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Edrych ’nôl – Edrych ’mlaen 
Wedi cyfnod o glo oherwydd 

goblygiadau Covid 19, rydyn ni bellach, 

fel mae’r Gwanwyn yn torri, yn dod 

allan yn raddol o’r mesurau caeth a 

osodwyd arnom gan y Llywodraeth, 

gyda’r Haf ar y gorwel. 

Diolchwn unwaith eto i bawb 

sydd wedi gweithredu ar ein rhan, yn 

darparu gwasanaethau ar ein cyfer 

mewn cyfnod o sialensau anodd tu hwnt. 

Mae’r Llywodraeth ar lefel 

Prydeinig a Chymru, hyd gorau eu gallu, 

wedi estyn cymorth i fudiadau, 

cynghorau, unigolion a busnesau ac 

roedd hyn yn cynnwys cymorth ariannol 

ynghŷd â chymorth ymarferol a 

chefnogol. Yn ôl yr arfer, mae trigolion 

Llandysul a’r Cylch wedi ymateb yn gadarnhaol iawn i’r sialensau ac wedi bod yn ddyfeisgar wrth lunio 

cynlluniau a oedd yn gallu derbyn cefnogaeth o’r gwahanol asianteithau. 

Tynnaf i’ch sylw un neu ddwy enghraifft o’r gwaith sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Bu Cyngor 

Cymuned Llandysul yn llwyddiannus i ddenu £10000 i wella adnoddau ym mharc chwarae’r plant, ac i osod 

llawr diogel o dan y cyfarpar (safety surfacing). Arian o Lywodraeth Cymru oedd hwn ac yn cael ei ddosrannu 

gan Gyngor Ceredigion i geisiadau llwyddiannus. Dyma enghraifft o sut mae’r Llywodraeth yn gweld y 

pwysigrwydd i blant gael cyfleoedd i ail-adeiladu eu perthynas gyda’u cyfoedion drwy chwarae yn dilyn 

rhwystrau Covid-19. 

Yr ail enghraifft rwyf am ei amlinellu yw’r cynllun yn deillio o gronfa Tyfu y Canolbarth, Trawsnewid 

Trefi, yn dilyn effeithiau Covid-19. Roedd y cynllun hwn yn agored i drefi o fewn Canolbarth Cymru (Powys 

a Cheredigion). Penderfynodd Cyfarwyddwyr Llandysul Pont-Tyweli Ymlaen weithredu ar y cŷd gyda 

busnesau lleol yn ogystal â sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Cymuned Llandsyul i baratoi cais a fu’n 

llwyddiannus i ddenu £10000 i helpu i ddenu pobl i Landysul wrth ddod allan o’r pandemig.  

Cynllun yw hwn sy’n sylweddoli a gwerthfawrogi bod yna rwystrau a chyfyngderau mawr wedi eu 

gosod ar fusnesau yn ystod y cyfnod yma, e.e. trwy eu gorfodi i gau, ac oherwydd hyn ein gwthio ni, i fasnachu 

yn aml drwy siopa ar-lein, ac yn y blaen. Mae’r gwahanol elfennau yn eu amrywiol ffyrdd wedi eu datblygu 

i’n cynorthwyo ni i ddenu pobl ‘nôl fewn i’r dref i gefnogi ein busnesau bach lleol, busnesau sydd wedi ein 

gwasanaethu yn dda ac yn gydwybodol drwy gydol y cyfnod yma ac oedd yn barod i newid eu dulliau o 

ddarparu eu gwasanaeth.  

 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 
Ebrill 2021 

Rhagor o hanes ar tudalen 22 



Ebrill 2021 Y Garthen     Tudalen 2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Saron –   

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 EBRILL -  

Aled Eynon 

 

GOLYGYDD  
EBRILL - 
Peter a Bethan Evans 
 
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 Mai: 

Ebrill 19 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

Argraffwyr: E.L. Jones a’i Fab, 

Aberteifi 

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 

mailto:mair_wilson@hotmail.co.uk
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Colofn Ben Lake AS 
Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i mi ers cael fy ethol yn 2017 oedd cael y cyfle i gefnogi sioeau bach 

amaethyddol Ceredigion yn ystod misoedd yr haf. Roedd yn gyfle arbennig i gwrdd ag etholwyr na fyddai o o 

reidrwydd yn cysylltu â’u Haelod Seneddol ar ebost neu dros y ffôn, ond y bydden nhw’n ddigon hapus i fwrw’u 

bol neu rannu barn wrth gylch y defaid neu yn y babell grefftau, ac yn sgil hynny byddwn yn cael darlun go agos 

ati o’r pryderon, yr heriau a’r anghyfiawnderau sy’n wynebu ffermwyr a chymunedau cefn gwlad Ceredigion. 

Mae pob un o’n sioeau amaethyddol yn chwarae rhan mor bwysig nid yn unig yn hyrwyddo’r diwydiant 

amaeth ond hefyd yn dathlu’r amrywiaeth gyfoethog o draddodiadau a hanes sy’n gysylltiedig â chefn gwlad. 

Maent hefyd yn cynnig cyfleoedd i gymunedau ddod at ei gilydd, i gymdeithasu, i brynu a gwerthu ac i roi’r byd 

yn ei le.  Ac mae hyn oll cyn dechrau ystyried y cyfraniad enfawr mae’r sioeau yn ei wneud i’r economi leol.  

Yn anffodus, yn sgil y pandemig gorfodwyd y rhan fwyaf o sioeau a digwyddiadau’r sir i ohirio llynedd, 

ac mae rhai trefnwyr sioeau yng Ngheredigon eisoes wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio’u digwyddiadau eleni, yn 

cynnwys Sioe Sir Aberystwyth, Sioe Meirch Llanbed, Sadwrn Barlys Aberteifi a Sioe Llanilar.  

Mae’n rhaid canmol y cymdeithasau a’r mudiadau hynny aeth ati i drefnu digwyddiadau amgen, arlein 

llynedd i lenwi bwlch y sioeau arferol. Ond er bod y digwyddiadau rhithwir hyn wedi mynd rhywfaint o'r ffordd i 

lenwi'r gwagle a adawyd, nid oes dim yn disodli'r wefr o sioeau awyr agored byw. 

Gyda’r posibilrwydd o ganslo sioeau pellach eleni, rydw i ac Elin Jones wedi galw ar Lywodraeth Cymru 

i ddarparu cefnogaeth ariannol i bob sioe amaethyddol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu parhau ac ailgydio yn eu 

gwaith yn 2022.  Ry’n ni’n credu’n gryf ei bod yn amserol i’r Llywodraeth ystyried darparu taliad grant unwaith 

ac am byth i bob sioe amaethyddol, waeth beth eu maint, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu goroesi’r pandemig 

hwn. Waeth faint o amser bydd rhaid aros cyn medru dod ynghyd, dwi’n edrych ymlaen yn sobor i allu troedio i 

gae sioe a chael rhoi’r byd yn ei le gyda fy nghyd-Gardis unwaith eto.  

 

Erthygl Elin Jones  
Wrth i mi ysgrifennu’r golofn yma mae bron i 40% o bobol ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi derbyn 

y brechlyn yn erbyn y coronafeirws. Mae’r ymdrech i frechu wedi bod yn arwrol a’n diolch i bawb sydd wedi 

bod wrthi yn trefnu ac yn chwistrellu yn enfawr. Diolch i’n NHS. Bydd yr wythnosau nesaf yma eto yn brysur 

iawn er mwyn cwblhau y naw grŵp blaenoriaeth. Er fod hyn yn newyddion da, mae’r feirws dal yn fygythiad ac 

mae angen i ni gyd fod yn ofalus iawn yn ein bywydau bob dydd. 

Mae dwy ymgyrch wedi hawlio fy holl sylw yn ddiweddar. Y cyntaf oedd i sicrhau mwy o gyllid i’r 

Llyfrgell Genedlaethol er mwyn gwarchod swyddi. Bu hynny’n llwyddiannus a daeth mwy o gyllid o 

Lywodraeth Cymru. Yr ail ymgyrch yw i weld cynnydd yn y cyllid i’r Cyngor Sir yma yng Ngheredigion er 

mwyn atal torri swyddi a chadw treth y cyngor mor isel â phosib. 

Ddechrau mis Mawrth bu i Plaid Cymru alw pleidlais ar lawr y Senedd er mwyn trechu y ddeddfwriaeth 

NVZ newydd sydd wedi cythruddo ffermwyr Ceredigion a phob man. Fe gyflwynodd Plaid Cymru ddadl gref yn 

erbyn cyflwyno’r mesuriadau llawdrwm hyn, ond yn anffodus, serch cefnogaeth gan nifer o’r gwrthbleidiau fe 

syrthiodd y cynnig o 30 pleidlais i 27.  Rydym yn ymwybodol bydd Adolygiad Barnwrol yn erbyn y 

ddeddfwriaeth yn debygol o gael ei wneud, a bydd Llyr Gruffydd AS yn gofyn am adolygiad o’r rheoliadau yn 

syth wedi’r etholiad, os fydd Plaid Cymru mewn grym ar ôl 

mis Mai. Mae bwriad Llywodraeth Cymru i leihau llygredd 

afon yn rhy llym ar ein patrwm ffarmo. Mae angen targedu 

ymyrraeth fel hyn, nid gosod pob ffermwr o dan yr un 

ddeddfwriaeth.  

Hefyd, er fod ein defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus 

wedi cwympo yn ystod covid, mae’n braf i groesawu 

agoriad gorsaf drên newydd sbon Bow Street. Mi fydd hon 

yn orsaf ddefnyddiol i’r gymuned leol ac i’r Brifysgol yn 

IBERS Gogerddan.  Prysured y dydd y bydd mwy ohonom 

yn dychwelyd i drenau a bysus. Mae’r cyfyngiadau yn 

dechrau llacio bob yn damed, fydd yn codi dipyn ar yr 

ysbryd, ond tan hynny, cadwch yn saff. 
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UN MAN CANOLOG AR 

GYFER HOLL BAPURAU 

BRO CYMRAEG 
Yn mis Mawrth 2021 lansiwyd gwefan newydd ar 

gyfer yr holl Bapurau Bro Cymraeg 

www.papuraubro.cymru. Bwriad y wefan yw creu 

un man canolog lle gall darllenwyr hen a newydd 

ddarganfod gwybodaeth am yr holl Bapurau Bro 

Cymraeg. 

Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth gyswllt a mwy 

ar gyfer pob un o’r 58 o Bapurau Bro Cymraeg ar 

draws Cymru a Lloegr sy’n dod â newyddion a 

gwybodaeth leol i'w cymunedau. Gallwch 

ddefnyddio map interactif y wefan  i ddarganfod 

pa bapur bro sydd ym mha ardal.  

Dywed Dylan Lewis, cadeirydd Papur Bro Clonc 

(ardal Llanbedr Pont Steffan): “Ry’n ni wedi bod 

angen un o rhain ers blynyddoedd. Mae’r Papurau 

Bro yn gwneud gwaith anhygoel ym mhob ardal 

drwy Gymru, ond mae hefyd yn braf iawn cael y 

teimlad ein bod yn rhan o rywbeth mwy.”  

Mae’r Papurau Bro yn cael eu rhedeg gan dimau o 

wirfoddolwyr. Fel rhan o'r wefan, bydd llwyfan i 

wirfoddolwyr y Papurau Bro rannu adnoddau a 

chyfathrebu. 

Dywed Heledd ap Gwynfor o Fentrau Iaith Cymru 

[MIC]: “Ry'n ni'n falch iawn o fod wedi gallu 

cefnogi’r Papurau Bro drwy weithio ar y prosiect 

hwn. Gobeithiwn bydd y wefan hon yn helpu i greu 

seilwaith i'r Papurau Bro allu symud ymlaen gyda’i 

gilydd a datblygu mewn cyfnod lle mae 

presenoldeb digidol mor bwysig.” 

Mae perthynas adeiladol wedi ei greu rhwng 

Mentrau Iaith Cymru a Bro360, cynllun sy’n 

darparu gwefannau bro i gymunedau. Trefnwyd 

hyfforddiant ar y cyd gan MIC a Bro360 ar gyfer 

gwirfoddolwyr y Papurau Bro yn ystod mis Mawrth 

2021. Dywed Lowri Jones ar ran Bro360: “Ry’n ni’n 

falch bod Bro360 wedi gallu helpu papurau bro i 

barhau i gyhoeddi yn ystod cyfnod heriol Covid. 

Edrychwn ymlaen at helpu’r papurau i ddatblygu 

ymhellach trwy gynnig arbenigedd cwmni Golwg 

ym maes newyddiaduraeth annibynnol i gynnal 

tair sesiwn hyfforddiant i gyfranogwyr y papurau 

bro dros yr wythnosau nesa.”                                                

 

Penblwydd hapus i: 

 Mrs Nansi Jones, Coedlan, Saron sydd yng 

nghartref Maes Llewelyn, C N Emlyn ar ei 

90 oed. 

 Mr Vernon Evans, Maes y Deri, Pentrecwrt 

ar ei 80 oed. 

 Emma Jac Davies, Llanfihangel ar ei 30. 

 Llinos Beynon, Brynteg, Rhydowen ar ei 

40. 

 Beca Jenkins, Hafan y Cwm, Cwmsychbant 

ar ei 18 oed 

 Sian Jones, Blaenhirbant Uchaf, 

Cwmsychbant ar ei 50 oed. 

 Betty Rees, Bedd Geraint, Brongest ar ei 80 

oed. 

 Dai Jones, Tai Cyngor, Glanrhyd ar ei 90 

oed. 

 Mary Jones, Penrheol, Cwmsychbant ar ei 

80 oed. 

 Eilir Jones, Pontweli ar ei 80 oed. 

 Gwen Jones, Gellideg, Pontsian ar ei 65 

oed. 

 

Llongyfarchiadau i: 

 Rhodri Morris a Gwen Evans, Glyn Parc, 

Cross Inn, Cei Newydd ar ei dyweddïad 

 

Cydymdeimlad â theulu a ffrindiau y diweddar: 

• Mr Winston Davies, 7 Maes y Deri, 

Pentrecwrt. 

• Avril Evans, 7 Bro Marles, Pontsian. 

• John Thomas, 5 Bro Cadarn, Llanwnen. 

• Sam Evans, Elmor, Capel Cynon (Gynt 

Alltmaen). 

• Keith Davies (gynt Arcade Llandysul). 

• James Howells, Awel y Llan, Penrhiwllan 

(Gynt Caerau). 

• Rachel Ivy Evans, Aberdauddwr, Llanllwni. 

• Anna Agnes Jones, gynt Penbeili Farm, 

Coedybryn. 

• Pamela “Pam” Brill, gynt Temple Cottage, 

Felindre, Llandysul. 

• Catryn Jenkins, Catryn, Tynffon, 

Blaencwrt, Llanwnnen. 

• Patricia (Pat) Jenkins, 2 Heol Dewi 

Ebenezer Street, C N Emlyn. 

• Dewi Lewis, Bwlch, Dihewyd. 

 

 

about:blank
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Ymgyrch Glanhau y Gwanwyn Caru 
Ceredigion 

Yn rhan o Caru Ceredigion, mae Cyngor Sir Ceredigion 
yn gwneud trefniadau ar hyn o bryd i gynnal ymgyrch Glanhau 
y Gwanwyn. 
Bydd hyn yn cynnwys codi sbwriel ar sail blaenoriaeth ar rwydwaith briffyrdd y sir. 

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion yn ymgynghori ar gytundeb ynghylch 
cyfrifoldebau codi sbwriel ar rwydwaith cefnffyrdd y sir, sef yr A44 a’r A487. Fodd bynnag, pe 
byddai cyllid ar gael gellid cyflwyno trefniadau tebyg. 

O ganlyniad i ofynion iechyd a diogelwch, mae codi sbwriel ar y cefnffyrdd yn waith sy’n 
dibynnu’n fawr ar adnoddau a chyllid. Mae amseriad y gwaith yn bwysig i sicrhau’r budd mwyaf o 
ran casglu cymaint o sbwriel â phosibl ar y tro. 

Mae sbwriel ar ochr y ffordd yn fater sy’n amharu ar y sir o safbwynt gweledol ac 
amgylcheddol. Mae’n gallu bod yn arbennig o amlwg yr adeg hon o’r flwyddyn am fod lefelau’r 
llystyfiant yn isel. Diolch i'r drefn, mae’r rhan fwyaf o drigolion ac ymwelwyr Ceredigion yn 
gwerthfawrogi ac yn parchu ein hamgylchedd lleol arbennig ac yn trin eu gwastraff mewn modd 
cyfreithiol a chyfrifol. Lleiafrif anghyfrifol ac anystyriol sy’n achosi’r broblem sy’n arwain at risgiau, 
costau a difrod diangen i'r amgylchedd. 

Casglwyd 50 sach fawr o sbwriel ar y diwrnod cyntaf, ac mae'r tîm sy'n ymgymryd â'r gwaith 
wedi cael adborth cadarnhaol gan y cyhoedd. 

At hyn ac yn rhan o elfen arall o Caru Ceredigion, rydym wedi gweld awydd gan fwy o bobl i 
gymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau glanhau cymunedau a thraethau. Mae Cyngor Sir 
Ceredigion yn gwerthfawrogi hyn yn fawr 
ond gellir dim ond ei gefnogi pan fo 
ystyriaeth ddyledus wedi’i rhoi i ystyriaethau 
Iechyd a Diogelwch, sy’n cynnwys rhai sy’n 
benodol i COVID-19. 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor 
mewn perthynas â hyn, ewch i wefan Cadw 
Gymru’n Daclus: https://www.keepwalestidy.cymru/gwirfoddoli 

 

https://www.keepwalestidy.cymru/gwirfoddoli
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Cofiwch Dryweryn - Cofiwch Kenya 

Wythnos Cymorth Cristnogol 10-16 

Mai 2021 
Mae i godi argae er mwyn cronni dŵr 

gysylltiadau poenus i ni yma yng Nghymru. Nid mater o 

hanes ydyw chwaith; mae’n gallu brifo o hyd. Mae’r 

dywediad ‘Cofiwch Dryweryn’ yn parhau i gorddi 

teimladau negyddol ynom. 

Pam? Am inni wybod fod gweithred anghyfiawn 

wedi ei chyflawni yn erbyn trigolion Cwm Celyn. Am fod corfforaeth fawr wedi sathru ar hawliau, dyheadau a 

theimladau pentrefwyr. Am fod dymuniad cenedl gyfan wedi ei anwybyddu. 

Mewn rhannau eraill o’r byd, fodd bynnag, mae codi argae er mwyn cronni dŵr yn weithred o gyfiawnder. 

A’r weithred gyfiawn honno fydd stori ganolog Wythnos Cymorth Cristnogol eleni. 

Yn Kenya, mae’r argyfwng hinsawdd yn effeithio ar y tywydd - fel y mae trwy’r byd, wrth gwrs. Ond mewn gwledydd 

tlawd, mae’r effeithiau yn llawer gwaeth. Arferai’r tywydd fod yn rhagweladwy, oedd yn caniatáu i’r ffermwr hau a 

medi yn dilyn patrwm cenedlaethau. Bellach, mae patrwm y tywydd wedi newid yn fawr. Ceir sychder difrifol ac yna 

gyfnod o lawogydd trwm sy’n arwain at lifogydd. 

Mae ffermio mewn sefyllfa o’r fath bron yn amhosibl ac mae pobl yn marw o newyn o’r herwydd. 

Trwy bartner lleol mae Cymorth Cristnogol yn helpu i godi argaeau. Golyga hyn fod posibl cronni dŵr y gellid ei 

ddefnyddio ar adegau sych, sef yr union reswm pam y codwyd argaeau yng Nghymru wrth gwrs. Pam felly fod codi 

argae mewn pentref yn Kenya yn wahanol? 

Codi argae gyda chaniatâd y gymuned leol y mae partner Cymorth Cristnogol. Gwneud hynny gyda’r 

gymuned leol, wrth i’r pentrefwyr eu hunain helpu yn y gwaith. Ac efallai yn bwysicach na dim, codi’r argae er budd y 

gymuned leol a wneir. Y nhw sydd berchen yr argae; y nhw sydd berchen y dŵr. 

Oherwydd hyn, gweithred gyfiawn yw codi argae yn Kenya. 

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni (10-16 Mai) bydd eglwysi ar hyd a lled Cymru yn brysur yn codi 

arian tuag at brosiectau tebyg. Prosiectau fydd yn rhoi help llaw i bobl dlota’r byd wrth iddynt ymdrechu i godi eu 

hunain allan o dlodi. 

Beth am ymuno yn y gweithgarwch? Cysylltwch â’ch eglwys leol i weld be sy’n digwydd yno neu ewch draw i wefan 

Cymorth Cristnogol am fwy o wybodaeth. 

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week 

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
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Cyhoeddi Hwiangerddi i Blant mewn 6 Iaith 
Hwiangerddi Nodau Natur – Prosiect Newydd sy’n cyflwyno hwiangerddi i blant 

mewn 6 iaith 

Mae Mudiad Meithrin yn croesawu canfyddiadau yr adroddiad addysg ar 

gymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan yr Athro Charlotte Williams 

OBE, yn y Cwricwlwm Newydd i ysgolion a gafodd ei gyhoeddi yr wythnos 

diwethaf (gweler Adroddiad Terfynol). Mae cynhwysiant yn rhan greiddiol o'n gwaith ni ac ymdrechwn i gynrychioli 

pob plentyn sydd yn ein Cylchoedd Meithrin trwy gyhoeddi mwy o adnoddau cynhwysol. Yr enghraifft mwyaf 

diweddar yw cyhoeddi ein prosiect hwiangerddi Nodau Natur yr wythnos hon, sy’n cynnwys cyfuniad o hwiangerddi 

Cymraeg a chaneuon syml yn ieithoedd Arabeg, Wrdw, Romaneg, Pwyleg a Bangla. 

Mae Cylchoedd Meithrin y Mudiad wedi cyflwyno hwiangerddi a rhigymau Cymraeg i’r plant yn eu gofal ers dros 

hanner can mlynedd a bwriad y prosiect Nodau Natur yw cyflwyno cyfuniad o hwiangerddi Cymraeg a hwiangerddi 

o ieithoedd eraill sydd wedi eu clymu i ddiwylliannau a thraddodiadau amrywiol sydd wedi gwreiddio yng Nghymru 

ers canrif a mwy. Mae traw cenedlaethol i’r prosiect gan fod y Mudiad wedi gweithio gyda’r cerddorion talentog Siân 

James, Gwyneth Glyn a’r grŵp gwerin Bragod i greu adnodd cerddorol cyfoes sy’n cyfuno hwiangerddi Cymraeg a 

chaneuon syml yn ieithoedd Arabeg, Wrdw, Romaneg, Pwyleg a Bangla. 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: “Nod y prosiect Nodau Natur yw hybu 

ymwybyddiaeth o amrywiaeth treftadaeth Gymreig a Chymraeg gan ddathlu cymunedau a diwylliannau sydd wedi 

ymgartrefu yng Nghymru ac i ysbrydoli rhagor o bobl i edrych yn fanylach ar dreftadaeth eu milltir sgwâr.  Bydd hyn 

yn annog y plant i ganolbwyntio ar dreftadaeth mewn ystyr eang ac i ddathlu amrywiaeth a chyfoeth y diwylliannau 

a’r traddodiadau o’n cwmpas gan feithrin deialog ynglŷn â beth yw perthyn, hunaniaeth a hefyd gydnabod yr iaith 

Gymraeg fel arf pwerus i greu cymunedau cydlynol.” 

Meddai Siân James –cantores sy’n arbenigo ar ganu gwerin Cymru: 

“Dyma un o’r prosiectau hyfrytaf a mwyaf ysbrydoledig i mi ymwneud â hi ers tro byd. Diolch o waelod calon am y 

fath fraint ac edrychaf ymlaen yn eiddgar i glywed y plant bach yn cydganu’r rhigymau bach bendigedig yma.” 

Mae’r pecyn addysgu yn cynnwys 9 o ganeuon, geiriau’r gân, stori syml yn egluro beth yw tarddiad a 

chwmpawd pob hwiangerdd/cân gyda gweithgaredd crefft i gyfoethogi pob hwiangerdd, gyda’r bwriad o hybu 

datblygu ethos amlddiwylliant o oed cynnar, fel bod ein plant yn gallu mwynhau a dod i werthfawrogi diwylliannau a 

ieithoedd eraill. 

Fe gomisiynwyd Nia Beynon, Ymgynghorydd a Hyfforddwraig y Blynyddoedd Cynnar, i ymgymryd â’r 

gwaith. Meddai Nia: 

“Pan gefais fy nghomisiynu i lunio adnodd i blant ifancaf Cymru ei ddefnyddio, doeddwn i heb ystyried i ba 

raddau y byddwn yn cael mynd ar daith rithiol mor gyfoethog o gwmpas diwylliannau cenhedloedd eraill sydd wedi 

ymgartrefu yma yng Nghymru. Roedd y gwaith o gasglu’r rhigymau yn 

golygu fy mod wedi cydweithio gydag amryw gymunedau megis Indiaidd, 

Arabeg, Romanaidd a Phwyleg yn ogystal â’n cymuned traddodiadol 

Gymraeg. Mae gweithio ar y casgliad o rigymau wedi ehangu fy ngorwelion 

i fy hun ac rwy’n mawr 

obeithio y bydd plant bach 

Cymru yn elwa gymaint o’u 

canu ac y gwnes i wrth eu 

casglu!” 

Meddai’r gantores 

Gwyneth Glyn: 

"Mae canu rhigymau yn 

gyflwyniad gwych i unrhyw 

iaith - boed hynny i'n hiaith 

ni ein hunain, neu i ieithoedd 

ein ffrindiau. Dwi wedi cael 

modd i fyw yn canu mewn 

ieithoedd hollol newydd i mi." 

Cywirdeb 
Parthed llyfr y Parch, Goronwy 

Evans “Ar Grwydir Eto” tynnir 

eich sylw at y llun sydd ar y 

clawr a’r llun ar dudalen 104, 

enw’r gŵr hwn yw y diweddar 

Daniel Davies, Rhydiau Bach, 

Rhos, Llandysul. Nid crwydryn 

oedd ond yn ddyn busnes ac yn 

berson parchus yn ei fro. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMTkuMzczNDkwNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xseXcuY3ltcnUvYWRyb2RkaWFkLXRlcmZ5bm9sLWd3ZWl0aGdvci1jeW11bmVkYXUtY3lmcmFuaWFkYXUtY2h5bmVmaW4tcG9ibC1kZHVvbi1hc2lhaWRkLWxsZWlhZnJpZm9lZGQtZXRobmlnLXluLXktY3dyaWN3bHdtIn0.liGqD9vIo9qMKzsRlEX4jwzVDPoRVhT6Y-nbh-6Urjk%2Fs%2F740872589%2Fbr%2F100366695012-l&data=04%7C01%7Ciola%40meithrin.cymru%7C254a83c3debc47fdb72a08d8ed4945df%7C008a198e89cf4a938772294351f9265a%7C0%7C0%7C637520246243146841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K358aC6V1JqR9taDrIWi3cpA18E5fNyBSBiZnGYB%2Bbw%3D&reserved=0
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Profiad merch ifanc leol yng nghyfnod y Pandemig 
Fy enw i yw Mared, rwyf yn 14 blwydd oed ac ym mlwyddyn 9 yn Ysgol Bro Teifi. Dwi’n byw 

yn Llandyfrïog gyda fy mam, llys dad a fy llys chwaer a hefyd mae gennym ni 2 gi bach. Yn 

Rhagfyr 2019 glywon ni am y covid-19 gyntaf.  Doedd e ddim yn broblem a doedd e heb 

gyrraedd Cymru. Erbyn Mawrth 2020 roedd y feirws wedi cyrraedd a roedd y clo cyntaf wedi 

dod. Dim cwrdd â theulu na ffrindiau ac ysgol ar-lein! Ar y dechrau roeddwn i yn eithaf 

cyffrous am weithio o adref.  Roedd y syniad o wneud y gwaith unrhyw bryd yn grêt. Amser i 

wylio teledu, mynd ar y ffôn a gwneud beth bynnag roeddwn eisiau! Doedd dim gwersi byw i 

gael ar y dechrau, dim ond y gwaith yn cael ei roi i fyny ar blatfform Teams, i ni gwblhau.  

Roedd gwneud y gwaith yn anodd gan fod cymaint o bethau yn tynnu sylw.  Doedd dim cael 

gweld teulu yn anodd gan ein bod yn agos iawn ac yn gwneud llawer gyda’n gilydd. Dros y 

flwyddyn dwi wedi gweld eisiau’r partïon pen-blwydd a barbeciws teuluol, mynd am wâc gyda 

ffrindiau a rhoi cwtsh. Fel arfer bydden i’n gweld fy ffrindiau bob dydd ond erbyn hyn mae’r 

cyfan ar ‘Snapchat’ neu ‘Facetime’.  Gyda’r cyfyngiadau’n codi’n araf bach rwyf wedi gallu 

dechrau mynd am dro gyda un ffrind ar y tro ac roedd y ddwy ohonom yn eithaf nerfus i 

gwrdd yn y byd go iawn achos nid oeddwn wedi gweld ein gilydd ers cyn y Nadolig.  ‘Dwi’n 

gobeithio bydda i, fel disgybl blwyddyn 9 yn cael un diwrnod bach nôl yn yr ysgol cyn y Pasg a 

wedyn nôl yn llawn amser ar ôl y gwyliau.  ‘Dwi’n edrych ymlaen i gael rhyw fath o normal eto 

ond yn ddiolchgar ein bod i gyd yn saff.   

Mared Alun 

 

Parc Castell Newydd Emlyn 
Newyddion cyffrous... Mae pwyllgor Cae Chwarae Brenin Siôr V, Castell Newydd Emlyn wedi derbyn 

£10,000 o gyllid gan Gymdeithas Tai Wales and West i'w wario ar brosiect gwella parciau.    
Byddant yn defnyddio'r arian i uwchraddio'r llwybrau nas cwblhawyd pan adnewyddwyd y parc dros 

ddegawd yn ôl.  Bydd y llwybr newydd yn mynd yr holl ffordd o amgylch y parc, yn cael ei darmacio ac yn 

ddigon llydan ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.   
Bydd gwaith ar y llwybr yn dechrau ddydd Llun 12fed Ebrill (yn ddibynnol ar y tywydd ac yn unol â 

chyfyngiadau Covid).  Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau o fewn 5 diwrnod.  
Dim ond cost deunyddiau y mae'r cyllid yn ei dalu.  Felly mae'r Pwyllgor yn galw ar bobl leol i helpu i 

gwblhau'r prosiect.  Os oes gennych y sgiliau, y gallu a'r amser i helpu yna cysylltwch â'r grŵp naill ai ar y 

dudalen Facebook neu anfonwch e-bost atynt kgv.newcastleemlyn@googlemail.com.   
Er bod cyllid ar gael ar gyfer y prosiect penodol hwn, yn ôl aelodau'r pwyllgor nid oes ganddynt, yn 

anffodus, unrhyw gyllid ar ôl ar gyfer treuliau parhaus drwy 2021.  Mae hyn yn cynnwys cynnal a chadw 

cyffredinol, torri porfa, gwrychoedd a chasglu sbwriel, cynnal a chadw diogelwch yr offer chwarae a'r 

yswiriant sy'n dod i gyfanswm o dros £3,000 bob blwyddyn.  O dan amgylchiadau arferol, mae'r pwyllgor yn 

trefnu digwyddiadau amrywiol, fel yr arddangosfa tân gwyllt flynyddol yng Nghastell Newydd Emlyn a 

byddai'r arian a godir fel arfer yn talu'r costau parhaus.  Fodd bynnag, gan nad oeddent yn gallu cynnal 

unrhyw ddigwyddiadau yn ystod 2020 a bydd cyfleoedd yn gyfyngedig yn 2021 mae gwir angen codi arian i 

gadw'r parc ar agor.  Os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer codi arian neu os hoffech helpu'r pwyllgor, 

anfonwch e-bost at KGV.newcastleemlyn@googlemail.com neu edrychwch ar dudalen facebook Newcastle 

Emlyn King George V Caeau Chwarae. Gellir cymryd rhoddion drwy ddolen PayPal sydd ar gael ar facebook 

ac mae sawl tun casglu yn siopau amrywiol ledled y dre.   
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

                        Helo, gobeithio eich bod i gyd yn iawn ac wedi mwynhau bod nôl yn yr ysgol. 

Mae`n wyliau Pasg a ninnau yn mwynhau ein hwyau siocled unwaith eto.  Rwy’n gobeithio 

eich bod wedi cael llawer o wyau i fwyta eleni a bod y gwningen Pasg wedi bod heibio i`ch 

gweld. Rwyf wrth fy modd yn cerdded yn yr haul braf a gweld byd natur ar ei orau a chael 

digon o siocled i fwyta ar y daith. 

Mi hoffwn ddiolch i bawb am luniau hyfryd o flodau mis Mawrth. Roeddent i gyd 

wedi eu lliwio`n fendigedig. Yr enillydd oedd Gwion Jones, Abercefel, Tregroes. Da 

iawn ti. Y tro yma mi 

hoffwn i chi liwio`r cyw yn 

dod allan o`r wy gan 

ddymuno Pasg hapus i chi 

gyd. 

Hwyl am y tro, 

Beth 
 

 

 

 

Enw________________ 

___________________ 

 

Oed________ 

 

Cyfeiriad____________ 

___________________ 

___________________ 
 

 

 

 

mailto:bethan@cd1340.f9.co.uk
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Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr 
O dan yr amgylchiadau presennol, mae Menter 

Gorllewin Sir Gâr yn gweithio i ddarparu 

gweithgareddau a sesiynau i chi allu parhau i 

gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ddigidol. 

 

Dydd Gŵyl Dewi: 

Noson Goginio gyda Lloyd Henry: 

Fe ddathlodd y Fenter Dydd Gŵyl Dewi ychydig 

yn wahanol eleni ac un n o’n prif ddigwyddiadau 

oedd noson goginio yng ngofal Lloyd 

Henry.  Cafwyd noson yn coginio dau bryd ar 

thema Gŵyl Ddewi dros Zoom. Fe wnaethom 

gwcan Pasteiod Cig Oen Cymreig a Bara Brith. 

Diolch i bawb ymunodd â ni wrth greu swper a 

phwdin blasus ac i Lloyd am arwain y sesiwn yn 

hwyliog ac am rannu syniadau coginio cyffredinol 

defnyddiol. 

Dywedodd mynychwr: 

Diolch yn fawr am y sesiwn yma, nes i a’r merched 

fwynhau coginio gyda’n gilydd o dan arweiniad a 

chael swper ar gyfer nos fory wedi’i baratoi yn 

barod yn fonws. Edrych ymlaen at y nesaf yn 

barod. 

 

Noson Creu Addurn Bwrdd gyda Wendy, 

Blodau Blodwen: 

Ar nos Wener y 26ain o Chwefror cynhaliwyd 

noson hyfryd dros Zoom o drefnu blodau dan 

arweiniad Wendy Davies sy’n rhedeg cwmni 

Blodau Blodwen. Bu Wendy’n brysur yn paratoi 

pecynnau o flodau ac adnoddau o flaen llaw i’r rhai 

oedd wedi cofrestru. Daeth pawb i’r noson gyda’u 

pecynnau a’u sisyrnau yn barod i fynd ati. 

Dangosodd Wendy sut i greu addurn bwrdd 

bendigedig ar gyfer Gŵyl Ddewi a bu’n cynnig 

cyngor adeiladol a defnyddiol wrth fynd ymlaen. 

Erbyn diwedd y noson gwelwyd llond sgrin o 

addurniadau gwych. Diolch i bawb a fynychodd ac 

i Wendy am ei thalent aruthrol. 

 

 

 

Cystadleuaeth Limrig a Brawddeg: 

Eleni trefnwyd cystadleuaeth ar y cyd rhwng y 

Fenter, Cyngor Tref Caerfyrddin ac Ysgol Farddol 

Caerfyrddin i ysgrifennu limrig a brawddeg ar 

gyfer oedolion ac oed uwchradd. Hoffem ddiolch i 

Geraint Roberts am feirniadu’r gystadleuaeth. 

Llongyfarchiadau mawr ibawb gystadlodd ac i 

bawb ddaeth i’r brig. Dyma’u gwaith: 

 

Limrig Agored 

1af - Beryl Williams 

Cawn ddathlu’n wahanol eleni, 

Wrth wasgu botymau’n reit handi. 

Dim crwstyn na chawl, 

Dim anthem na brawl 

Ond gwenodd yr rhen Sant, tapini! 

2il - Rhŷs ap Tegwyn 

Ym mhellter fy nghof, yfaf frandi 

A choctels reit lliwgar ar ôl ‘ny 

Atgofion yw rhein 

Rhai melys a ffein 

Cawn ddathlu’n wahanol eleni. 

 

Cydradd 3ydd - Victoria Evans a Carol Thomas-

Harries.   

Victoria Evans 

Cawn ddathlu'n wahanol eleni,  

Wrth gofio am nawddsant y Cymry, 

Bydd y cawl ar y tân, 

A'n calonnau'n llawn cân, 

Ar 'Zoom' bydd rhaid cofio am Dewi. 

 

Carol Thomas-Harries 

Cawn ddathlu’n wahanol eleni 

Yn ddiogel mewn hafan cartrefi 

Ond fe ddaw yr awr 

Ag un parti mawr 

Pan fydd y clo mawr wedi codi. 

 

Limrig Uwchradd 

1af - Lleucu-Haf Thomas.  

Eleni cynhaliwyd eisteddfod, 

Yn rhithiol i bawb y bu’r gorfod, 

Ond yn hwylus yr aeth, 

Ag yn bwysig i’r iaith, 

Sdim dwy waith rhaid hybu Cymreictod. 
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Brawddeg Agored 

1af - Victoria Evans 

Dowch Eto Werinwyr I Sylfaenu Arwyddocâd 

Nawddsant Teilwng. 

2il - Siw Harston 

Dedwyddwch, ei wyrth inni, sy’n adlewyrchu 

nawddsant tirion. 

 

Brawddeg Uwchradd 

1af - Lleucu Haf-Thomas 

Dros Erwau Walia Iaith Swynol Ac Nefolaidd 

Trysorwn 

 

2il - Uned Gynhwysiant Ysgol Gyfun Emlyn 

Tom Knott Jones - Rydyn ni'n dathlu gwyrthiau 

Dewi Sant ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

Jac Davies - Gwisgaf genhinen pedr i ddathlu Dydd 

Gŵyl Dewi. 

Dewi Evans - Rydyn ni'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi 

drwy ddawnsio gwerin, clocsio a bwyta bara brith. 

Sion Davies - Rydw i'n hoffi bwyta cawl ar Ddydd 

Gŵyl Dewi i gofio am Dewi Sant. 

Kayden Wide - Rydyn ni yn cofio am Dewi Sant 

drwy ddawnsio, coginio cawl a phicau ar y maen a 

gwisgo gwisg draddodiadol gyda chennin a 

chenhinen pedr. 

 

Diolch am yr holl geisiadau ar gyfer cystadleuaeth 

dylunio arfbais a gwisg Gymreig fodern, oed 

cynradd. Edrychwn ymlaen at gyhoeddi’r enillwyr 

yn y rhifyn nesaf. 

 

Cornel Creu: 

Cynhaliwyd sesiwn Cornel Creu Gŵyl Ddewi ar y 

cyd â’r Atom ar y 27ain Chwefror.  Roedd e’n fore 

llwyddiannus a chyfle i blant a’u teuluoedd wneud 

gwaith crefft ar thema Cymru, canu caneuon am 

Dewi Sant a llawer iawn o hwyl.  Roedd hi’n 

hyfryd bod yng nghwmni’r plant ac rydym yn 

edrych ymlaen at ein sesiwn nesaf adeg y Pasg. 

Dywedodd rhiant: Diolch am drefnu sesiwn 

gartrefol a chyfeillgar. Fel rhiant fe wnes i 

fwynhau a braf gweld fy mab yn ymateb i’r 

arweinwyr wrth iddynt roi tasgau a holi 

cwestiynau. Diolch am gynnig sesiwn yn ystod y clo 

i allu gwneud rhywbeth cyffelyb er lles a datblygiad 

fy mhlentyn. Yn sicr byddwn yn ymuno eto yn y 

dyfodol. 

 

 

 

Masnach Deg: 

Cystadleuaeth arall gan y Fenter dros fis Chwefror 

oedd Cystadleuaeth Creu Rysáit Masnach Deg. 

Llongyfarchiadau i Chloe Tasker am ei rysáit 

Brownis. Roedd y wybodaeth yn cynnwys rhestr 

cynhwysion, dull coginio a llun blasus iawn o’r 

brownis. Llongyfarchiadau mawr Chloe, mae 

hamper cynhwysfawr Masnach Deg ar y ffordd i ti. 

 

Fforwm Ieuenctid: 

Bu rhai o drigolion yr ardal sy'n aelodau o Fforwm 

Ieuenctid Gorllewin Myrddin yn cerdded dros 10 

diwrnod o’r 11eg i’r 21ain, er mwyn codi arian i 

elusen Meddwl.org. Mae’r elusen yn rhoi cymorth 

a gwybodaeth i rai sydd yn dioddef o broblemau 

iechyd meddwl. Ar yr adeg yma mae gofalu ar ôl 

ein hiechyd meddyliol yn hynod o bwysig ac roedd 

y fforwm yn teimlo bod cefnogi’r elusen yma yn 

syniad da. Dros y 10 diwrnod mi wnaeth aelodau’r 

Fforwm lwyddo i gerdded 324.45 milltir a thrwy 

hynny, codi £455 ar gyfer yr elusen.  

Er bod y 10 diwrnod wedi dod i ben, mae dal modd 

i chi gyfrannu at achos da. Ewch i dudalen 

Facebook Urdd Myrddin neu Menter Gorllewin Sir 

Gâr er mwyn dod o hyd i’r ddolen JustGiving a 

gwybodaeth bellach. Gallwch hefyd ddefnyddio’r 

ddolen isod; 

https://www.justgiving.com/fundraising/cerddeddro

smeddwl 

 

Sesiynau Cymorth Digidol: 

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 

chyfresu difyr megis ein cystadleuaeth 

ffotograffiaeth wythnosol, ein fideos amser stori a 

chreu crefft, ap yr wythnos a chwis cyflym. Yn 

ogystal â chyflwyno cyfresi newydd dros y 

gwanwyn. 

 

 

 

 

https://www.justgiving.com/fundraising/cerddeddrosmeddwl
https://www.justgiving.com/fundraising/cerddeddrosmeddwl
mailto:ceris@mgsg.cymru
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Amserlen Menter Gorllewin Sir Gâr 

 

Gweithgaredd Digwyddiad 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 

20/04/21 

7yh Oedolion  ceris@mgsg.cymru 

Clwb Darllen 

Dysgwyr 

Dros Zoom Misol 

27/04/21. 

7yh Oedolion Yr Atom ceris@mgsg.cymru 

Sgyrsiau Cefn 

Gwlad  

Dros Zoom Misol 

 

7:30yh 11 oed + Clybiau 

Ffermwyr Ifanc 

Sir Gâr 

nia@mgsg.cymru 

Coffi a Chlonc Dros Zoom Wythnosol 

01/04/21, 

08/04/21, 

15/04/21, 

22/04/21, 

29/04/21. 

10:30yb Oedolion  denise@mgsg.cymru  

Clwb Joio 

Drama 

Dros Zoom Wythnosol  

07/04/21, 

14/04/21, 

21/04/21, 

28/04/21. 

5:00yp Blynyddoedd 

2, 3 a 4 

Theatr 

Genedlaethol 

Cymru 

alma@mgsg.cymru 

Fforwm 

Ieuenctid 

Dros Zoom I’w 

gadarnhau 

4:00yh Rhwng 

blwyddyn 11 

a 25 mlwydd 

oed 

Urdd Myrddin alma@mgsg.cymru 

 

Parti Pasg 

gyda’r Atom 

Dros Zoom 27/03/21 10:30yb Oed Cynradd Yr Atom ceris@mgsg.cymru  

Parti Pasg 

Siani Sionc 

Dros Zoom 07/04/21 11:00yb Oed cyn ysgol 

a cyfnod 

sylfaen 

Menter Cwm 

Gwendraeth Elli 

a Menter 

Dinefwr 

alaw@mcge.org.uk 

 

Noson Gofal 

Croen a 

Harddwch 

Dros Zoom 09/04/21 7:00yh 16 oed + 
 

alma@mgsg.cymru  

 

 

Noson Gofal Croen a Harddwch: 

Rydym yn gyffrous i gynnal noson gofal croen a 

harddwch am y tro cyntaf gydag Andrea, bydd 

cyfle i weld arddangosfa a holi cwestiynau am ofal 

croen a chynnyrch harddwch. Bydd y noson yn cael 

ei chynnal ar Zoom ar y 9fed o Ebrill am 7yh. 

Cysylltwch gydag alma@mgsg.cymru i gofrestru 

neu i dderbyn mwy o wybodaeth. 

 

 

 

 

 

 

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 am sut i gyrraedd y platfformau yma 

cysylltwch gyda Ceris dros y ffôn: 07939 962042.  
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Gwasanaeth Clic a Chasglu Llyfrgell 

Llandysul 

Gan fod y gofod mewnol yn brin, nid yw eto yn 
ddiogel i’r llyfrgell ail-agor, felly mae gwirfoddolwyr Llyfrgell 
Llandysul yn gweithio gyda Llyfrgell Ceredigion i gynnig 
gwasanaeth ‘clic a chasglu’ i ddarllenwyr. 

Gallwch archebu llyfrau, DVDs a CDs (am ddim) a 
byddwn yn cysylltu â chi pan fyddant yn barod 
i’w casglu o’r llyfrgell. Bydd hyn ar ddydd Mawrth a dydd Iau 
rhwng 10yb – 1yp a’r ail a’r pedwerydd dydd Sadwrn bob 
mis, 10yb-12yp. 

Gallwch archebu eitemau penodol o’r catalog neu fe 
allwch ofyn am eitem o genre penodol, er enghraifft, 5 nofel 
trosedd, a byddwn yn dewis rhai i chi. Felly hefyd gyda 
llyfrau plant ond i chi nodi’r oed er mwyn i ni ddewis llyfrau 
addas i’r oedran. 
I archebu 
1. Os oes gennych cyfrif ar-lein, chwiliwch drwy’r catalog ac archebwch ar 
https://libraries.ceredigion.gov.uk/ (cysylltwch â ni os oes angen cyfrif PIN ar-lein). Gyda’ch cyfrif ar-lein, 
mae modd i chi ddefnyddio gwasanaethau ar-lein megis Borrowbox, RB Digital, a ULibrary. 
2. Defnyddiwch y ffurflen archebu ac yna ei gadael gyda ni yn ystod oriau agor neu gallwch ei phostio yn y 
blwch llythyron ar ochr chwith y drysau mawr. 
3. Gallwch hefyd archebu drwy e-bost llyfrgell@llandysul.cymru 
4. Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 01545 574236 pan fyddwn ar agor ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau rhwng 
10yb a 1yp a’r ail a’r pedwerydd dydd Sadwrn bob mis, 10yb-12yp. 
• Unwaith bydd eich archeb wedi ei chwblhau, bydd yn cael ei gadael, heb ei chyffwrdd am o leiaf 72 awr. 
• Byddwn yn cysylltu gyda chi naill ai ar y ffôn neu drwy e-bost pan fydd yr archeb yn barod i chi a byddwch 
yn gallu ei chodi o’r brif fynedfa. 
• Os yw drws y cyntedd ar gau, canwch y gloch ar yr ochr chwith a bydd gwirfoddolwr draw i agor y drws. 
• Mae disgwyl i chi, os gwelwch yn dda, i ddilyn cyfarwyddiadau’r gwirfoddolwr yn y cyntedd, dilyn yr 
arwyddion a chadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill sy’n defnyddio’r llyfrgell. Dim dirwyon na ffioedd. 

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn codi ffioedd nac yn gosod dirwyon, felly ni fydd taliad ar 
eitemau megis DVD, llyfr llafar neu CD. Er byddwn yn hoffi gweld ein llyfrau yn cael eu dychwelyd, ni 
fyddwn yn gosod dirwyon ar rai sy’n cael eu dychwelyd yn hwyr. Dyma felly amser ardderchog i ddychwelyd 
unrhyw un o’r llyfrau sy’n hwyr! 

Dychwelyd eitemau ar ddydd Mawrth a dydd Iau, 10yb-1yp a’r ail a’r pedwerydd dydd Sadwrn bob 
mis, 10yb-12yp. 

Gallwch ollwng eich llyfrau yn y blwch yn y cyntedd. Mae disgwyl i chi, os gwelwch yn dda, ddilyn yr 
arwyddion a chadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill sy’n defnyddio’r llyfrgell.  

 
Nid yw’r llyfrgell ar agor i’r cyhoedd, felly nid yw’r cyfrifiaduron, argraffydd na’r llungopiwr ar gael. 
Nid ydym yn trin arian parod. 
Nid ydym yn gwerthu bagiau gwastraff gardd na biniau compost. 
Nid ydym yn gwerthu nac yn casglu llyfrau na DVDs ail-law. 
Ni fyddwn yn casglu eitemau trydanol bychan. 

Ar hyn o bryd, mae llai o wirfoddolwyr ar gael i gynorthwyo a dyna pam mae ein horiau agor wedi eu 
cyfyngu i ddydd Mawrth a dydd Iau rhwng 10yb a 1yp a’r ail a’r pedwerydd dydd Sadwrn bob mis, 10yb-
12yp. Rydym yn ymwybodol bod yr amseroedd hyn yn anghyfleus i rai. Rydym yn gobeithio y bydd modd 
ychwanegu at ein horiau yn y dyfodol agos a byddwn hefyd yn adolygu’r gwasanaeth ‘clic a chasglu’ fel 
mae’r gwasanaeth yn mynd rhagddo. 

Os ydych yn y grŵp sy’n cael ei warchod ac nad oes modd i chi drefnu i rywun arall gasglu eich 
llyfrau, cysylltwch â ni, drwy ffôn neu e-bost a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu. 
Cofion cynnes 
Lesley Parker 
Grŵp Cefnogwyr Llyfrgell Llandysul - Llandysul Library Supporters’ Group 
Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf 13/03/2021 
 

https://libraries.ceredigion.gov.uk/ 
mailto:llyfrgell@llandysul.cymru
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Iaith ar Daith 
Mae ambell gyfres ar S4C wedi bod yn ddigon difyr yn ddiweddar, a thipyn o’r arlwy yn codi 

calon ar adeg sy’n parhau i fod yn un anarferol a dweud y lleiaf. Mae rhai o’r dysgwyr ar gyfres ‘Iaith ar 

Daith’ wedi ennyn fy edmygedd a bod yn ysbrydoliaeth i lawer gobeithio.  

Tro’r anturiaethwr o Loegr, Steve Backshall oedd hi gynta, dan adain ei fentor, Iolo Williams. 

Wrth grwydro i lefydd digon anial a pheryglus yn amal, mae Steve yn gwneud ymdrech i ddysgu o leia 

rhywfaint o’r iaith leol er mwyn plesio’r brodorion a dangos parch tuag atynt a’u diwylliant. Er 

gwaetha’r agwedd iachus hon, sylweddolodd nad oedd yn gwybod gair o Gymraeg, a hynny er ei fod yn 

dwlu ar Gymru ac wedi treulio llawer o amser yma wrth dyfu lan. Penderfynodd wneud rhywbeth am y 

peth, ac roedd yn amlwg o’r cychwyn ei fod yn dipyn o ieithydd gan ei fod wedi bod yn astudio ac yn 

siarad yn dda hyd yn oed cyn y cyfnod yng nghwmni Iolo. Pan holwyd iddo pam oedd yn dysgu’r iaith, 

ei ateb oedd, “Rwy’n caru Cymru a dwi am i’r iaith barhau”. Bois bach, llwyddodd rhywun i ddweud 

popeth oedd ishe mewn cyn lleied o eirie erioed dwedwch? Felly’r tro nesaf bydd rhywun yn gofyn 

beth yw pwynt Cymraeg neu pa werth sydd yn ei dysgu, cofiwch eiriau Steve - “Rwy’n caru Cymru a 

dwi am i’r iaith barhau.” 

Un o’r dysgwyr yn y gyfres ddiwethaf oedd Scott Quinnell, cyn wythwr Cymru. Er bydde rhai’n 

siŵr o ddweud y dylse fe fod yn siarad Cymraeg ta beth, rwy’n llawn edmygedd ohono. Digon hawdd 

galle fe fod wedi dweud “Well I’m Welsh anyway I don’t need to bother learning the language to prove 

that”, ond na, roedd ysfa yn ei galon i’w siarad. Nid oedd yn poeni am wneud camgymeriadau, sy’n 

dipyn o help mae’n rhaid (ac yn hanfodol bydde rhai’n dweud!) ac erbyn dechrau eleni roedd wedi 

magu digon o hyder i fynd ar raglen Jonathan fel gwestai. Gwahoddiad i’r Orsedd nawr does bosib? 

Mae’n arferiad cyflwyno englyn gan brifardd i’r dysgwr ar ddiwedd y rhaglen, ac mae un wedi 

aros yn y cof gan ei fod mor wych, sef un gan Mererid Hopwood i’r cyn bencampwr dros y clwydi, Colin 

Jackson.  

    Gam wrth gam mae’i dysgu hi’n – ara’ bach 

   Agor byd o gwmni, 

   Ac ar ben taith dy iaith di 

   Cei wlad tu hwnt i’r clwydi.  

Gan fy mod yn sôn am y Gymraeg, pleser oedd clywed merched Ryland Teifi yn ei siarad yn 

hollol rhugl a naturiol yn ddiweddar ar Dechrau Canu, er eu bod yn byw ac wedi’u magu yn Iwerddon. 

Does dim esgus gan neb draw ‘ma nag oes e?  Roedd yn rhaglen emosiynol wrth i Ryland a’r teulu 

rannu’r profiad o golli ei dad, Garnon, i’r Covid. Rhaglen bwysig iawn hefyd, o gofio am y miloedd ar 

filoedd yn y flwyddyn a fu sydd wedi colli anwyliaid mewn amgylchiadau digon tebyg. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Ebrill 2021           Y Garthen    Tudalen 15 

Y Cyngor yn annog trigolion i roi gwybod am 

droseddau tybaco anghyfreithlon i 

Crimestoppers 

Bellach mae trigolion ledled Cymru sy’n amau bod rhywun yn 

gwerthu tybaco anghyfreithlon yn gallu rhoi gwybod amdano’n ddienw trwy 

ymgyrch newydd. 

  Mae Safonau Masnach Cymru wedi ymuno â’r elusen Crimestoppers i ddarparu gwasanaeth, sy’n galluogi 

aelodau’r cyhoedd i roi gwybodaeth werthfawr yn ddienw i helpu i gadw cymunedau’n ddiogel ac yn iach. 

  Un o bum mater yw hwn y mae Safonau Masnach Cymru a Crimestoppers yn cydweithio arnynt. Maent am 

annog y cyhoedd i ddarparu gwybodaeth am bryderon sydd ganddynt 100 y cant yn ddienw.  Os oes gennych 

wybodaeth am unrhyw rai o’r canlynol, gallwch ddweud wrthym yr hyn rydych chi’n gwybod: 

Troseddau carreg y drws 

Gwerthu cynnyrch â chyfyngiadau oedran 

Nwyddau ffug 

Masnachwyr diegwyddor 

  Dywedodd Helen Picton, Cadeirydd Safonau Masnach Cymru: “Rydym yn falch o fod yn cydweithio gyda 

Crimestoppers Cymru a rhoi modd i aelodau’r cyhoedd roi gwybod am y troseddau hyn yn ddienw. 

  “Mae gwerthu tybaco anghyfreithlon yn achosi niwed i gymunedau ar draws Cymru ac yn cefnogi troseddau 

cyfundrefnol ac yn tynnu arian o wasanaethau hanfodol. Mae hefyd yn annog ysmygwyr i barhau i ysmygu ac yn 

ysgogi plant i roi cynnig arni. 

  “Os ydych chi’n meddwl bod rhywun yn gwerthu tybaco anghyfreithlon, gallwch chi helpu i roi pen ar y 

niwed y mae’n ei achosi trwy hysbysu Crimestoppers. Gall eich gwybodaeth helpu i gadw cymunedau ledled Cymru’n 

ddiogel ac yn iach.” 

  Os ydych chi’n meddwl bod rhywun yn gwerthu tybaco anghyfreithlon ffoniwch CrimeStoppers ar 0800 555 

111 neu ewch i http://crimestoppers-uk.org a soniwch wrthynt am yr hyn rydych yn ei wybod. 

 

 

Safonau Masnach Cymru 

yn croesawu camau’r CMA 

yn erbyn Lastminute.com 
  Mae Safonau Masnach Cymru wedi croesawu’r newyddion y bydd 

trefnydd teithiau ar-lein yn wynebu camau cyfreithiol oni bai ei fod yn ad-dalu 

dros £1m i gwsmeriaid. 

Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi hysbysu Lastminute.com y bydd yn cymryd 

camau llys os nad yw'n ad-dalu’r taliadau sydd dal yn ddyledus i 2,600 o gwsmeriaid, gwerth dros £1m. 

Mae Safonau Masnach Cymru, sy'n cynrychioli’r 20 gwasanaeth safonau masnach awdurdodau lleol ledled 

Cymru sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu defnyddwyr a diogelu busnesau cyfreithlon, wedi croesawu'r cam gan y 

CMA. 

Fis Rhagfyr diwethaf llofnododd y trefnydd teithiau ymrwymiad ffurfiol i dalu dros £7m i fwy na 9,000 o 

gwsmeriaid pan gafodd eu gwyliau eu canslo oherwydd y pandemig. 

Fodd bynnag, mae Lastminute.com wedi methu ad-dalu 2,600 o gwsmeriaid, a oedd i fod i gael eu harian yn 

ôl ddiwedd y mis diwethaf (Ionawr).  Mae'r cwmni hefyd wedi methu â chyflawni ei ymrwymiad parhaus i ad-dalu'r 

holl gwsmeriaid sydd â hawl i ad-daliad o fewn 14 diwrnod o ganslo eu gwyliau parod ar neu ar ôl 3 Rhagfyr 2020. 

Dywedodd Lastminute.com wrth rai cwsmeriaid gwyliau parod i fynd yn uniongyrchol i’w cwmni hedfan i 

gael cost eu taith hedfan yn ôl, sy'n torri ei ymrwymiadau ac yn erbyn ei rwymedigaethau o dan y Rheoliadau Teithio 

Parod. 

Mae'r CMA wedi hysbysu Lastminute.com y bydd yn cymryd camau llys os nad yw'n talu'r ad-daliadau sy'n 

ddyledus o fewn 7 diwrnod. Er mwyn osgoi gweithredu yn y llys, rhaid i Lastminute.com hefyd sicrhau y bydd 

cwsmeriaid sy'n archebu eu gwyliau parod o hyn ymlaen yn cael ad-daliad llawn o fewn 14 diwrnod lle mae ganddynt 

hawl gyfreithiol i'w harian yn ôl ar ôl canslo eu gwyliau parod. 

Dywedodd Helen Picton, Cadeirydd Safonau Masnach Cymru: "Mae'n siomedig y gallai cwsmeriaid 

Lastminute.com sy'n byw yng Nghymru fod yn dal i aros am yr ad-daliadau gwyliau parod y mae ganddynt hawl 

iddynt.  Mae angen i gwmnïau gydymffurfio â chyfraith defnyddwyr a darparu ad-daliadau pan fydd contractau 

gwyliau parod yn cael eu terfynu o ganlyniad i Covid-19. 

"Rydym yn croesawu'r camau y mae'r CMA yn ystyried eu cymryd yn erbyn Lastminute.com a gobeithio y 

bydd yn golygu bod eu cwsmeriaid yn cael yr ad-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt." 

http://crimestoppers-uk.org/
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Difyrion Digidol gyda Deian ap Rhisiart 
Mewn colofn flaenorol fe wnes i fwrw golwg dros yr adnoddau hanes sydd ar gael ar-lein er mwyn 

chwilota eich hanes lleol a chenedlaethol, ond y tro hwn dwi am drafod sut y gallwch gofnodi’r hanes eich 

hun a chreu eich darn bach o hanes, trwy gymorth offer digidol.   

Y ffordd orau a mwyaf hwylus i wneud hyn yw trwy greu stori ddigidol. Beth yn syml ydi stori 

ddigidol ond ffilm fer yn cofnodi digwyddiad, gall fod yn gyfweliad gyda unigolyn difyr a diddorol yn trafod 

pob math o bynciau, yn trafod gwrthrychau/lluniau sydd o bwysigrwydd hanesyddol. Fe allith fod yn hel 

atgofion am deulu, am gyfnod penodol mewn bywyd, yn ddigwyddiad neu’n brofiad yn y gorffennol sy’n 

bwysig i chi neu’r unigolyn, ble bydd arwyddocâd ehangach.  Mae’r syniad o greu straeon digidol wedi bod 

yn boblogaidd ers rhai blynyddoedd. Dwi’n cofio bron i ddegawd yn ôl, fe roeddwn i’n mynd o amgylch 

neuaddau pentref yn cynnal cyrsiau straeon digidol gyda WEA Cymru. Er mwyn gwneud y gwaith, roedd 

ganddom lond car o offer, yn cynnwys gliniaduron, recordydd sain, camera fideo proffesiynol ac ar ben 

hynny roedd rhaid cael y feddalwedd i olygu’r cyfan. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach mae’n bosib 

gwneud hyn i gyd, yn ddidrafferth gyda’ch ffôn clyfar. Roedd y rhan fwyaf o’r bobl a fynychodd y cyrsiau 

hyn yn bobl wedi ymddeol, ac yn fwy na heb, roedd ganddynt stôr eang o atgofion am eu magwraeth, yn 

gyfarwydd gyda’r hen enwau lleoedd neu hanes cymdeithasol yr ardal leol. Trafodwyd testunau difyr iawn 

yn amrywio o hanes Robin Jac neu’r Fellten Goch - y gyrrwr beic modur adnabyddus, i ffilm yn hel atgofion 

am dad oedd yn ganwr opera.  Yr hyn sy’n bwysig i’w gofio yw fod gan bawb stori i’w hadrodd, a bod yr 

hanesyn lleiaf yn gallu bod yn aur i haneswyr cymdeithasegol y dyfodol.  Dyna pam fod creu stori ddigidol 

yn werthfawr tu hwnt ac mae Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Canolfan Storiel ym 

Mangor yn ddiweddar wedi bod yn chwilio am brofiadau pobl yn y cyfnod clo. Mewn deng mlynedd, mi 

fydd profiadau pobl yn y cyfnod clo yn hynod o bwysig ac arwyddocaol. Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd 

cyfresi fel Cefn Gwlad a roddodd oriau o archif fideo i ni yn cofnodi ymweliadau Dai Jones i gartrefi gwledig 

dros y deugain mlynedd diwethaf - Cofnod amhrisiadwy o fywyd cefn gwlad yng Nghymru ar ddiwedd yr 

ugeinfed ganrif. A’r hyn sy’n wych y dyddiau hyn, fe allwch chi fod yn ymchwilydd eich hun neu’n 

gynhyrchydd ffilm yn cofnodi’r hanes drwy gyfweliadau gyda phobl yr ydych yn eu hystyried yn hanesyddol 

bwysig i’ch bro, neu i Gymru.  O ran llesiant iechyd, mae’n gyfle da hefyd i hel atgofion gyda phobl sy’n byw 

gyda dementia er enghraifft.  Wrth gwrs, ar hyn o bryd, mae’r cyfyngiadau yn rhwystr i ni allu gwneud hyn 

ond gydag amser, gobeithio y gallwn ddychwelyd i gyfweld a phobl wyneb yn wyneb.  

Er mwyn gallu creu stori ddigidol wrth gwrs, mae angen apiau sy’n gwneud y gwaith ar eich rhan. Os 

mai Apple yw eich ffôn neu dabled, chwiliwch am Adobe Spark yn yr App Store a’i llwytho, neu ar gyfer ffôn 

neu dabled Android, chwiliwch am YouCut neu PowerDirector yn y Play Store. Mae’r apiau hyn yn gymharol 

hawdd i’w defnyddio, ac ewch ati i arbrofi gyda hwy. Gyda’ch fideo bersonol, mae yna ddewis i ychwanegu 

cerddoriaeth, troslais, delweddau, geiriau testun, fideos ac mae posib golygu clipiau o fewn un ffilm. Yn 

PowerDirector er enghraifft, does yna ddim cyfyngiad ar ba mor hir ydi’r ffilm, ond wrth gwrs, mi gymerith 

fwy o amser i’w lwytho fel cyfanwaith wedyn i’ch ffôn. Rhowch dro arni! Os ydych chi’n adnabod rhywun, 

efallai yn aelod o’ch teulu sydd â stori ddifyr i’w hadrodd, ewch ati i greu stori ddigidol i roi’r hanes llafar ar 

gôf a chadw – gellir gwneud hynny dros alwad fideo Zoom hyd yn oed! Mae yna gymaint o’n hanes llafar yn 

mynd yn angof, felly peidiwch ag oedi, ewch ati!  Pob lwc gyda’r cynhyrchu a’r hel hanes.  

Adobe Spark https://spark.adobe.com/ 

Power Director: tinyurl.com/3ydb32ar 

YouCut https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=en_GB&gl=US 

Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed ac angen hyfforddiant am ddim i greu stori ddigidol, mae 

croeso i chi ebostio Cymunedau.Digidol@wales.coop.  

 

 

 

https://spark.adobe.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.trimmer&hl=en_GB&gl=US
mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
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CYHOEDDIAD NEWYDD  

RHWNG TEIFI, DYFI A’R DON  
Golygwyd gan Idris Reynolds 

Lluniau gan Iestyn Hughes 
£12.95 / clawr caled / lliw llawn 

978-1-911584-35-3 
 

Mae 
harddwch sir 
Ceredigion wedi 
ysbrydoli nifer o feirdd 
ar hyd y blynyddoedd 
ac yn y gyfrol newydd 
hon ceir cerddi gan 

feirdd amrywiol sy’n canu am y sir ei hun: am leoedd, adeiladau a 
phobl sy’n creu’r sir hynod hon mor gyfoethog ei diwylliant. Mae’r 
gyfrol yn cynnwys lleisiau amrywiaeth hynod o feirdd – o unigolion 
sydd wedi byw yn y sir erioed i fyfyrwyr a beirdd sydd wedi mudo i 
Geredigion ac ymgartrefu mewn gwahanol rannau o’r sir. 
Canolbwyntir yn bennaf ar gerddi diweddar ond ceir hefyd ambell i 
hen ffefryn – oll yn gerddi gan feirdd sy’n nodedig am eu cyswllt â 
Cheredigion. Dyma gyfrol clawr caled sy’n dathlu diwylliant a harddwch y sir.  

Meddai Idris Reynolds: ‘Clywais ddywedyd mai Duw ar y trydydd dydd a greodd y dirwedd ond fod ôl llaw dyn 
ar y tirlun. Yn y gyfrol hon cawn gipluniau personol o dir a daear Ceredigion, boed dirwedd neu dirlun, trwy lygaid ei 
beirdd.  I gyd-fynd â’r farddoniaeth ceir ffotograffau o’r sir gan Iestyn Hughes ac mae’r cwbl wedi ei osod yn gelfydd i 
greu cyfrol apelgar iawn yn weledol.  

GOLYGYDD: Mae Idris Reynolds yn Brifardd ac yn fardd toreithiog – ac yn awdur nodedig hefyd. Enillodd ei 
gyfrol Darn o’r Haul yn Rhywle, Cofio Dic wobr Llyfr y flwyddyn yn 2017. Ef oedd enillydd Cadair Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru Llanrwst, 1989, a hefyd Eisteddfod Aberystwyth yn 1992. Mae’n byw ym mhentref Brynhoffnant, 
Ceredigion, gyda’i wraig Elsie. 

FFOTOGRAFFYDD: Mae Iestyn Hughes yn dod o Fôn yn wreiddiol ond wedi ymgartrefu yng Ngheredigion ers 
blynyddoedd – yn Bow Street ger Aberystwyth. Tynnu lluniau o dirluniau a phortreadau o bobl yw ei brif faes 
arbenigol, ac yn 2016 fe gyhoeddodd y gyfrol ddwyieithog llawn lluniau am y sir: Ceredigion – wrth fy Nhraed (Gwasg 
Gomer). 

LANSIAD:  Cynhelir lansiad ar-lein ar nos Wener, Mawrth 26ain am 7.30pm yng nghwmni Idris Reynolds a 
Iestyn Hughes, gyda Iola Wyn yn holi. Bydd Geraint James o siop Awen Teifi, Aberteifi yn bresennol hefyd fel bod modd 
i bobl archebu’r gyfrol drwy’r siop. Ceir manylion y lansiad yma: https://fb.me/e/21PrB14Pf  
 

 Cyhoeddiadau barddas 

https://fb.me/e/21PrB14Pf


Ebrill 2021           Y Garthen    Tudalen 18 
MWY O WYBODAETH:  Alaw Griffiths, Cydlynydd Barddas alawgriffiths@barddas.cymru07870 387563  

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 Mawrth oedd 

Meryl Jones, Plasydderwen. Talog, Caerfyrddin. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  
Ar Ddydd Gŵyl Dewi cwrdd ar Zoom unwaith 

eto wnaeth Y Cylch. Sesiwn “Hawl i Holi” oedd wedi ei 

drefnu ar ein cyfer, yng nghwmni y Newyddiadurwyr 

Owain Evans a Dafydd Morgan ynghyd â Dr Rhys 

Bevan Jones a Dr Dafydd Bowen. Y pedwar yn enedigol 

o Landysul a’r cylch. Gwerthfawrogwn yn fawr eu  

 

 

parodrwydd i ymuno â ni. Cawsom amser pleserus iawn 

yn gwrando ar eu profiadau. Diolchwyd iddynt gan y 

Cynghorydd Keith Evans. I orffen y noson cafwyd 

canlyniad cystadleuaeth y capsiynau. Yr enillwyr oedd 

Dr David Thorne a Mr Goronwy Jones. 

 
Eglwysi Ardal Weinidogaethol  

Bro Aeron Mydr 
Ar ddydd Sul olaf Ionawr braf oedd cael cynnal 

gwasanaeth cymun ar Zoom. Diolch i bawb 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 ffoniwch 

03703 500700 yn ystod oriau gwaith neu e bostio 

hawliholi@bbc.co.uk Cofion gorau, Sharon 
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Waw – am Wawr! 
Fel mae bron pawb yn y byd yn gwybod erbyn hyn dw i’n mynd allan am dro yn gynnar bob bore ac 

mae rhywbeth i’w weld bob tro. Dw i’n dechrau’n gynharach erbyn hyn achos mae hi’n goleuo’n gynharach 

bob dydd. Mae’n braf bod allan i sylweddoli hyn achos mae’n arwydd cryf bod y Gwanwyn ar y ffordd - y 

tymor mwyaf trawiadol o’r pedwar. Cyn bo hir mi fydd y byd yn llawn lliwiau a bydd ein calonnau’n codi ac 

ni i gyd angen hynny! 

Ychydig o ddyddiau yn ôl, munudau cyn toriad y wawr, mi nes i gau’r drws i ddechrau ar fy nhaith. 

Wrth droi’r gornel gyntaf welais i’r awyr yn goch uwch fy mhen, stribedi o gymylau coch yn creu patrwm 

dim ond byd natur all greu mor effeithiol. Dysgais nes ymlaen mai bai'r Sahara oedd hyn am fod gwyntoedd 

cryf wedi codi tywod i fyny i’r awyr a’i gludo'r holl ffordd i Gymru fechan. 

Wrth i mi gerdded ymlaen roeddwn i’n cadw fy llygaid ar yr awyr a gweld y darlun yn datblygu. 

Dydy pethau fel hyn ddim yn parhau am yn hir, dim ond am ychydig o funudau. Cyn hir roeddwn wedi 

cyrraedd y gornel ac roedd rhaid troi fy nghefn ar yr awyr coch. O fy mlaen i rŵan roedd yr awyr yn fwy 

pinc ond welais i hefyd rywbeth oedd yn edrych fel llwybr anwedd (vapour trail). 

Meddyliais fod hyn braidd yn od achos does dim llawer o awyrennau yn yr awyr y dyddiau yma ac 

roeddwn i’n syllu ar hyn er mwyn trio gweithio allan beth oedd o. Yn raddol roedd lliwiau’n datblygu a 

sylweddolais mod i’n syllu ar enfys yn ffurfio. Dyma fi’n sefyll yng nghanol y lôn yn syllu ac yn gweld y 

bwa yn ffurfio. Roedd y profiad yn drawiadol! Mi oeddwn i’n gallu gweld bod y goes chwith yn cyrraedd y 

ddaear rywle ar y traeth ond yn fwy o ddiddordeb i mi oedd ble oedd y goes dde yn cyrraedd y ddaear! 

Mae’n anodd credu ond roedd y goes dde siŵr o fod yn cyrraedd y ddaear yn fy ngardd gefn. Wel am lwc 

ynte! Mi fydda i’n siŵr o gofio mynd allan efo rhaw yn syth ar ôl cyrraedd adref. O’r diwedd mi fydda i’n 

gyfoethog dros ben. 

Treuliais weddill fy nhaith yn breuddwydio am beth fydda i’n gallu gwneud efo’r holl gyfoeth. A 

fydda i’n cael car newydd? Na, dw i ddim yn meddwl, dw i’n ddigon bodlon efo fy nghar. Prynu tŷ newydd? 

Na, doedd hynny ddim yn apelio chwaith, mae’r coed afalau nes i blannu pum mlynedd yn ôl wedi aeddfedu 

ac yn ffrwytho. Mynd ar wyliau i’r ynys orau yn y byd? Ia, dyna be wna i a bydd gwyliau yn Sir Fôn ddim 

yn gostus chwaith. Sorted! Fel mae’r Sais yn dweud. 

Rywbeth i edrych ymlaen amdani ynte! 

Wel roeddwn i ar y ffordd i’r cwt i nôl y rhaw pan welais dwll mawr yn y lawnt. O na! Mae rhywun 

wedi cyrraedd o’m mlaen i! Dyma fi’n sefyll ac yn syllu ar y twll gwag yn y lawnt, hynny yw roedd yn wag 

heblaw am yr amlen ar y gwaelod. Plygais i lawr i’w godi, agorais a thynnu allan neges fer. 

“Annwyl Rob. Diolch am gymryd dy amser ar dy daith gerdded y bore 'ma a gobeithio nad wyt yn 

meindio i fi a’r tylwyth ddwyn dy drysor. Mae'n rhaid i ti gofio bod rhai pobl yn dlotach na chdi ac ein gwaith 

ni yw edrych ar ôl y bobl yna. 

Pob hwyl i ti 

Twm Teg a’r Tylwyth”  Wel, chwarae teg i’r Tylwyth Teg ynte! 

Rob Evans 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 

Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 
 

Gorsaf Prawf MOT 
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Lansio cyfres o Bodlediadau Saesneg i Drafod Profiadau 

Rhieni cymysg eu hiaith o Addysg Cyfrwng Cymraeg 
Bydd y gyfres o bodlediadau ‘Baby 

steps into Welsh’ gan Mudiad Meithrin yn 

cael ei lansio ddydd Mercher 31ain Mawrth 

pan fydd cyflwynydd Good Morning Britain 

Sean Fletcher a’i wraig Luned Tonderai yn trafod yn agored eu profiadau yn y 

bennod gyntaf. 

Cyfres o bodlediadau newydd a chyffrous gan Mudiad Meithrin yw ‘Baby 

Steps Into Welsh’. Cyflwynydd y podlediad yw Nia Parry, y cyflwynydd teledu 

Cymraeg. Mae’r podlediad yn gyfle i rieni rannu eu profiadau go iawn ac unrhyw 

bryderon ynghylch addysg cyfrwng Cymraeg.  

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad 

Meithrin,“Ein prif nod fel Mudiad yw galluogi holl blant Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus. Mae gennym 

sawl dull o gyflawni’r nod hwn, ond dibynnwn ar rieni i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant, gan gychwyn 

gyda’r Cylch Meithrin.  Mae’r profiadau byw hyn yn ychwanegiad pwysig i’r drafodaeth ynghylch sut byddem yn creu 

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2025.” 

Ymhob un o’r pum pennod, mae Nia Parry yn cwrdd â rhieni sy’n rhannu ac yn trafod eu siwrneiau personol. 

Ym mhennod 1, a fydd yn cael ei rhyddhau ar 31ain o Fawrth, mae cyflwynydd Good Morning Britain, Sean Fletcher, 

a’i wraig Luned Tonderai, yn rhannu eu profiadau diddorol o addysg cyfrwng Cymraeg yn Llundain: 

“Nid oeddwn i’n siarad Cymraeg ar y pryd, er bod Luned yn rhugl o’r crud. Fel person o hil gymysg, mi wn i pa 

mor bwysig yw hunaniaeth, a gan fod ein plant ni’n hanner Cymry, roedd rhoi’r Gymraeg yn rhodd iddyn nhw yn 

benderfyniad hawdd. Teimlais ei bod hi’n bwysig dysgu Cymraeg ochr yn ochr â nhw, fel y gallwn i helpu gyda gwaith 

ysgol, ac i sicrhau nad oeddwn yn cael fy ngadael allan o bethau! Roedd y Cylch Meithrin yn gam cyntaf allweddol, ac 

roedd yr ysgol Gymraeg yn Llundain yn anhygoel. Rydw i mor falch ac mor hapus ein bod wedi gwneud hyn i’n teulu.”  

Sean Fletcher. 

Magwyd y digrifwr Mike Bubbins a’i wraig Kelly, sy’n ddirprwy brifathrawes, yn ne Cymru. Maen nhw’n byw 

yng Nghaerdydd gyda’u dau blentyn ifanc. Nid yw’r un o’r ddau yn siarad Cymraeg. Roedd Kelly yn angerddol am 

addysg Gymraeg:  

“Tra’n astudio yng Ngholeg Safon Uwch, teimlais gymaint o genfigen at y myfyrwyr eraill oedd yn medru 

siarad Cymraeg. Penderfynais pe bawn i’n cael plant, y byddwn i eisiau iddyn nhw gael yr addysg Gymraeg na chefais 

i mohoni. Mae'n agor drysau i gymaint mwy o gyfleoedd amrywiol.”   

Fodd bynnag, nid oedd Mike yr un mor bendant: “Gan ein bod yn aelwyd ddi-Gymraeg roeddwn i'n poeni'n 

fawr y byddai'r plant yn dioddef, oherwydd doedden ni ddim yn gallu eu helpu. Ond mae’r mab newydd ymddangos 

ar Mastermind Cymru i blant, sy’n profi na fu hyn yn rhwystr! Mae’n gas gen i gyfaddef bod Kelly’n iawn, ond eu 

hanfon i Gylch ac ysgol Gymraeg yw'r penderfyniad gorau rydyn ni erioed wedi'i wneud!" 

Yn ogystal â chwrdd â rhieni sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad, mae ‘Baby Steps Into Welsh’ yn 

rhannu straeon rhieni sy’n gwneud y penderfyniad pwysig ar hyn o bryd. Daeth Bethan Sayed a Rahil Sayed yn rhieni 

am y tro cyntaf yn 2020. Mae Bethan yn Aelod Plaid Cymru o’r Senedd ac yn siaradwr Cymraeg rhugl. Mae hi’n 

angerddol am roi addysg Gymraeg i Idris. Mae ei gŵr, Rahil, a fagwyd ym Mumbai ac a gafodd addysg breifat 

Saesneg, yn ansicr:  

“Bydd Idris yn rhugl yn Gymraeg, Saesneg a Hindi, ond ein gwaith ni fel rhieni yw paratoi ein plant ar gyfer 

bywyd go iawn, nid gwarchod diwylliant. Mae’n drafodaeth gymhleth a pharhaus, ac yn benderfyniad mawr i ni ar 

hyn o bryd.” 

Bydd Dr Siân Wyn Siencyn o Geredigion, arloeswr ym maes y blynyddoedd cynnar fel disgyblaeth 

academaidd, yn ymuno â Nia ar y podlediad i rannu ei harbenigedd a’i phrofiadau gyda rhieni sy’n wynebu’r 

penderfyniad mawr hwn: 

“Dydw i ddim yma i ddweud bod ysgolion cyfrwng Cymraeg ac addysg Gymraeg yn well, ond rwy'n credu os 

nad ydyn ni'n rhoi cyfle i blant yng Nghymru ddysgu a siarad Cymraeg, rydyn ni'n gwneud cam â nhw. Dydw i erioed 

wedi cwrdd â neb sy’n difaru dysgu Cymraeg, ond dwi wedi cwrdd â digon sy’n difaru nad ydyn nhw. Rwy’n gobeithio 

y bydd fy nghyfraniad i yn helpu i ateb pryderon y rhai sy’n wynebu’r penderfyniad hwn yn y dyfodol.” 
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PLATFORM 1 

Helo! Gadewch inni gyflwyno ein hunain. Enwau ni 

ydy Josh a Martha, deuawd gerddoriaeth brawd a chwaer. Wedi 

ein geni a magu yng nghanol Cymru, roeddem bob amser yn 

cael ein hamgylchynu gan gerddoriaeth yn tyfu i fyny. O 

oedran ifanc, cymerodd y ddau ohonom ddiddordeb mewn creu 

ac ysgrifennu caneuon a mae Josh yn angerddol am y gitâr 

drydan. Roeddwn i newydd ddarganfod cerddoriaeth Taylor 

Swift felly dechreuais ysgrifennu cwpl o ganeuon. Dechreuodd 

ein rhieni ennyn y syniad y dylai Josh chwarae gitâr ar ychydig 

o fy nghaneuon i'm gwneud yn hapus, a gyda hynny, ganwyd 

Platfform 1. Yn fy arddegau ifanc darganfyddais gariad at 

ysgrifennu caneuon am fy mywyd beunyddiol, a pharhaodd 

Josh i ehangu ei sgiliau gitâr. Bob tro roedd gen i gân newydd, 

byddwn i'n mynd â hi at Josh a byddai'n ysgrifennu'r adran 

gitâr ac yn ehangu fy syniadau cychwynnol. Parhaodd hyn am 

sbel ac yn y diwedd fe wnaethon ni fagu dewrder i fynd i 

chwarae mewn 'open mic'.  Fe wnaethon ni chwarae dwy gân ac mae'r ddau ohonom ni'n cofio bod yn hynod nerfus 

wrth i ni chwarae i gynulleidfa fach o wrandawyr dwys. Wedi hynny, fe wnaethon ni ddarganfod ei fod mewn 

gwirionedd yn bleserus iawn ac er ei fod ychydig yn nerfus, fe wnaethon ni gyfrif y byddai'n hwyl cadw ato ac ers 

hynny, nid ydym wedi edrych yn ôl. 

Fe dreulion ni'r rhan orau o bedair blynedd yn chwarae mewn gwahanol leoliadau yn ein hardal leol. Unrhyw 

gig y gallem ei gael, byddem yn ei gymryd, ac fe wnaeth pob gig a chwaraeasom ein harwain ni at gyfleoedd newydd. 

Wrth i'n hangerdd ni dyfu ac wrth i'r gerddoriaeth ddal ati i roi cyfleoedd fe benderfynon ni gymryd naid a symud i 

Fryste ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae Bryste bob amser wedi cael lle arbennig yn ein calonnau - mae'r safleoedd yn 

wych, mae'r bobl yn garedig ac nid ydych chi byth yn bell o dafarn neu leoliad yn cynnal gig. Beth sydd ddim i'w 

hoffi? Fe wnaethon ni fwynhau'r ddwy flynedd a gawsom ym Mryste yn fawr a mae gennym llawer o atgofion ac 

rydym wedi gwneud ffrindiau am byth. Roeddem ni wir yn dechrau ennill rhywfaint o fomentwm nes i'r pandemig ein 

synnu ni i gyd, ac fel cymaint o bobl eraill, roeddem yn ddi-gyfle mewn amseroedd ansicr iawn. 

Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i symud yn ôl adref i Gymru fis 

Gorffennaf diwethaf. Yn y mis cyntaf o’r clo wnaethon ni recordio hen draciau, ysgrifennu rhai newydd ac arbrofi 

gyda gwahanol synau. Cawsom 5 wythnos ar gyfnod saib o’r gwaith a drodd allan i fod yn gynhyrchiol iawn. Pan 

gyrhaeddon ni adref (a gwneud ein rhieni’n hapus iawn!) fe wnaethon ni benderfynu dechrau recordio EP. Mae'n 

rhywbeth y gwnaethom barhau i wthio yn ôl o'r blaen oherwydd ni chawsom yr amber, neu roedd yn mynd i gostio 

gormod, neu nid oedd gennym y sain yr oeddem eisiau, neu ni allem ddod o hyd i'r bobl iawn i helpu i'w rhoi at ei 

gilydd. Fe wnaeth y clo ein gwthio i 

wneud penderfyniadau ac roedd gennym 

yr holl amser oedd ei angen i ddod â'r 

prosiect cerdd hwn yn fyw. Gyda hynny 

mewn golwg, mae'r rhan fwyaf o'r clo 

wedi cynnwys llawer o recordio ac wedyn 

gwneud ein ail swyddi i'n cadw ni i fynd. 

Cawsom y pleser hefyd o gydweithio â 

'Jon Airdrie And The Enablers' yn fyr 

iawn yn ystod haf llynedd.  Mae Jon wedi 

ein cefnogi o’r diwrnod cyntaf un ac wedi 

ein helpu llawer dros y blynyddoedd. 

Cawsom y pleser o gyfrannu at ei albwm 

dechrau llynedd ac rydym yn gobeithio 

cyfuno'r ddau fand a chwarae gyda'n 

gilydd mewn ychydig o gigs yn y dyfodol 

(rydym yn gobeithio!). Felly beth sydd 

nesaf? Rydym yn bwriadu rhyddhau ein 

EP yn ystod y misoedd nesaf , rydyn yn 

gyffroes iawn! Ar ôl blwyddyn o ddim 

perfformiadau byw, allwn ni ddim aros i 

fynd yn ôl allan a chwarae gig! Cadwch 

lygad mas amdanom!  
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Edrych ‘nôl – Edrych ‘mlaen 
Roedd elfennau eraill o’r cynllun yn ymwneud â chadw 

cyswllt gyda phobl drwy ddefnyddio cabinets 

gwybodaeth lleol, cynlluniau i gadw trigolion ac 

ymwelwyr yn ddiogel wrth ddilyn canllawiau diogelwch 

y Llywodraeth. Bydd rhai ohonoch yn cofio’r 

addurniadau Nadolig Newydd - eto, rhywbeth i dynnu 

sylw ac annog pobl i gefnogi busnesau yn ein tref. Mae’r 

Cyngor Cymuned yn Llandysul ochr wrth ochr yn 

gweithio ar gynllun i adnewyddu’r goleuadau Nadolig. 

Hefyd, mae’r elfen liwgar o gynllun yr ambarels ar Lon 

Wesley, elfen o gelfyddyd stryd (street art) yn cael ei 

ddefnyddio i ddenu sgwrs a sylw i’n tref farchnad. Mae’r 

ymateb wedi bod yn bositif iawn gyda thipyn o sylw gan 

raglenni fel Heno a’r cyfryngau yn gyffredinol. Yn 

naturiol, fel popeth arall, dydy pawb ddim yn gweld y 

byd yn yr un modd. 

Elfen arall oedd rhoi blaen-rybudd i yrrwyr wrth osod 

arwyddion i ddenu pobl i fewn i’r cylch ar gyrion y dref 

ac i geisio denu defnyddwyr oddi ar y ffordd osgoi, y 

cyfan er mwyn i’n busnesau lleol gael y cyfle gorau i 

ddenu cwsmeriaid hen a newydd ’nôl i’w busnesau yn 

dilyn cyfnod hir o fod o dan bwysau drwy methu â 

masnachu yn ôl yr arfer. 

Eto, er mwyn cefnogi ein busnesau bydd offer yn cael ei 

osod i alluogi trigolion ac ymwelwyr i gyfathrebu yn ddi-

wifr (wireless network). Rwy’n gwybod bod swyddogion 

Ceredigion yn cydweithio gyda’u cydweithwyr yn Sir 

Gâr i sicrhau bod y math yma o gynllun ar gael yn y ddwy 

gymuned. Ar ddiwedd y dydd, un cymuned ydym, er bod 

llinellau ar fap yn ein gosod mewn dau Gyngor Sir a thri 

Cyngor Bro a Thref. Cadw ein trigolion a’u anghenion 

yng nghanol ein gweithredu sy’n bwysig yn fy marn i.  

Gan edrych i’r dyfodol mae un peth yn hollol glir, a 

hynny yw, ni fydd gwasanaethau yn cael eu darparu yn 

yr un modd â’r dulliau roeddem yn gyfarwydd â hwy yn 

flaenorol. Bydd technoleg yn chwarae rhan fwy 

blaenllaw. Bydd hyn yn digwydd ym meysydd iechyd, 

addysg, gwasanaethau ein Cynghorau a’r sectorau busnes 

/ gwirfoddol fel ei gilydd. Dydyn ni fel pobl ddim yn hoff 

o newid ond eto i gyd, rydyn ni’n byw gyda hyn yn 

ddyddiol. Cymerwch ychydig o funudau i feddwl ’nôl am 

yr hyn sydd wedi newid dros yr ugain mlynedd 

ddiwethaf, ac yna dychmygwch yr hyn a all ddigwydd yn 

y blynyddoedd i ddod.  

Rwy’n edrych ymlaen i’r cyfnod pan fydd pawb wedi 

derbyn eu brechiadau Covid, bydd hyn mae’n siwr yn 

codi rhywfaint o’n hyder ac yn dod â ni ‘nôl i gyfnod o 

normalwydd ar ei newydd wedd. Tan hynny, cadwch yn 

ddiogel a glynnwch wrth gyfarwyddiadau y 

Llywodraeth, maent yno at bwrpas - i’n diogelu ni. 

Cofion gwresog, Cyng Keith Evans 

Aelod Llandysul Cyngor Sir Ceredigion. 

Mudiadau’n cydweithio i gynnig 

gweithgareddau i ddysgwyr 

Mae'r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo 

newydd. Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar bosteri 

digwyddiadau sy’n addas ar gyfer dysgwyr lefelau 

Canolradd ac Uwch i fwynhau’r Gymraeg o 1af Ebrill, 

2021.  

Coffi a Chlonc, Peint a Sgwrs, cwis, clwb 

darllen, taith gerdded – dyma rai o’r gweithgareddau 

sy’n cael eu cynnal gan y 22 Menter Iaith dros Gymru. 

Mae’r digwyddiadau yma yn gyfle i adnabod y 

gymuned leol, ac i siaradwyr newydd ddefnyddio’r 

Gymraeg tu allan i'r dosbarth gyda phobl leol.  

Yn 2020 fe wnaeth Mentrau Iaith Cymru gynnal 

ymchwiliad i'r gweithgareddau y mae’r Mentrau Iaith 

yn cynnig i ddysgwyr, er mwyn helpu’r dysgwyr i ddod 

yn rhan o’r gymuned Gymraeg. Un pwynt yn yr 

adroddiad oedd bod angen logo cyson, fel bod 

siaradwyr newydd ym mhob ardal o Gymru yn gwybod 

pa ddigwyddiadau sy’n addas iddyn nhw.  

Mae Daniela Schlick yn wreiddiol o’r Almaen 

ac erbyn hyn yn byw yn Gerlan ger Bethesda. 

Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn 2015 ac mae hi nawr 

yn byw ac yn gweithio trwy’r Gymraeg pob dydd. Mae 

hi’n cydnabod bod mynd i weithgareddau a 

digwyddiadau cymunedol fel Panad a Sgwrs, Merched y 

Wawr a Côr Dros y Bont wedi ei helpu i ddefnyddio’r 

iaith y tu allan i'r dosbarth. Mae hi eisiau rhoi’r hyder i 

unigolion eraill fwynhau defnyddio’r Gymraeg drwy 

wirfoddoli gyda Menter Iaith Bangor yn cynnal Peint a 

Sgwrs. Dywed;  

"Mae cyfle i siarad iaith yn holl bwysig i fagu 

hyder a dysgu'n hollol naturiol. Mae mynychu 

gweithgareddau gwahanol yn y Gymraeg wedi fy helpu 

yn fawr ar fy nhaith. Dw i'n credu bod adnabod 

gweithgareddau sydd ar gyfer dysgwyr Cymraeg yn 

mynd i helpu dysgwyr gael mwy o gyfleoedd i 

ddefnyddio'r iaith." 

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

yn gweld gweithgareddau’r Mentrau Iaith yn gyfleoedd 

pwysig i siaradwyr newydd gryfhau eu sgiliau Cymraeg 

a mwynhau’r iaith.  Meddai Helen Prosser, 

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan: “Mae 

sicrhau cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer y Gymraeg y tu 

allan i'w gwersi yn rhan ganolog o weledigaeth y 

Ganolfan i greu siaradwyr Cymraeg hyderus sy’n 

mwynhau defnyddio’r iaith yn eu cymunedau.  Bydd y 

logo newydd yma, sy’n rhan o bartneriaeth adeiladol 

rhwng y Ganolfan a’r Mentrau Iaith, yn helpu denu hyd 

yn oed mwy o ddysgwyr i weithgareddau 

trwy gyfrwng y Gymraeg.” Mae amserlen 

o weithgareddau’r Mentrau Iaith ar gael 

ar wefan www.mentrauiaith.cymru  

http://www.mentrauiaith.cymru/


Ebrill 2021           Y Garthen    Tudalen 23 
 

Plannu gerddi 
treftadaeth newydd 

cyfeillgar i fywyd gwyllt 
ym Mharc yr Esgob, 

Abergwili, Sir Gâr 
Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd 
dwy ardd newydd yn ymddangos ym 
Mharc yr Esgob, Abergwili fis yma, 
diolch i grant o £22,900 gan 
Lywodraeth Cymru a Chronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’.  Mae’r 
parc yn amgylchynu hen balas 
Esgobion Tyddewi, sydd nawr yn 
gartref i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, ac 
mae’r gerddi newydd yn rhan o 
adferiad a chadwraeth helaethach y safle sy’n cynnwys trawsnewid adeiladau allanol adfeiliedig i greu caffi 
newydd a chanolfan dysgu a dehongli. Defnyddir planhigion o amrywogaethau hanesyddol i greu 
arddangosfeydd plannu deniadol i hybu bywyd gwyllt, yn ogystal â darparu cyfleoedd addysgu a 
gweithgareddau ar gyfer ymwelwyr a phlant. Rydym hefyd yn creu adnoddau addysgiadol a chynlluniau 
gwersi yn seiliedig ar osod a phlannu’r gerddi, mewn partneriaeth ag ysgolion cynradd Nantgaredig ac 
Abergwili. 
Rydym yn cynnwys rhai lluniau, a gallwn ddarparu ansawdd uwch (hi-res) os oes angen. 
Cofion gorau, 
Caroline Welch (Dysgwraig) a Ffiona Jones (Iaith gyntaf) 
 

Ar lan y môr a’i donnau … 

Aros yn lleol. Dyna fydd hanes y mwyafrif ohonom eleni eto. Prin fydd y trampan i wledydd tramor a 

theithio i bedwar ban byd a rhaid fydd bodloni ar olygfeydd agosach at adref. 

Ond hawyr bach, dydy hynny ddim yn ddrwg i gyd. Dwi wedi bod mor euog ag unrhyw un dros y 

blynyddoedd o gael fy nenu dros y dŵr yn hytrach na gwir werthfawrogi’r hyn sydd gennym ar ein trothwy 

yma yng Nghymru. Bryniau, dyffrynoedd a mynyddoedd heb sôn am ein harfordir hynod a’r llwybr ar ei hyd 

sy’n cynnig rhai o’r golygfeydd mwyaf godidog. 

Fuon ni am dro bach brynhawn dydd Sul i lan y môr. Aros yn lleol i gael tipyn bach o awyr iach oedd 

y nod, ac wrth gwrs, does fawr ddim yn fwy llesol i’r enaid na mynd i olwg y môr a’i donnau. Aber-porth 

oedd y cyrchfan y tro hwn ac yno y buon ni am dipyn yn eistedd ar fainc yn mwynhau’r olygfa a hel 

meddyliau wrth i haul y gwanwyn fwytho’n wynebau. Roedd hi’n weddol dawel ar y traeth a’r môr ar drai. 

Mae rhywbeth ynglŷn ag eistedd ar lan y môr yn gwrando ar sibrwd y tonnau sy’n gallu eich cludo i bob 

math o gyfeiriadau yn eich dychymyg. Môr-ladron, llongddrylliadau, smyglwyr, trysorau, bywyd gwyllt, 

Cantre’r Gwaelod, chwedlau a barddoniaeth T. Llew Jones a chwerthin plant wrth chwarae. A dyna i chi 

arogl y môr wedyn, sy’n llenwi eich ffroenau a bron yn ddi-ffael yn creu awydd am sglodion ffres. 

Ar y ffordd adref, fe wnes i adduned i mi fy hun. 2021 fyddai’r flwyddyn i fwynhau rhyfeddodau 

eraill arfordir Cymru ac ymweld â rhai o’r llefydd hynny nad ydw i wedi bod ar eu cyfyl ers pan o’n i’n 

groten. Flwyddyn yn ôl, ro’n i ar draeth Bondi yn Awstralia. Aber-porth oedd hi ddydd Sul diwethaf, ond 

pwy sydd i ddweud nad Tre-saith, Penbryn, Llangrannog, Cwmtydu, Poppit neu Mwnt fydd hi nesaf, ac a 

dweud y gwir, rwy’n methu aros! Falle y gwela i chi yno! 


