi, 
canfyddwch y cysylltiadau rhwng Dewi Sant a gwahanol leoliadau yng Ngheredigion. Bydd Sgwrs Panel yn cael 
ei harwain gan Rhodri Francis o Fenter Iaith Cered ar y teitl, ‘Beth yw’r pethau bychain?’ ac fe fydd Helo Blod yn 
cyflwyno calendr gweithgaredd Cymraeg i fusnesau. 

Mae dysgwyr Cyngor Sir Ceredigion yn cael y cyfle i baru gyda dysgwyr yn Sir Conwy mewn sesiwn 
rhithiol er mwyn cael y cyfle i ymarfer eu sgiliau sgwrsio. 

Os ydych yn colli mynychu Eisteddfod, beth am gymryd rhan yn Eisteddfod Rhithiol Cardi Iaith? Mae’r 
rhestr testunau ar dudalen Facebook @CardiIaith. 

Ar y dydd hwn, rydym yn cofio am ein nawddsant Dewi a’i neges i ni wneud y pethau bychain. Mae’r 
Cyngor am atgoffa taw un o’r pethau bychain hynny yw rhoi’r cynnig o wasanaeth Cymraeg. 

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, “Rydym yn cofio am ein nawddsant Dewi 
a’i neges i ni wneud y pethau bychain. Mae’r neges honno yr un mor wir heddiw. Mae gwneud y pethau bychain 
yn golygu edrych ar ôl ein cymdogion, cefnogi ein cymunedau, a rhoi beth fedrwn ni pan fedrwn ni. Ar adegau 
mae’r cyfnod clo yn medru ein llethu gan ein gadael i deimlo yn ddi-rym. Ond mae’n bwysig ein bod yn sylweddoli 
fod ganddom ni oll ran i’w chwarae er mwyn gwella ein cymuned. Wedi’r cyfan mae nifer o bethau bychain yn 
arwain at un peth mawr.” 

Gwisg genhinen yn dy gap, a gwisg hi yn dy galon! 

 

CYMDEITHAS EFEILLIO LLANDYSUL A’R FRO 
Mae’r gymdeithas uchod wedi bod yn trefnu cinio Santes Dwynwen ym mis Ionawr ers 

blynyddoedd. Eleni, oherwydd y feirws, daeth rhai o’r aelodau ynghyd ar ‘ZOOM’ i gael cwis ar LYDAW - 

wedi ei baratoi gan Dr Rhys Bevan - Jones, ar ddydd Santes Dwynwen Ionawr 25ain. 

Un o gwestiynau’r cwis oedd - Ble Cafodd Santes NON ei chladdu? 

Mae Santes NON yn fam i Dewi Sant ac yn ferch i Anna a CYNYR, - wedi cael ei chladdu yn yr 

Eglwys ym Mhentref DIRION yn Llydaw. Mae yno ffynnon NON a Chapel Dewi Sant, (SANT DIVI YN 

LLYDAWEG) ger yr Eglwys. Mae llawer o aelodau cymdeithas efeillio Llandysul a’r Fro wedi ymweld â’r 

pentref hanesyddol yma. 

Mae DIRION tua awr o bentref PLOGONNEC - PLOGONEG yn Llydaweg sydd wedi gefeillio â 

Llandysul ers 1988. 

Mae rhai haneswyr yn dweud mai Mawrth 2il yw DYDD SANTES NON. 

Yn 2019, fe aeth cerflun o Dewi Sant o Gymru i Ddyffryn o Seintiau ynghanol Llydaw, ac roedd y 

Prifardd Aneirin Karadog yno, i dderbyn y cerflun. Mae Aneirin yn siarad Llydaweg, a’i fam yn Llydawes. 

Mae cerfluniau o Dewi Sant i’w gweld yn y canlynol - 

 Eglwysi Llanddewi Brefi a Llanwrtyd. 

 Eglwys Gadeiriol Tŷddewi. 

 Neuadd y Ddinas, Caerdydd. 

 Mae peintiad o Dewi Sant ar y wal yn Eglwys ASSISI yn yr Eidal. 

 Mae brithwaith (MOSAIC) o Dewi Sant yn Eglwys Gadeiriol WESTMINSTER, - Llundain.  
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 Y cynllunydd oedd yr arlunydd Ifor Davies, a chafodd y brithwaith ei fendithio gan PAB BENEDICT 

XVl yn 2010. 

 

O’R TRADDODIADOL I TIKTOK: YR URDD YN 

DATGELU TREFNIADAU EISTEDDFOD T 2021 
“Cymerwch eich sedd ar y soffa, tawelwch eich 

ffôn, a rhowch bob chwarae teg i’r cystadleuydd nesa’ – 

mae Eisteddfod T yn ei ôl!” 
Yn giamstar ar ganu neu ddweud jôc, yn feistr 

lip-sync neu’n hoff o ddynwared enwogion? O’r 

traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl ddigidol yn ystod hanner 

tymor y Sulgwyn am yr ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am fod yn 

“fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nag erioed o’r blaen!” 
Denwyd 6,000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn Eisteddfod T y 

llynedd. Ond eleni, mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T fwy arloesol 

fyth drwy gynnwys mwy o gystadlaethau ac elfennau newydd er mwyn 

cynnig profiadau unigryw i holl blant a phobl ifanc Cymru, eu hathrawon a’u teuluoedd. O wrando ar gigs o’r gegin, dysgu 

sut i goginio bwyd stryd a gwylio perfformiadau gwreiddiol gan rai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw’r sîn – bydd 

rhywbeth i bawb yn Eisteddfod T.  
Mae Rhestr Testunau 2021 a chyfarwyddiadau ar sut i gystadlu bellach ar gael yma, a chofrestru i gystadlu yn 

agor ar Fawrth y 1af. Bydd disgwyl i gystadleuwyr gyflwyno gwaith cyfansoddi, fideos o berfformiadau a lluniau o’u 

gweithiau creadigol o flaen llaw, cyn i’r rowndiau terfynol gael eu darlledu mewn cyfres o raglenni arbennig ar S4C a BBC 

Radio Cymru dros bum niwrnod, rhwng dydd Llun, 31 Mai a Gwener, 4 Mehefin 2021.  
Wrth groesawu’r cyhoeddiad, meddai Eluned Morgan, Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg: “Yn 

amlwg mae’n siom na all Eisteddfod yr Urdd ddigwydd fel arfer unwaith eto eleni. Ond mae’n rhaid llongyfarch yr Urdd 

ar fod yn arloesol a threfnu Eisteddfod T arall yn lle’r ŵyl arferol – mae’r mudiad yn sicrhau fod ein plant a phobl ifanc yn 

parhau i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant byw, a hynny er gwaethaf cyfyngiadau Covid-19. 
“Bu i Eisteddfod T lwyddo i ddenu nifer o gystadleuwyr newydd llynedd, ac edrychwn ymlaen at weld rhai o’r 

cystadlaethau newydd a hwyliog hyn yn cael eu hymgorffori o fewn yr Eisteddfod draddodiadol yn y dyfodol.” 
“Mi ydan ni’n benderfynol o gynnal Eisteddfod T fwy arbrofol, arloesol a chyffrous nag erioed o’r blaen,” meddai 

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Siân Eirian. “Dyma gyfle i feithrin ac arddangos talent o bob math, o gantorion a llenorion i 

sêr TikTok y dyfodol.  
“Yn ogystal â’r cystadlaethau mwy traddodiadol fel llefaru neu’r alaw werin, mae modd i unigolion, grwpiau 

mewn ‘swigod’ a theuluoedd gymryd rhan mewn cystadlaethau mwy anffurfiol. Mae yna hyd yn oed cystadlaethau i 

athrawon ac aelodau hŷn o’r Urdd! 
“Rydan ni’n gobeithio bydd yr arlwy amrywiol yn plesio ein Heisteddfodwyr arferol, ond yn denu llawer o’r 

newydd, hefyd. Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i Eisteddfod T, i’n partneriaid darlledu - S4C a BBC 

Radio Cymru - am eu parodrwydd i ddarlledu’r ŵyl unwaith eto eleni, ac i gwmni teledu AVANTI am eu creadigrwydd.” 
Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C: “Does dim amheuaeth fod Eisteddfod T wedi codi 

calonnau a dod â hwyl i gannoedd o deuluoedd yn ystod cyfnod anodd a thywyll y llynedd. Mae S4C yn falch iawn o 

gydweithio gydag Urdd Gobaith Cymru eto, gan ddarlledu mwy o oriau eleni yn llinol ac ar draws ein platfformau digidol 

drwy gydol yr wythnos. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at arddangos talentau plant a phobl ifanc Cymru yn ogystal â 

mamau a thadau, a neiniau a theidiau! Mae’n bleser bod yn rhan o gyffro Eisteddfod T eto eleni gan ddarlledu holl 

fwrlwm yr ŵyl yn fyw o gartrefi teuluoedd ledled Cymru.” 
Dywed Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw: “Mae hi mor bwysig fod ein plant a’n 

pobl ifanc yn parhau i gael llwyfan cenedlaethol er mwyn dangos eu doniau a’u sgiliau ac rydym yn falch iawn o bartneru 

unwaith eto gyda’r Urdd ac agor y tonfeddi a’n gwasanaethau i gystadleuwyr Eisteddfod T. Edrychwn ymlaen at wledd o 

http://s4c.urdd.cymru/cy/cystadlu/
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leisiau dros wyliau’r Sulgwyn ar Radio Cymru a Radio Cymru 2 fydd yn sicr o ddod â gwefr a mwynhad i’n gwrandawyr. 

Mae BBC Cymru Fyw hefyd yn falch i fod yn gynnig cartref ar gyfer nifer o’r cystadlaethau a gwybodaeth am yr ŵyl.” 

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 parhau i 

gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ddigidol. 

Wrth i fis Chwefror gael ei adnabod fel mis bach, 

mae’r Fenter wedi bod yn brysur yn parhau gydag 

amserlen gynhwysfawr yn ogystal â chyflwyno 

digwyddiadau newydd a chyffrous. Rydym wedi bod 

yn dathlu Dydd Miwsig Cymru ac ail-ddechrau ar 

ein cyfres boblogaidd Disgo Cwis ac edrychwn 

ymlaen at gamu mewn i fis Mawrth wrth ddathlu 

Dydd Gŵyl Dewi, Diwrnod y Llyfr a Diwrnod 

Rhyngwladol y Merched ychydig yn wahanol eleni. 

 

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr wedi lansio ei 

gwefan gyfoes newydd sbon! Mae’r wefan yn 

blatfform ychwanegol i’r Fenter hyrwyddo ei gwaith, 

yn gyfle i chi wybod am dîm Menter Gorllewin Sir 

Gâr a dysgu mwy am ein partneriaid. Mae’r wefan 

yn cynnwys mwy o fanylion am brosiectau’r Fenter 

yn cynnwys gwaith craidd, cynllun Profi, Gŵyl 

Canol Dre, prosiect Helo Blod a’n cynllun digidol. 

Bydd modd gweld ein hamserlen lawn wedi’i 

diweddaru yn wythnosol o dan tab 

‘gweithgareddau’. Dyma’r linc: 

www.mentergorllewinsirgar.cymru 

 

Dydd Miwsig Cymru 2021: 
Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru 2021 fe 

wnaeth y Fenter lansio cyfres Holi’r Bandiau wrth 

holi Sorela, y Welsh Whisperer, Pwdin Reis a 

Baldande er mwyn dysgu mwy amdanynt. Cafodd y 

cyfweliadau eu rhyddhau gyda rhestr ganeuon y 

bandiau yn ystod yr wythnos yn arwain at Ddydd 

Miwsig Cymru ar y 5ed o Chwefror. Mae modd 

gweld y cyfweliadau a rhestr ganeuon ar 

dudalennau cyfryngau cymdeithasol y Fenter. Ar y 

5ed o Chwefror cynhaliwyd Parti Dydd Miwsig 

Cymru yng ngofal y Fenter a’r Atom i ddathlu 

cerddoriaeth Gymraeg ac i godi proffil artistiaid. 

Roedd yn gyfle i ddawnsio a chael hwyl, a chafwyd 

2 gwis felly cyfle i ddysgu am gerddoriaeth 

Gymraeg newydd. Diolch i bawb wnaeth ymuno â 

ni i fwynhau, dawnsio ac i gymdeithasu!  

Dywedodd rhiant: 

‘Diolch am barti llawn hwyl a sbri ar brynhawn 

ddydd Gwener. Mae gweithgareddau fel y parti yn 

rhoi’r cyfle i fy mhlant ddod yn fwy hyderus i siarad 

Cymraeg tu allan i’r ysgol. Y ddau wedi mwynhau. 

Diolch.’ 

 

Disgo Cwis: 
Ar y 1af o Chwefror ail-ddechreuwyd ar ein cyfres 
boblogaidd Disgo Cwis. Gweithgaredd yw hwn sy’n 
addas i blant cynradd. Cyfle iddynt gymdeithasu a 
phwyslais ar fwynhau! Bu’r ymateb i’r gweithgaredd 
yn aruthrol gyda niferoedd uchel yn cofrestru ar ei 
gyfer. Cafwyd digon o joio wrth i’r plant ymroi i 
ddawnsio bywiog i gerddoriaeth Gymraeg, cwis ac 
wrth gwrs helfa o gwmpas y tŷ. Mae’r Disgo Cwis 
yn cael ei gynnal ddwywaith yr wythnos, cysylltwch 
gydag alma@mgsg.cymru i gofrestru. 
Dywedodd rhiant: 
‘Mae Disgo Cwis yn ddigwyddiad ffab! Grêt gweld 
fy merch yn neidio ambiti’r lle yn ei ‘stafell wely i 
gerddoriaeth Gymraeg yn ogystal â neud ychydig o 
ymarfer corff yng nghwmni plant arall o’i hoedran. 
Diolch i chi am drefnu - mae hi’n edrych ymlaen at 
wythnos nesaf yn barod’ 

 

Amserlen Menter Gorllewin Sir Gâr 
 

Gweithgare
dd 

Digwyd
diad 

Dyddiadau Amser Grŵp 
oedran 

Mewn 
cydweithrediad 

Cofrestru drwy 

Sesiynau 
Cymorth 
Digidol 

Dros 
Zoom 

I’w drefnu I’w 
drefnu 

Oedolion  ceris@mgsg.cymru 

Clwb 
Darllen 
Oedolion 

Dros 
Zoom 

Misol 
16/02/21, 
23/03/21. 

7yh Oedolion  ceris@mgsg.cymru 

http://www.mentergorllewinsirgar.cymru/
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
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Clwb 
Darllen 
Dysgwyr 

Dros 
Zoom 

Misol 23/02/21, 
30/03/21. 

7yh Oedolion Yr Atom ceris@mgsg.cymru 

Sgyrsiau 
Cefn Gwlad 
gyda Wyn 
Thomas, 
Tir Dewi. 

Dros 
Zoom 

Misol 
17.02.21. 

7:30yh 11 oed + Clybiau Ffermwyr 
Ifanc Sir Gâr 

nia@mgsg.cymru 

Coffi a 
Chlonc 

Dros 
Zoom 

Wythnosol 
04/03/21, 
11/03/21, 
18/03/21, 
25/03/21. 

10:30yb Oedolion  denise@mgsg.cymr
u  

Clwb Joio 
Drama 

Dros 
Zoom 

Wythnosol  
03/03/21, 
10/03/21, 
17/03/21, 
24/03/21. 

5:00yp Blynyddoed
d 2, 3 a 4 

Theatr 
Genedlaethol 
Cymru 

alma@mgsg.cymru 

Disgo Cwis Dros 
Zoom 

Dwywaith yr 
wythnos  
02/03/21, 
04/03/21, 
09/03/21, 
11/03/21. 
16/03/21, 
18/03/21, 
23/03/21, 
25/03/21, 
30/03/21. 

4:00yp Oed 
Cynradd 

 alma@mgsg.cymru 
 

Cornel 
Creu Gŵyl 
Ddewi 

Dros 
Zoom 

27/02/21. 10:00yb Oed 
Cynradd 

Yr Atom alma@mgsg.cymru  

Coginio 
Gŵyl Ddewi 
gyda Lloyd 
Henry 

Dros 
Zoom 

22/02/21. 7:00yh Agored Grŵp masnach 
deg Castell 
Newydd Emlyn 

ceris@mgsg.cymru  

Creu 
addurn 
bwrdd 
gydag 
Wendy 
Blodau 
Blodwen 

Dros 
Zoom 

26/02/21. 7:00yh Agored  alma@mgsg.cymru 
 

Dosbarth 
Meistr 
Perfformio 

Dros 
Zoom 

11/03/21, 
18/03/21, 
25/03/21. 

6:00yh Blynyddoed
d 9 - 13 

Theatr 
Genedlaethol 
Cymru, Menter 
Dinefwr a Menter 
Cwm Gwendraeth 
Elli 

alma@mgsg.cymru 
 

Fforwm 
Ieuenctid 

Dros 
Zoom 

23/02/21 4:00yh Rhwng 
blwyddyn 11 
a 25 
mlwydd oed 

Urdd Myrddin alma@mgsg.cymru 
 

 

mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:nia@mgsg.cymru
mailto:denise@mgsg.cymru
mailto:denise@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
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Dydd Gŵyl Dewi: 
Mae ein gweithgareddau Gŵyl Ddewi i gyd ar gael 
ar ein tudalennau gwefannau cymdeithasol. Un o’r 
prif weithgareddau yw cystadleuaeth ysgrifennu 
limrig a brawddeg ar gyfer oedolion ac oed 
uwchradd gyda gwobrau ariannol ar gael ar gyfer 
oed uwchradd. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei 
chynnal rhwng y Fenter, Ysgol Farddol Caerfyrddin 
a Chyngor Tref Caerfyrddin, a bydd y canlyniadau 
yn cael eu cyhoeddi yn noson ddigidol Talwrn y 
Beirdd 03/03/21. Os oes diddordeb gyda chi i 
gystadlu mae modd derbyn mwy o wybodaeth gan 
nia@mgsg.cymru. Mae cystadleuaeth dylunio 
arfbais a gwisg Gymreig fodern hefyd yn cael ei 
chynnal ar gyfer oed cynradd. Mae modd derbyn 
templed neu i dderbyn mwy o wybodaeth cysylltwch 
gydag alma@mgsg.cymru. 
 

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 ynghyd ar-lein i 
wrando ar siaradwr gwadd yn trafod amryw o 
bynciau. Bydd cyfle hefyd i holi cwestiynau. Rydym 
yn cwrdd nos Fercher unwaith y mis a gwestai mis 
bach yw Wyn Thomas yn sôn am ei rôl fel rheolwr 
prosiect Ffermwyr Ifanc Tir Dewi ar yr 17eg o 
Chwefror am 7:30yh. Cysylltwch â 
nia@mgsg.cymru i gofrestru. 
 

Cystadleuaeth Addurno Stand 
Laeth: 
Mae’r Fenter a Chlybiau Ffermwyr Ifanc 
Sir Gâr yn cyflwyno cystadleuaeth 
addurno stand laeth ar thema’r 
gwanwyn. Mae’r gystadleuaeth yn 
agored i bawb a bydd angen i ymgeiswyr 
anfon lluniau o’u ceisiadau at 
nia@mgsg.cymru. Bydd y lluniau yn cael 
eu rhannu ar dudalennau cyfryngau 
cymdeithasol a gwefannau’r Fenter, CFfI 
Sir Gâr a’n partneriaid wrth feirniadu. 
Dyddiad cau ar y 1af o Ebrill am 17:00 
o’r gloch. 
 

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. 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. 
 
Byddwn yn parhau gyda’n darpariaeth o eitemau a 
chyfresi difyr megis Gwneud Bywyd yn Haws gyda 
Hanna Hopwood Griffiths, ein cystadleuaeth 
ffotograffiaeth wythnosol, ein fideos amser stori a 
chreu crefft, ap yr wythnos a chwis cyflym. Yn 
ogystal â chyflwyno cyfresu newydd i chi, sef Sglein 
ar Siliau gyda Jessicca Thomas, Ffit-Ddawns gyda 
Siân Spencer ac Adnabod yr Awdur i ddathlu 
Diwrnod y Llyfr. 

 

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. Am y 

diweddaraf, ewch i’n cyfryngau cymdeithasol: 

Facebook - Menter Gorllewin Sir Gar  

Trydar - @MenterGSG 

Instagram - @MenterGSG E-bost - 

ceris@mgsg.cymru neu am fwy o wybodaeth ar sut 

i gyrraedd y platfformau yma cysylltwch gyda Ceris 

dros y ffôn: 07939 962042. 

 

mailto:nia@mgsg.cymru
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Rhybudd Pwysig 

“Peidiwch â chredu’r e-byst ffug” 
Un o’r pynciau pwysicaf yr ydym yn rhoi 

hyfforddiant yn ei gylch yw diogelwch ar y We – 

pwnc sy’n cael ei ystyried yn allweddol wrth helpu 

pobl i fagu hyder ar y We. Mae’r cyfnod pandemig 

wedi denu twyllwyr o bob math i gymryd mantais ar 

bobl hŷn yn arbennig. Ym Mhrydain yn 2019-20, 

llwyddodd twyllwyr i ddwyn £5.4 miliwn gan bobl ar 
y We a dyma faes sy’n profi’n ffrwythlon i 

ddrwgweithredwyr oherwydd ein bod yn gwneud 

mwy a mwy ar y We erbyn hyn.  

Yn union fel dysgu gyrru, mae’n bwysig eich 

bod yn dilyn arfer da ar y We – mae’r ffaith eich bod 

yn gallu gyrru car yn agor posibliadau i chi fentro i 

ble bynnag y mynnoch ond mae’n rhaid dilyn y 

rheolau a bod yn wyliadwrus rhag y peryglon. Dyna’r 

union feddylfryd sydd angen wrth fynd ar y We er 

mwyn bod yn ddiogel. Mae’n agor byd newydd 

cyffrous i chi ond rhaid bod yn ddiogel oherwydd 

mae profiadau gwael yn gallu bod yn glec i hyder a’r 

peth olaf yr ydych chi eisiau ydi hynny.    

Beth sy’n gyffredin iawn ydi e-byst ffug neu 

phishing yn Saesneg. Os oes gennych chi gyfrif ebost, 

mae’n fwy na thebyg eich bod wedi derbyn un o’r 

rhain yn sicr. Beth ydyn nhw? E-byst ydynt fel arfer 

yn ffugio eu bod wedi dod gan eich banc, BT, Amazon, 

o’r swyddfa dreth, gan y gwasanaeth iechyd, Ebay, 

paypal ac yn y blaen ac yn y blaen. Y ffordd fwyaf 

cyfleus a hawdd i leidr ddwyn eich arian yw i chi 

wirfoddoli eich arian iddynt neu roi’r ‘allwedd’ 

iddynt. Beth maent yn chwilio amdano fan hyn yw 

eich manylion banc neu fanylion personol. Os cewch 

chi e-bost gan eich banc, sy’n gofyn am ddiweddaru 

eich manylion personol neu’n gofyn i chi glicio ar y 

ddolen o fewn yr e-bost, peidiwch da chi â gwrando 

arnynt. Mae’r banciau i gyd yn rhybuddio eu bod 

byth yn cysylltu gyda chi trwy e-bost yn gofyn am 

fanylion personol. Os ydych wedi derbyn e-bost gan 

‘Amazon’ er enghraifft yn dweud fod pecyn ar ei 

ffordd i rywun arall, y cyngor gorau yma yw mynd yn 

uniongyrchol i wefan fel Amazon a logio fewn yn fan 

yna, a wedyn mi fedrwch chi weld os oes yna eitem 

wedi cael ei brynu gan rywun arall.  Dilynwch y 

cyfarwyddyd hynny ymhob achos, ac os yw Ebay neu 

fanc yn cysylltu, logiwch fewn trwy’r ffordd arferol, 

ac nid trwy glicio ar ddolen mewn e-bost. Beth sydd 

wedi dod yn gyffredin yn y flwyddyn ddiwethaf yw 

e-byst ffug yn honni eu bod yn dod o’r Gwasanaeth 

Iechyd yn cynnig brechlyn neu gysylltu ynghylch 

profi canfod ac olrhain. Peidiwch â chymryd sylw ar 

ddim byd sy’n dod trwy e-bost yn unig!  

Cyngor arall pwysig yma yw sicrhau fod 

ganddoch gyfrineiriau sy’n ddiogel. Yn amlach na 

pheidio, mae gennym lawer o gyfrifon gwahanol 

gyda Tesco, BT, EE, Next ac yn y blaen ac mae’n 

hawdd anghofio cyfrineiriau gwahanol, a’r 

demtasiwn yw i gadw’r un cyfrinair i bob un. Ond 

peidiwch â gwneud hynny oherwydd os yw haciwr 
yn cael mynediad i un o’ch cyfrifon, yna, mae’n agor 

y drws i’r cyfrifon i gyd. Ceisiwch amrywio ar y 

cyfrinair a chael rhif, llythyren fawr, symbol, dau air 

cwbl anghysylltiedig, geiriau Cymraeg o fewn y 

cyfrinair. Ewch i howsecureismypassword.net i wirio 

os ydy eich cyfrinair yn ddigon diogel. Peidiwch â 

phoeni, mae’r wefan yma yn gwbl ddiogel!  

Wrth brynu nwyddau ar y We, mae’n bwysig 

gwirio os oes gan y wefan honno dystysgrif https:// 

neu os yw’r symbol clo yn bresennol, mae hwn fel 

arfer wedi ei leoli o flaen cyfeiriad y wefan ar dop y 

ffenest y porwr. Mae’r rhain yn angenrheidiol i nodi 

fod y safle yn ddiogel i drosglwyddo arian arni.  

  Cofiwch hefyd sicrhau fod yna feddalwedd 

gwrth-feirws ar eich cyfrifiadur – mae’r rhain i’w 

cael am ddim, felly peidiwch â chymryd yr abwyd a 

thalu am un, na thalu am fersiwn arall mwy 

‘cynhwysfawr’.  

Felly, oes, mae yna beryglon yn bodoli, fel 

ymhob dim ac mae’n bwysig nodi fod y rhan fwyaf o 

dwyll yn parhau i ddigwydd dros y ffôn. Ond yr hyn 

sy’n bwysig yw hyn - os ydych yn ymwybodol o’r 

peryglon ar y We, mae’r syniad o fynd ar y we yn 

llawer llai pryderus. Am ragor o wybodaeth ewch i 

https://wales.getsafeonline.org/  Byddwch yn 

ddiogel ar y We, byddwch yn ofalus ac fe fydd y 

profiad wedyn yn gwbl bleserus. Yn y bôn, cofiwch 

fod yn wyliadwrus ar y We – a pheidio gwneud 

penderfyniadau byrbwyll. 

Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed 

neu’n gweithio gyda phobl mewn oed ac angen 

cymorth digidol, mae croeso i chi e-bostio am 

gymorth, hyfforddiant a chyngor 

Cymunedau.Digidol@wales.coop  

https://wales.getsafeonline.org/
mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
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Ni fydd Lockdown yn stopio menter eiddo newydd mamau Aberteifi 
  Aberteifi, 11 Chwefror 2021: Mae dwy fam o Aberteifi wedi lansio asiantaeth ystad newydd i ddarparu 

gwasanaeth lleol iawn i bobl gorllewin Cymru. Yn fwy na hynny maen nhw wedi gwneud hynny yng nghanol pandemig, 

wrth oresgyn rhai heriau personol brawychus ar hyd y ffordd. 

Syniad Helen Worrall (47) o Glynarthen a Tania Dutnell (43) o Betws Ifan yw hwn, a oedd yn teimlo bod angen 

gwerthwr tai gyda'i wreiddiau yn y gymuned leol ac oedd yn deall y farchnad eiddo leol yn well. 

Yn ogystal â’i gadw’n lleol, bydd Helen a Tania yn defnyddio’r holl offer a thechnoleg ar-lein ddiweddaraf a 

gewch o gadwyni cenedlaethol mawr. Bydd prynwyr yn gallu cynnal gwylio ar-lein tra gall gwerthwyr gynnal prisiadau 

rhithwir o gysur eu soffa. Bydd pob perchennog eiddo yn gallu cyrchu ei ffeil eiddo 24/7 a fydd yn eu galluogi i weld yr 

holl wyliadau yn y gorffennol a'r hyn a drefnwyd, monitro adborth, a gweld unrhyw gynigion yn cael eu gosod. Unwaith y 

cytunir ar werthiant gallant gyrchu ffeil eiddo i weld y cerrig milltir gwerthu. 

Mae gan Helen a Tania dros 25 mlynedd o brofiad asiantaeth ystad rhyngddynt ac maent ill dwy yn aelodau o 

NAEA. Byddant yn gweithio'n agos gyda darparwyr morgeisi lleol, cyfreithwyr ac asiantau gosod i gynnig datrysiad un 

stop: “Dim ond gyda phobl yr ydym yn eu hadnabod yn bersonol yr ydym yn gweithio, sy'n adnabod yr ardal yn agos 

gyda'i holl quirks, yn hytrach na rhyw bobl ddienw sy'n gweithio i sgript o ganolfan alwadau, ”meddai Tania. 

Mae cefndir cynharach Helen ym maes e-fasnach wedi galluogi’r asiantaeth i fanteisio ar y byd ar-lein. O'r 

dechrau, byddant yn gweithredu gartref fel swyddfa rithwir ac yn gweld dim rheswm i gael ffenestr draddodiadol y siop. 

“Rydyn ni eisiau cadw’r gorbenion i lawr a gwario unrhyw arian sbâr ar gadw ffioedd yn rhesymol a gwella profiad y 

cwsmer,” meddai Helen. 

Un rheswm cymhellol i Helen a Tania sefydlu busnes rhithwir yn y cartref oedd eu heriau iechyd personol a 

theuluol eu hunain. Mae merch Tania, Sophie, yn dioddef o set gymhleth o gyflyrau meddygol sy'n gofyn am ofal rownd y 

cloc. Er gwaethaf y ffaith bod ei gŵr Dan yn ofalwr amser llawn, penderfynodd Tania roi’r gorau i’w hen swydd i helpu i 

gadw ei merch Sophie yn ddiogel wrth gysgodi yn ystod y pandemig, rhywbeth na allai fod wedi ei wneud wrth weithio 

yn asiantaeth eiddo’r stryd fawr. 

Roedd heriau Helen yn yr un modd yn gymhellol yn y penderfyniad i lansio'r fenter newydd. Gadawodd ei gyrfa 

gynnar mewn rasio ceffylau gatalog o anafiadau parhaus. Dywedodd Helen: “Mae'r ddwy ohonom yn cymryd y pethau 

cadarnhaol o fywyd ac, oherwydd ein bod yn wynebu rhai heriau anodd, rwy'n credu ein bod yn well am ddeall rhai ein 

cwsmeriaid. Rwy'n credu ein bod ni'n dwy yn wrandawyr da ... ac nid yw hynny'n sgil rydych chi fel arfer yn ei chysylltu 

â gwerthwyr tai! ” 

Gwefan: https://www.CardiganBayProperties.co.uk 

Cyswllt â'r Wasg: Helen Worrall  

E-bost: 

Helen@cardiganbayproperties.co.uk -  

Ffôn: 07769 917 808 
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Barddas: Dathlu llyfrau'r llynedd, a 

chyhoeddi llyfrau newydd eleni 
FFAIR LYFRAU BARDDAS - dathlu llyfrau’r llynedd 

• Ar ddydd Sadwrn, Mawrth 6ed bydd Barddas yn 
cynnal Ffair Lyfrau i ddathlu llyfrau’r llynedd.  

• Bydd ar gael ar zoom, YouTube, AM a gwefan 
Barddas.  

• Cyhoeddwyd 9 llyfr gan Barddas yn ystod 2020 
• Bydd pob awdur yn cyflwyno a darllen detholiad o’u 

cerddi ac yn sgwrsio gyda chynulleidfa byw (arlein)  
• Gweler postser ac amserlen lawn isod.  
• Tudalen y digwyddiad ar 

Facebook: https://fb.me/e/3b8AbAgw3 
• Dwi’n atodi gwybodaeth am y 9 llyfr (dogfen pdf)  
• Bydd 9 siop lyfrau o Gymru hefyd yn rhan o’r ffair 

(gweler yr amserlen) sydd yn gyffrous iawn. Mae’n 
bleser gennym gyd-weithio efo'r siopau a chefnogi 
ein gilydd mewn cyfnod mor ofidus.  

Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod hyfryd o ddathlu, yn llawn 
hwyl, yn dathlu’r talent a'r barddoniaeth arbennig 
gyhoeddwyd y llynedd.  

 
LLYFRAU NEWYDD BARDDAS 2021 

Rydym hefyd yn edrych ymlaen yn arw at gyhoeddi 
6 llyfr newydd sbon rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 
eleni. Rwy’n atodi gwybodaeth am y 5 ar eich cyfer (dogfen 
pdf). 

Mi rydw i, Cydlynydd Barddas, ar gael i roi 
cyfweliad, neu dwi’n fwy na hapus i drefnu cyfweliad awduron neu’r siopau i chi. Cysylltwch am fwy o 
wybodaeth, ar bob cyfrif: alawgriffiths@barddas.cymru / 07870 387563.  
Diolch yn fawr am eich amser, gobeithio y cawn ni sgwrs yn fuan!  
Alaw  
 

amser Teitl Awdur siop lyfrau 

10.30am Llyfr Gwyrdd Ystwyth Eurig Salisbury Siop Cwlwm - Lowri Roberts 

11.00am Yr Awen Drwy'r Storiau Gol.Mari George Caban - Elin Edwards 

11.30am Fy Llyfr Englynion gol.Mererid Hopwood 

Awen Menai - Rhiannon a 

Ioan  

12.00pm Dathlu'r Talwrn Ceri Wyn Jones  

Awen Meirion - Gwyn Sion 

Ifan 

        

1.30pm Desg Lydan Geraint Roberts Y Cwtsh - Nerys Burton 

2.00pm Dal i Fod 

Elin ap Hywel  

(bydd Menna Elfyn a Bethan Thomas 

yn cymryd y sesiwn yma ar ran Elin)  

Siop Lyfrau Lewis - Llinos 

Dewi-Lewis 

2.30pm Eiliad ac Einioes Casia Wiliam Palas Print - Eirian Williams 

3.00pm Llyfr Bach Nadolig gol.Elinor Wyn Reynolds Siop y Pentan - Brieg  

3.30pm Y Gynghanedd Heddiw  gol.Eurig Salisbury, Aneirin Karadog Siop Tŷ Tawe - Janet 

 

 

 

 

https://fb.me/e/3b8AbAgw3
mailto:alawgriffiths@barddas.cymru
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CYNLLUN PROFI MENTER GORLLEWIN SIR GÂR 
Nod cynllun Profi Menter Gorllewin Sir Gâr ydi cynorthwyo pobl ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith. Ynghyd â 

hyrwyddo i bobl ifanc y 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 Chronfa 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 ryngweithiol 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 

ryngweithiol gynhwysol 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 magu yn ardal 

Sir Gâr ac sydd nawr hefyd yn gweithio o fewn cwmni llwyddiannus ers 2014. ‘ 

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

cynllun. Yn ôl Meinir  

‘Mae sgiliau pawb yn wahanol a 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 i ni wedi canolbwyntio ar addasu’r cynllun a datblygu adnoddau digidol a fydd yn apelgar i 

bobl ifanc. Er mwyn creu adnoddau addysgol i 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 fod 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 fydd 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 ma croeso i chi gysylltu. Byddwn yn fwy na 

pharod i rannu cynnwys yr adnoddau yma.’ 

 

 

 
 

Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg 

1. C  Cymorth CV, Ysgrifennu Proffi 
Personol, Sgiliau Byd Gwaith 

2. Llythyr Cyflwyno/Cais 
3. Buddion LinkedIn 
4. Sgiliau Dwyieithog 
5. Sgiliau Cyfweld 
6. Ateb Cwestiynau Cyfweld 
7. Paratoi Cyflwyniad ar gyfer Cyfweliad 
8. Cyfweliad dros y ffôn 
9. Cyfweliad Fideo 
10. Cyfarwyddiadau Zoom 
11. Opsiynau ôl 16 
12. Gwydnwch - Resilience 
13. Cyfryngau Cymdeithasol a'r Byd Gwaith 
14. Dychwelyd i'r Ysgol 
15. Iaith y Corff mewn Cyfweliad 
16. Rheoli Nerfau Cyfweliad 
17. Beth i wneud ar ôl Ymgeisio 
18. Camgymeriadau CV Cyffredin 
19. Brandio Personol 
20. Chwilio am Swydd 
21. Cyfweliad Canolfan Asesu 

1.  

Am ragor o fanylion cysylltwch â Meinir Evans, 

Cydlynydd, ar e bost meinir@mgsg.cymru neu 

Ffôn 07539 879 572 

mailto:meinir@mgsg.cymru
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               Mae Cronfa Glyndŵr wedi lansio 
apêl ariannol. Ymddiriedolaeth yw Cronfa 
Glyndŵr, a sefydlwyd yn 1963, i hyrwyddo 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’r 
ymddiriedolaeth yn rhoi grantiau i grwpiau 
Meithrin Cymraeg, ysgolion Cymraeg a 
grwpiau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Mae’r 
grantiau ar gael ar gyfer gwneud gwaith 
hyrwyddo, prynu adnoddau neu wella 
cyfleoedd cyfrwng Cymraeg. 

O achos COVID-19, mae Cronfa 
Glyndŵr bellach yn cael mwy o geisiadau am 
grantiau ac nid yw’n gallu cyllido llawer o 
achosion teilwng. Mae wedi bod yn gyfnod 
anodd i grwpiau meithrin ac ysgolion, ac mae 
hyn yn cael ei adleisio yn nifer y ceisiadau 
mae’r ymddiriedolaeth yn eu cael. Mae 
Cadeirydd Cronfa Glyndŵr, Catrin Stevens, yn 
dweud “Yn anffodus, mae 2020-21 wedi bod 
yn flwyddyn heriol i addysg Gymraeg wrth i 
grwpiau meithrin ei gweld yn anodd cadw eu 
drysau ar agor, ac wrth i grwpiau iaith ddod o 
dan bwysau. Er gwaetha’r anawsterau hyn, 

mae pawb yn benderfynol i ddyfalbarhau, ond 
mae angen cymorth ariannol arnynt. 
Oherwydd hyn, mae wedi bod yn flwyddyn 
heriol hefyd eleni i Gronfa Glyndŵr, gan inni 
gael mwy o geisiadau am grantiau. Mae hon 
bellach yn sefyllfa anodd iawn i ni, gan ein bod 
erbyn hyn yn gwrthod ceisiadau y byddem yn 
eu cyllido fel arfer. 

Un o’r grwpiau sy’n ddiolchgar am grant 
Cronfa Glyndŵr yw Cylch Meithrin Pont-y-pŵl 
(grŵp cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg). Dywed 
arweinydd y grŵp, “Cawsom grant gan Gronfa 
Glyndŵr i brynu tocynnau i fynd â’r plant a’r 
rhieni i weld sioe Gymraeg yn Theatr Borough 
yn y Fenni. Roedd hwn yn gyfle rhagorol i’r 
plant a’u rhieni weld cynhyrchiad byw yn y 
Gymraeg. Roedd y tocynnau’n eithaf drud ac 
nid pawb fyddai wedi gallu bod yn rhan o’r 
gweithgaredd hwn heb y cymorth ariannol 
hwn.”   

Mae’r apêl hon yn cael ei gwneud gan y 
Llywydd Anrhydeddus, Cennard Davies, ac ar 
agor tan 30 Ebrill 2021.  

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Mrs Catrin Stevens, y Cadeirydd, ar: 
Ffôn: 01792 893 410   neu      E-bost:  CatrinStevens@outlook.com 

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa Glyndŵr ar gael ar www.cronfaglyndwr.cymru. 
 

Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN Cymru/Wales, UK 
ffôn: 01970.617998 
post@aradgoch.org 

23/2/21 

EICH STRAEON CHI 
Mae rhywbeth yn dod i’ch ardal chi a gallwch chi fod yn rhan o’i greu – rhywbeth bach gallwch ond ei weld 
unwaith.  
Gyda dim ond amser byr i gael gweld y gwaith fe fydd yn gyfle unigryw i weld perfformwyr o bob math yn 
ymweld â chefn gwlad Ceredigion. 
Mae ynysrwydd cefn gwlad wedi gwaethygu oherwydd COVID-19 gan arwain at orddibyniaeth ar gyfryngau 
torfol amhersonol. Oherwydd hyn bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn creu perfformiadau bach awyr-agored 
fydd yn digwydd yn eich ardal.  
Drwy ganolbwyntio ar y thema ‘Ein Storïau Ni’, rydym am gynnwys chwedlau a hanesion lleol ochr yn ochr 
â storïau a newyddion cyfredol a diweddar. Fe fyddwn yn cydnabod a dathlu ein hetifeddiaeth yn ogystal â 
chryfderau a digwyddiadau ein cymuned fodern. A rydyn ni am gynnwys eich storïau chi! 
Felly rydym yn gofyn i chi gysylltu â ni i rannu eich stori – am berson neu am ddigwyddiad neu am atgof: 
mae tameidiau bach o hanes yn gallu creu stori fawr! Gallwch anfon eich stori ar bapur, drwy ebost neu fel 
recordiad sain o’ch ffôn. 
Yn ogystal rydyn ni am i chi awgrymu lleoliadau i ymweld â nhw i berfformio tu allan. Bydd criw o 
grwydriaid lliwgar yn cyrraedd, heb fawr o rybudd, i berfformio, canu a dawnsio ar y sgwâr, dros y wal, yn 
yr ardd, ar fferm, ar ochr yr hewl, ar stepen y drws neu drwy’r ffenest – gan gadw pellter diogel, wrth 
gwrs. Awgrymwch le i ni fynd i berfformio neu enwebwch rywun a fyddai’n hoffi cael ymweliad bach i godi 
calon ar ein taith.  
Cysylltwch â ni ar post@aradgoch.org os ydych am gyfrannu stori, am awgrymu lleoliad neu am fwy o 
wybodaeth. 
 

mailto:CatrinStevens@outlook.com
http://www.cronfaglyndwr.cymru/
mailto:post@aradgoch.org
mailto:post@aradgoch.org
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Cymorth Mudiad Meithrin i’r 

Cylchoedd Meithrin yn ystod 

pandemig Covid-19 
Mae Mudiad Meithrin wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn ddiwethaf yn darparu cymorth i Gylchoedd 

Meithrin yn sgil pandemig Covid-19 – boed hynny drwy gynnig cymorth ariannol brys i’r Cylchoedd allu oroesi’r 

cyfnod hwn, neu drwy sefydlu llu o adnoddau newydd yn ddigidol ar gyfer helpu rhieni/gwarchodwyr barhau i gynnal 

y Gymraeg adref gyda plant.  

Ers mis Mawrth 2020, mae Mudiad Meithrin wedi darparu’r gefnogaeth ganlynol i rieni ac i’n Cylchoedd: 

• anfon dros 90 o fwletinau e-bost (2 neu 3 yr wythnos ar gyfartaledd) i’n holl aelodau i’w diweddaru gyda 

gwybodaeth gyfredol am y sefyllfa gan gynnwys gwybodaeth am grantiau a ffynonellau ariannol eraill, 

polisïau ac adnoddau, gweithdrefnau ail-agor ac unrhyw newidiadau neu wybodaeth pwysig o ddiddordeb 

iddynt 

• agor cronfa Grant Argyfwng y Mudiad er mwyn gallu cynnig cymorth ariannol i Gylchoedd Meithrin  

• cynnal ymgyrch codi arian ar-lein trwy ‘Just Giving’ ar gyfer coffrau’r Gronfa Argyfwng  

• cynnal ymgyrch codi arian ‘Cylchoedd yn Cerdded’ sydd wedi llwyddo i godi dros £53,000 rhwng yr holl 

gylchoedd a gymerodd ran 

• creu 3 Llyfr Bach Piws, sef llyfrynnau yn cynnwys canllawiau ar bynciau arbenigol ar gyfer cynorthwyo 

Cylchoedd Meithrin yn ystod y pandemig a llawlyfrau penodol ar y cynllun saib 

• sefydlu ‘Clwb Cylch’ – sef arlwy sy’n dod â sesiwn cylch i’r cartref trwy sawl platfform digidol yn ddyddiol 

ers 1 Mehefin (cafodd y sesiynau eu gweld dros 28,000 o weithiau gan bobl yn yr wythnos gyntaf). Bellach 

mae dros 150 fideo ‘Clwb Cylch’ ar ein sianel Youtube 

• cynnal Gŵyl Dewin a Doti Ddigidol gyda Martyn Geraint fel rhan o arlwy ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’ 

ym Mehefin (mae’r fideos wedi cael eu gweld dros 7,800 o weithiau hyd yma) 

• denu dros 1,400 o bobl i ymuno yn ein grŵp newydd ar Facebook, ‘Miri Meithrin’ - grŵp i rannu syniadau a 

gweithgareddau i rieni a/neu gwarchodwyr wneud gyda phlant bach 

• cynnal cyrsiau Clwb Cwtsh ar-lein yn rhad ac am ddim ar gyfer dysgwyr newydd sy’n canolbwyntio ar iaith 

magu plant yn y cartref  

• 400 o fideos wedi eu creu gan Cymraeg i Blant a’u rhannu ar eu cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chynnig 

arlwy amser stori a chân dros Zoom, Facebook Live a Trydar gan ddechrau gwasanaeth newydd ‘Fy Mabi a 

Fi’ i rieni newydd. 

• lobïo ar ran y sector mewn pwyllgorau lefel uchel o fewn Llywodraeth Cymru, trafod gydag Awdurdodau 

Lleol a phartneriaid fel Arolygiaeth Gofal Cymru, Estyn, WCVA, y Comisiwn Elusennau, y Loteri 

Genedlaethol, CBI Cymru  

• darparu Gwasanaeth Swyddog Cefnogi dros y ffôn, Skype ac e-bost 

• darparu Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Cyllid, Gweinyddol, Marchnata a Pholisi dros y ffôn, Skype, e-bost ac 

mewn syrjeris pwrpasol 

• cynnig gweminarau ‘iechyd a lles’ ar sut i ymdopi gyda newid mewn cydweithrediad â ‘Canna Consulting’ 

 

Fe benderfynodd y Mudiad hefyd i gynnig: 

• aelodaeth am ddim i’n holl aelodau am y flwyddyn 2020-2021 

• Agor grant newydd gwerth £250,000 o’r enw Grant Ail-agor ac Ail-adeiladu i Gylchoedd Meithrin oedd yn 

wynebu heriau ariannol wrth ail-agor ym mis Mehefin a Medi 2020. 

Meddai Prif Weithredwr Mudiad 

Meithrin, Dr Gwenllian Lansdown 

Davies: 

“Mae Cylchoedd Meithrin a 

meithrinfeydd – adnoddau cymunedol 

pwysig - wedi wynebu sawl her ddi-

gynsail yn ystod sawl cyfnod clo ac mae 

Mudiad Meithrin wedi ymdrechu i 

wneud popeth o fewn ein gallu i’w 

cynorthwyo.” 
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Strategaeth Adnewyddu ac Ailadeiladu 

Mudiad Meithrin 
(yng nghyd-destun pandemig Covid-19) 

 

Yn ddiweddar fe luniodd Mudiad Meithrin Strategaeth Adnewyddu ac Ailadeiladu sy’n darparu 

cefnogaeth a chymorth i’w aelodau (Cylchoedd Ti a Fi, 

Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd) ac i’r sector 

ehangach yn sgil pandemig Covid-19. Mae pob pennod yn 

y strategaeth yn edrych ar wahanol agweddau a themâu 

perthnasol i waith darparwyr gofal plant ac addysg gynnar 

cyfrwng Cymraeg, sef: 

• ‘Miliwn o siaradwyr: Cymraeg i bawb’ 

• ‘Diwedd y gân: sicrhau gwydnwch ariannol 

Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd’ 

• ‘Sicrhau gofal plant ac addysg gynnar o ansawdd’ 

• ‘Cefnogi pwyllgorau rheoli gwirfoddol ar faterion 

elusennol’ 

• ‘Buddsoddi yn ein staff, prentisiaid a gwirfoddolwyr ar lawr y Cylch’ 

Mae heriau sylweddol yn ymwneud ag ail-adfer yr economi, sicrhau lles, ffyniant a hapusrwydd 

plant ynghyd â lleihau ôl-troed carbon yn sgil y pandemig, ac mae’r Mudiad yn gobeithio y bydd y 

strategaeth hon yn gyfraniad pwysig ar gyfer cryfhau Cylchoedd a meithrinfeydd fel elfennau o fywyd 

Cymru sydd mor bwysig i’w dyfodol.  

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:“Yr hyn sy’n gwneud 

Mudiad Meithrin yn wahanol ac unigryw yw ein bod yn angerddol am ddarparu a hwyluso gofal plant ac 

addysg gynnar o ansawdd yn Gymraeg – dyma yw ein priod waith a’n pennaf gymhelliant. Mae’r pandemig 

wedi amlygu llu o rwystredigaethau gyda gwahanol gyfundrefnau, traddodiadau a systemau. Mae wedi 

amlygu pa mor fregus yw nifer o wasanaethau amrywiol ac nid yw darpariaeth gofal plant yn eithriad. Mae 

hefyd wedi amlygu beth sydd wir yn bwysig i ni. Gyda hyn, mae mwy fyth o her yn wynebu darparu 

gwasanaethau cyfrwng Cymraeg mewn modd hwylus, hawdd a hygyrch i bobl yn amrywiol gymunedau 

Cymru.”  

Bydd y ddogfen hon o ddiddordeb i bwyllgorau rheoli gwirfoddol Cylchoedd Meithrin a Chylchoedd 

Ti a Fi, perchnogion meithrinfeydd, staff mewn Cylchoedd, meithrinfeydd, clybiau brecwast ac ôl-ysgol, 

gwirfoddolwyr, penaethiaid ysgolion, prentisiaid gofal plant, athrawon cysylltiol, swyddogion o fewn 

Awdurdodau Lleol, swyddogion Llywodraeth Cymru, academyddion yn y prifysgolion a’r Colegau Addysg 

Bellach a phartneriaid amrywiol. 

Os oes cwestiwn neu sylw am y cynnwys, e-bostiwch post@meithrin.cymru os gwelwch yn dda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 
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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 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 phobl ifanc 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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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

                            Wel, mis arall wedi hedfan heibio a chithau yn dychwelyd i`r ysgol yn araf 

bach. Mae`r gwanwyn ar ddod ac fe fydd mor braf cael haul a thywydd teg yn lle`r glaw 

trwm a`r tywydd oer. Braf iawn fydd cael mynd allan am dro i gerdded a chael gweld y 

blodau hyfryd yn y cloddiau. Rwyf wrth fy modd yn gweld y Lili Wen Fach a`r Cennin Pedr yn 

y cloddiau. Gobeithiaf yn fawr y bydd y tywydd teg gyda ni yn ystod yr wythnosau nesaf. 

           Rwy’n gobeithio eich bod yn mwynhau yn ôl yn yr ysgol yn cael gweld ffrindiau 

unwaith eto ac yn cael hwyl wrth gyd chwarae gyda`ch gilydd ynghyd a dysgu ychydig o 

bethau newydd. 

              Rhaid dweud mi gefais lawer o luniau hyfryd yn Chwefror gyda llawer iawn o 

galonnau hyfryd i godi calon a`r enillydd y tro yma yw Eli - May, Penrhiw, Prengwyn. Da 

iawn ti a diolch i bawb a fu wrthi`n brysur. 

              Mae yma gyfle arall yn awr i chi ennill tocyn llyfr gwerth £5 a`r tro yma rwyf am i chi 

liwio blodau hyfryd y gwanwyn gan obeithio i chi fwynhau Dydd Gŵyl Dewi a chofio am ein 

nawdd Sant efallai nid mewn eisteddfod ond drwy siarad Cymraeg drwy’r dydd. 

Tan y tro nesaf hwyl fawr, 

Beth  
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Cyfeiriad__________________________________________________________ 
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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 Chwefror oedd 

John Lewis, 

Llanbadarn 

Fawr, 

Aberystwyth 

 

Cylch Cinio Llandysul 
 Ar ôl cyfnod hir heb gwrdd wyneb yn wyneb yng Ngwesty’r Porth oherwydd Covid 19, penderfynodd y Pwyllgor 

taw’r ffordd ymlaen oedd cynnal cyfarfodydd misol ar Zoom er mwyn cymdeithasu a chael ychydig o hwyl. Ar y 4ydd 

o Ionawr 2021 croesawodd y Cadeirydd, Breian Teifi, nifer dda o’r aelodau i’r cyfarfod ac i gymeryd rhan mewn cwis 

a baratowyd gan Aled Jones. Yna beirniadwyd cystadleuaeth y Limrig a’r Frawddeg (gosodwyd y tasgiau hyn ymlaen 

llaw). Daeth y cyfarfod i ben gyda rhai o gomedïwyr y Cylch yn dweud jôcs.  

Ar y 1af o Chwefror 2021 gwnaethom gwrdd eto ar Zoom a chroesawyd pawb gan ein Cadeirydd, Breian 

Teifi. Estynnwyd cydymdeimlad â theuluoedd y diweddar Ganon Haydn Rowlands a Mr William Kiff, y ddau yn gyn 

aelodau o’r Cylch Cinio. Mr Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion oedd ein siaradwr gwadd a bu’n 

egluro effaith Covid 19 ar y Cyngor Sir, a’r strwythur sydd wedi’i roi yn ei le i reoli lledaeniad y feirws. Y 

Cynghorydd Keith Evans bu’n diolch i Mr Eifion Evans. Derbyniwyd Mantolen Ariannol y Cylch am y Flwyddyn 

2020 a mynegwyd gwerthfawrogiad i’r Trysorydd. Terfynwyd y gweithgareddau gyda chwis bach sydyn, beirniadaeth 

cystadleuaeth capsiwn i’r lluniau a dweud ychydig o jôcs. 

 

Eglwysi Ardal Weinidogaethol Bro Aeron Mydr 
Ar ddydd Sul olaf Ionawr braf oedd cael cynnal gwasanaeth o`r cymun ar Zoom. Diolch i bawb a oedd yn ddigon dewr 

i ymuno â ni. Dyma`r tro cyntaf i ni drefnu gwasanaeth tebyg gan obeithio y medrwn gwrdd eto. Y disgwyl mawr yw 

ein bod yn medru dod at ein gilydd o fewn ein heglwysi a chael ailddechrau ein gwasanaethau yn ogystal â gweithio 

gyda`n gilydd ond am y tro rhaid yw aros adref a bod yn ddiogel. 

 

BBC Radio Cymru - rhaglen Hawl i Holi 
Mae’r gyfres radio Hawl i Holi yn ei hôl! 

Er nad oes cyfle i deithio i gymunedau Cymru ar hyn o bryd, mae’r rhaglen Hawl i Holi yn ei hôl. Dewi 

Llwyd sy’n cyflwyno, herio a chadw trefn ar 4 panelydd. Gan ddarlledu yn fisol ar Radio Cymru rydym yn awyddus 

iawn i glywed gan gyfranwyr o bob rhan o’r wlad. Os oes gennych chi gwestiwn neu bwnc yr ydych chi am i’n 

panelwyr ymateb iddo byddem wrth ein boddau’n clywed gennych. 

Bydd y rhaglenni nesaf ar Fawrth 4ydd, Ebrill 1af ac Ebrill 29ain am 6 yr hwyr. I gysylltu mae modd ffonio 

03703 500700 yn ystod oriau gwaith neu e bostio hawliholi@bbc.co.uk 

Cofion gorau, 

Sharon 
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