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Salad couscous, tomato a chyw iâr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cornel Coginio 

Salad hawdd i’w baratoi i’w fwynhau wrth i’r 

tywydd ddechrau cynhesu. Digon o flas ond 

digon syml hefyd. 

CYNHWYSION  

• 190g (1 cwpanaid) o couscous 

• 1 lemon, a’r croen wedi’i 

grafellu’n fân 

• 1 llwy fwrdd o gaprau bach 

• 250ml (1 cwpanaid) o ddŵr berw 

• 1 1/2 llwy fwrdd o olew olewydd 

ac ychydig bach yn fwy 

• 400g o domatos bach cymysg, 

wedi’u hanneru 

• 1 1/2 llwy fwrdd o finegr balsamig 

ac ychydig bach yn fwy 

• 150g o gaws ffeta wedi’i falu 

• 1 cwpanaid o ddail basil ffres 

• 60g o ddail roced bach 

• 1 cyw iâr barbeciw heb y croen 

DULL 

• 1. Rhowch y couscous, croen y lemwn a’r caprau 

mewn powlen sy’n dal gwres. Rhowch sudd 

hanner y lemwn dros y couscous ac ychwanegu’r 

dŵr berw ac 1 llwy de o’r olew. Ychwanegwch 

halen a phupur. Gorchuddiwch a’i roi i’r naill 

ochr am 5 munud. Trowch gyda fforc. 

2. Yn y cyfamser, cynheswch y gridyll i 

dymheredd uchel. Leiniwch hambwrdd pobi gyda 

ffoil. Rhowch y tomatos ar yr hambwrdd gyda’r 

ochr wastad am i fyny. Diferwch y finegr a 

gweddill yr olew drostynt. Rhowch ddigon o 

halen a phupur drostynt a’u coginio am 5 munud 

neu nes eu bod yn feddal ac yn dechrau troi’n 

frown. 

3. Torrwch weddill y lemwn yn 4 darn hir. 

Ychwanegwch y ffeta, basil, roced, y cyw iâr 

wedi’i rwygo’n ddarnau, a hanner y tomatos, gan 

gynnwys unrhyw sudd o’r hambwrdd, at y 

couscous. Cyfunwch y cyfan yn ofalus. 

Rhannwch rhwng y platiau gweini. Rhowch 

weddill y tomatos ar ben y gymysgedd. Diferwch 

y finegr a’r olew ychwanegol dros y cyfan a’i 

gweini gyda’r darnau lemwn.  
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BYW TU ALLAN I’R ARDAL? 
       Gallwch dderbyn ‘Papur y Cwm’ 

drwy’r post trwy ddanfon £17.00 

(tanysgrifiad blwyddyn) at:- 

Helen Mainwaring 

Erwau Glas, Drefach, Llanelli.  

SA14 7BA    

Ffôn: 01269 267191 

 

 

 

Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer 

Rhifyn Mai 2021 

erbyn 12.00yp ar 

20fed o Ebrill 2021 

 

Pwy Yw Pwy 
Pwyllgor 

Helen Mainwaring 
Joy Williams 

Susan Roberts 

Ann Rees 

Paul Thomas 

Alan Jones 

Meinir Thomas 

Arthur Rees 

Swyddogion Chwaraeon 
Nigel Owens 

Alan Jones 
 

Cadeirydd 
Helen Mainwaring          

0789 99 22 858     

helen@acati.co.uk 
 

Ysgrifennydd 
Meinir Thomas 

74, Heol Llannon 

Pontyberem, Llanelli 

01269 871761 
 

Trysorydd a Swyddog 

Hysbysebion  
Paul Thomas                                     

Erwau Glas                                        

Drefach  

07983 578771 

papurycwm@hotmail.co.uk 

Pethe’r Plant  

Gwennan Mainwaring 

Gareth Mainwaring 

Prif Ddosbarthwr 
Eric Wilkins                 

23 Troed y Bryn, Tymbl            

01269 844639 

Swyddogion Cyfetholedig 
Cynrychiolydd o  

Fenter Cwm Gwendraeth Elli 

 

 

Cyhoeddir Papur y Cwm gan 

Fwrdd Golygyddol y Papur. 

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol, yr 

argraffwyr, na’r cysodwyr o 

angenrheidrwydd yn cytuno â 

phob safbwynt a fynegir yn y 

papur. 
 

 

Golygydd  

Helen Mainwaring 

 

 

 

mailto:papurycwm@hotmail.co.uk
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A R I A N 
cynilo . buddsoddi . diogelu 

www.ariandirect.co.uk 

Adeilad 24, Parc Busnes y Strade, Llangennech, Llanelli SA14 8YP 

Symudol: 0777 40 40 227   Cefnogaeth: 07539 782503 
Swyddfa: 0844 3510 667 
heddwyn@arianfp.co.uk 

 

RODERICKS 

CYFREITHWYR 

W. Robert Lewis Ll.b (HONS) 

15 Hall Street  Ffôn 01554 773424 

Llanelli, Sir Gaerfyrddin      Ffacs 01554 774713  
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Gair gan Nia Griffith AS 
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Gair gan Helen Mary Jones 

Mae’r 

gwanwyn 

ar y ffordd, 

a gyda 

newyddion 

da ynglŷn 

â’r 

brechlyn, 

mae yna 

deimlad o 

obaith yn 

ein 

cymunedau. 

Roedd y 

flwyddyn 

ddiwethaf 

yn un 

dywyll i ni gyd. Ond roedd yna lygedyn o obaith 

ymysg y twyllwch - fe wnaeth llawer ohonom, fel y 

tîm yng Nghaffi Cwtsh ym Mhontyberem, 

wirfoddoli er mwyn cadw'r cymdogion mwyaf 

bregus yn ein cymunedau yn ddiogel a gofalu 

amdanynt. Mae nifer ohonom wedi ail-gysylltu â’n 

cymunedau, gan ailfeddwl am y pethau sydd wir yn 

bwysig yn ein bywydau. 

Yn ystod fy nghyfnod nôl yn y Senedd, rydw i wedi 

cael y pleser o fod yn gadeirydd dros dro ar 

Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 

Rydym wedi ymchwilio i nifer o feysydd, gan 

gynnwys effaith Coronafeirws ar y Gymraeg. 

Rydym wedi gweld y pandemig hwn yn effeithio ar 

bob agwedd ar fywyd ein cenedl, ac mae hynny'n 

cynnwys cyfleoedd i ddysgu, gweithio a 

chymdeithasu yn y Gymraeg, i bobl o bob oed. 

Edrychodd y pwyllgor ar faint o effaith y mae 

Covid wedi'i chael ar y Gymraeg, a sut y gallai 

hynny effeithio ar ymdrechion i gyrraedd targed y 

Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 

2050. 

Rydw i’n edrych ymlaen at fod yn rhan o 

gynhadledd ym mis Mawrth sydd wedi’i drefnu gan 

Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, i drafod 

a yw effaith y ‘normal newydd’ ar y Gymraeg yn 

ofid, neu’n gyfle. 

Mewn ychydig o wythnosau, ar Fai 6ed, byddwn yn 

penderfynu pwy ‘rydym am ethol i Senedd Cymru; 

mae’n rhaid i ni gyd feddwl pa fath o genedl yr 

ydym eisiau ei chreu, a phwy ddylai ein harwain ni 

ar ein taith. 

Bydd etholiadau mis Mai 2021 yn cael eu cynnal 

mewn ffordd debyg i etholiadau a gynhaliwyd yn y 

gorffennol, ond bydd rhai gwahaniaethau, fel y 

gwelwyd mewn sawl ffordd wahanol yn ystod 

pandemig y coronafeirws. 

Mae yna dair ffordd o bleidleisio ym mis Mai: 

mewn gorsaf bleidleisio; pleidlais drwy’r post; neu 

drwy benodi dirprwy i bleidleisio ar ran 

pleidleisiwr. Mae’n bwysig i ni gyd gynllunio o 

flaen llaw ar gyfer pleidleisio. 

Un o brif addewidion Plaid Cymru ar gyfer yr 

etholiad ym mis Mai fydd cyflog o £10 yr awr fel 

isafswm cyflog i weithwyr gofal. Mae’r gwaith 

dewr y mae’r gweithwyr yma wedi bod yn ei wneud 

dros y flwyddyn ddiwethaf yn haeddu 

cyflog teg. 

 

Mae croeso i chi gysylltu â mi naill ai 

trwy e-bost 

helenmary.jones@senedd.cymru neu 

dros y ffon ar 0300 200 7190 os allwn 

ni helpu. 

twitter.com/helenmarycymru 

facebook.com/HelenMaryJonesPlaid 

gwefan www.plaidllanelli.cymru 

 

 

mailto:helenmary.jones@senedd.cymru
http://www.plaidllanelli.cymru/
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Gair gan Nia Griffith 

 

Mae pandemig y coronafeirws wedi dominyddu 

misoedd hir, oer y gaeaf. 

 

Mae lefel rhybudd 4 i Gymru, cyflwyno'r brechlyn i 

gymunedau lleol, a rhieni ac athrawon yn brwydro i 

ddysgu yn y cartref wedi dod yn nodweddion 

beunyddiol ar y newyddion. Ers mis Mawrth 

diwethaf, mae fel pe nad ydym wedi meddwl am 

fawr arall. 

 

Gyda'r DU wedi pasio'r garreg filltir dywyll o dros 

100,000 o farwolaethau Covid-19 a’r argyfwng 

economaidd yn waeth nag unrhyw wlad 

ddatblygedig fawr arall, bu trallod. Ychwanegwch 

at hynny, Gwasanaeth Iechyd Gwladol o dan 

bwysau a system addysg sy'n addasu'n gyson i 

amgylchiadau sy'n newid, ac mae'n ddealladwy bod 

llawer o bobl yn wyliadwrus o'r dyfodol. 

 

Mae'r holl dystiolaeth yn awgrymu y byddwn yn 

byw gyda Covid-19 a'i effeithiau am amser hir i 

ddod, ond o leiaf mae rhywfaint o olau bellach ar 

ddiwedd y twnnel. 

 

Rhaid inni, wrth gwrs, aros yn ofalus, gan gadw at y 

rheolau sy'n amddiffyn ein diogelwch. Mae'r feirws 

yn parhau i fod yn beryglus ac ni allwn fod yn 

hunanfodlon. 

 

Fodd bynnag, mae'r cyflymder arloesol ar gyfer 

ymchwilio i’r brechlynnau, eu profi a'u cynhyrchu 

wedi bod yn rhywbeth i'w weld. Diolch enfawr i'r 

holl wyddonwyr a thechnegwyr a gynhyrchodd y 

brechlynnau o dan bwysau mawr. Yr un mor  

rhyfeddol fu'r gyfradd ar gyfer cyflwyno 

brechlynnau yma yng Nghymru. Rhaid i'r GIG, 

Llywodraeth Lafur Cymru, y Lluoedd Arfog a 

phawb arall gymryd y clod am hynny. 

 

Wrth i fwy o bobl dderbyn eu pigiadau ac wrth i 

achosion ddechrau lleihau, felly gobeithio y gall y 

cyfyngiadau gael eu lleddfu. Rwy’n amharod i 

ddefnyddio’r ymadrodd “dod yn ôl i normal”, fodd 

bynnag, gan fod llawer o agweddau ar fywyd bob 

dydd wedi newid cymaint ers i Covid gydio. 

 

Mae llawer o deuluoedd wedi colli anwyliaid. Mae 

pobl wedi colli eu swyddi, wedi gweld incwm yn 

lleihau ac mae llawer o fywoliaethau yn parhau i 

fod mewn perygl. Bu dysgu wyneb yn wyneb mewn 

ysgolion, colegau a phrifysgolion yn brin iawn dros 

y deuddeg mis diwethaf gyda disgyblion a 

myfyrwyr yn parhau i gael trafferth dod yn 

gyfarwydd â'r newid. 

 

Mae Covid-19 wedi dysgu llawer o bethau inni. 

Rhaid i danfuddsoddi yn ein gwasanaethau 

cyhoeddus ddod i ben. Ni allwn barhau i 

anwybyddu'r rhaniadau dwfn mewn cymdeithas a 

phapuro dros y craciau y mae tlodi, amddifadedd ac 

economi wedi'u hadeiladu ar sylfeini gwan yn eu 

creu. Ac mae’n rhaid dod i ben â gwrthod 

tystiolaeth wyddonol a barn arbenigwyr am nad 

yw'n ffitio safbwynt gwleidyddol penodol. 

 

Mae hon wedi bod yn her unigryw ac anodd i ni i 

gyd. Mae’r profiad chwerw yn dangos i ni nad yw 

Llywodraeth bresennol y DU wedi perfformio'n dda 

mewn ymateb. P'un ai y bydd yn adeiladu'n ôl yn 

well neu'n parhau â'r dull didaro arferol fydd y gwir 

brawf a ydyn nhw wedi dysgu unrhyw beth o gwbl 

o'r cyfnod mwyaf trallodus mewn cenedlaethau. 
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Difyrion Digidol gyda  

Deian ap Rhisiart 

Peidiwch a choelio’r e-byst ffug  

Un o’r pynciau pwysicaf yr ydym yn rhoi 

hyfforddiant arnynt yw diogelwch ar y We – pwnc 

sy’n cael ei ystyried yn allweddol wrth helpu pobl i 

fagu hyder ar y We. Mae cyfnod y 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’r 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 e-

bost, 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 

pres yw i chi wirfoddoli eich pres iddynt neu roi’r 

‘allwedd’ iddynt. Beth maent yn chwilio amdano yn 

fama 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 

bod pecyn ar ei ffordd i rywun arall, y cyngor gorau 

yma yw i fynd yn uniongyrchol at wefan fel 

Amazon a logio fewn yn fanno, a wedyn mi 

fedrwch chi weld os oes yna eitem wedi cael ei 

phrynu gan rywun arall.  Dilynwch y cyfarwyddyd 

hynny ymhob achos, ac os ydi o’n 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 bod ganddoch 

gyfrineiriau sy’n ddiogel. Yn amlach na pheidio, 

mae gennym lawer o gyfrifon gwahanol efo Tesco, 

BT, EE, Next ac yn y blaen ac mae’n hawdd 

anghofio cyfrineiriau gwahanol, a’r demtasiwn yw 

cadw’r un cyfrinair at bob un. Ond peidiwch â 

gwneud hynny oherwydd os ydi 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 

fel arfer ar dop ffenest y porwr. Mae’r rhain yn 

angenrheidiol i nodi bod 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 bod y rhan fwyaf o 

dwyll yn parhau i ddigwydd dros y ffôn. Ond yr 

hyn sy’n bwysig yw 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 â 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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Mwy o Ddifyrion 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 gydag 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 arwyddocad 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 ac roeddent 

yn gyfarwydd â’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 lleiafyn 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 â chartrefi gwledig dros y deugain mlynedd 

ddiwethaf - Cofnod amhrisiadwy o fywyd yng 

nghefn gwlad Cymru 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 â 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 iawn 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 am 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 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.c

amerasideas.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
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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Eisteddfod Rithwir 

C.Ff.I  

Sir Gâr 2021 

 

 

Am y tro cyntaf erioed eleni, cynhaliwyd 

Eisteddfod Rithwir. Arôl derbyn nifer o geisiadau 

ar draws yr holl adrannau, C.Ff.I Penybont oedd yn 

fuddugol, gyda C.Ff.I Llanddarog yn ail. C.Ff.I 

Penybont oedd hefyd yn fuddugol yn yr adran 

gwaith cartref. 

 

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid 

gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd 

iddynt hwy i gyd am eu gwasanaeth.  

Adran Gerdd: Alaw Llwyd Owen 

Adran Lefaru: Nia Wyn Tudor 

Adran Ysgafn: Eurfyl Lewis 

Adran Gwaith Cartref: Dafydd Vaughan 

Y Gadaira’r Goron: Osian Wyn Owen 

 

Enillydd y Goron am eleni yw Sioned Howells a 

Sioned hefyd yw enillydd y Gadair am eleni. 

Llongyfarchiadau iddi am wneud y dwbl. Fe ddaeth 

Sioned yn 1af yn y goron yn 2017 ac yn 2ail yn y 

goron yn 2016 a 2018. Mae Sioned Howells yn 21 

mlwydd oed ac yn perthyn i Glwb Ffermwyr Ifanc 

Llanllwni, lle mae wedi bod yn aelod ers 2011. Mae 

wedi cymryd rhan mewn amryw o gystadlaethau fel 

aelod; megis Siarad Cyhoeddus, Rali’r Sir, 

Cystadleuaeth adloniant a’r Eisteddfod. Hi oedd 

Aelod Iau C.Ff.I Sir Gâr yn 2017. Roedd Sioned yn 

Brif Ferch yn Ysgol Bro Teifi yn 2017-18 ac mae 

erbyn hyn yn astudio Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol 

Abertawe.  

 

Gellir gweld canlyniadau’r Eisteddfod yn llawn ar 

ein gwefan, ynghyd â linc i wylio’r holl geisiadau 

yn y cystadlaethau llwyfan: www.carmsyfc.org.uk 

 

Dyma ganlyniadau’r  Eisteddfod:  

Cystadlaethau Llwyfan 

Adran Gerdd: 

Unawd 19 neu iau 

1. Fflur Davies, C.Ff.I Llandeilo 

2. Lowri Voyle, C.Ff.I Llanddarog 

3. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont 

 

Unawd 27 neu iau 

1. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont 

2. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi 

3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont 

 

Unawd Offerynnol 

1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont 

2. Dafydd Owen, C.Ff.I Llanddarog 

3. Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd 

 

Ensemble Lleisiol 

1. C.Ff.I Penybont 

 

Canu Emyn 

1. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan 

2. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont 

3. Trystan Bryn Evans, C.Ff.I  Dyffryn Cothi 

 

AdranLefaru: 

Llefaru 19 neu iau 

1. Sara Elan Jones, C.Ff.I Cwmann 

2. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont 

3. Erin Davies, C.Ff.I Llanllwni 

 

Llefaru 27 neu iau 

1. Fiona Phillips, C.Ff.I Penybont 

2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont 

3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont 

 

Cyflwyniad Theatrig 

1. Dyffryn Cothi 

 

AdranYsgafn: 

Deuawd neu Driawd Ddoniol 

1. Rhian a Menna Hughes, C.Ff.I 

Llanymddyfri 

 

Stand Up 

1. Lleu Pryce, C.Ff.I Penybont 

 

Stori a Meim 

1. Hefin Jones a Siriol Howells, C.Ff.I 

Llanllwni 

2. Mared Evans a Carwyn Jones, C.Ff.I 

Penybont 

3. Mali Samuel a Katie Sauro, C.Ff.I Llanelli 

 

FideoCerddoriaeth 

1. C.Ff.I Llanddarog 

2. C.Ff.I Penybont 

3. Mali Samuel, C.Ff.I Llanelli 

Adran Gwaith Cartref: 

Rhyddiaith (Coron) 

http://www.carmsyfc.org.uk/
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1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni 

2. Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd 

3. Carys Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri 

 

Cerdd (Cadair) 

1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni 

2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont 

3. Ceri Davies, C.Ff.I Llanllwni 

 

Cystadleuaeth i aelodau 27 neu iau 

1. Gwenann Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi 

2. Katie Sauro, C.Ff.I Llanelli 

3. Hannah Evans, C.Ff.I San Cler 

 

Cystadleuaeth i aelodau 17 neu iau 

1. Caeo Pryce, C.Ff.I Penybont 

2. Lowri Anderson, C.Ff.I Llanddarog 

 

Ffotograffiaeth 

1. Gwenann Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi 

2. Katie Sauro, C.Ff.I Llanelli 

3. Steffan Griffiths, C.Ff.I Llanddarog 

 

Limrig 

1. Mared Evans, C.Ff.I Penbont 

2. Mari James, C.Ff.I Llangadog 

3. Fiona Phillips, C.Ff.I Penybont 

 

Eich Blwyddyn COVID-19 

1. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog 

2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont 

3. Menna Isaac, C.Ff.I Llanddarog 

 

Myfyrwyr Drama – Cyfle i Ennill 

Ysgoloriaeth 
 

Rhag ofn bod unrhyw amheuaeth yn y cyfnod 

ansicr a hir hwn, mae Cymdeithas Drama Gymraeg 

Abertawe yn cynnig ysgoloriaeth eleni eto - £2,000 

am flwyddyn  i unigolion dros 18 oed (ar 1 Medi 

2021) sydd am ddilyn cwrs yn un o 

ddisgyblaethau'r ddrama (perfformio, cyfarwyddo, 

sgriptio ac ati). 
 

 Ers sefydlu’r cynllun yn 2014, mae unarddeg o 

ysgoloriaethau wedi’u rhoi, gyda nifer o gyn-

enillwyr bellach yn gwneud eu marc ym myd y 

ddrama a’r cyfryngau. 

 

Gweinyddir y broses o wobrwyo’r ysgoloriaeth 

trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ysgrifenedig trwy 

ffurflen gais yn y lle cyntaf ac yna mewn cyfweliad 

i’r rhai sy’n cyrraedd y rhestr fer. 

Am ffurflen gais a/neu fanylion pellach, cysyllter 

â post@dramaabertawe.com 

 

Mae yna dudalen ar facebook hefyd i hybu’r 

ysgoloriaeth, 

sef  www.facebook.com/dramaabertawe/ sy’n 

cynnwys mwy o fanylion a gwybodaeth am 

enillwyr y gorffennol. 

  

Y dyddiad cau am geisiadau yw 30 Mehefin 2021. 

 

 

 

Fforwm Ieuenctyd Myrddin 

Bu Fforwm Ieuenctid 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 rhai 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 hynny drwy godi £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 Just Giving a gwybodaeth bellach. 

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen isod ; 

 

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

ddwl 

Diolch. 

 

  

https://www.justgiving.com/fundraising/cerddeddrosmeddwl
https://www.justgiving.com/fundraising/cerddeddrosmeddwl
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Wedi cael llond bola ar y Clo Mawr 

#3? 
 

Beca Dalis Williams 

Efallai eich bod wedi dechrau diflasu erbyn y 3ydd 

cyfnod clo. Dyma rai gweithgareddau gallwch chi 

gymryd rhan ynddynt! 

Eleni eto mae Eisteddfod yr Urdd wedi cael ei ganslo ac 

felly ni fydd cyfle gennych i gyrraedd y llwyfan 

buddugol. Ond mae’r  Urdd yn dal ati ac yn cynnig 

Eisteddfod T eto drachefn. Felly beth am fanteisio ar y 

cyfle i ymuno yn Eisteddfod T? Mae’r dyddiad cau ar 

gyfer y cystadlaethau wedi bod erbyn hyn ond gallwch 

fwynhau holl firi’r Eisteddfod T ar-lein dros hanner 

tymor y Sulgwyn! 

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn rhyddhau fideos 

ar eu tudalen Facebook megis clwb darllen a 

chyfweliadau gyda phobl yn yr ardal leol. Ewch i edrych 

os ydych yn adnabod rhai ohonynt ac i ddysgu mwy am 

eu hanes. Yn ogystal, mae gan Fenter Gorllewin Sir Gar 

ddigon o weithgareddau hwyl i bob oedran. Maent yn 

cynnig sesiynau o glwb drama i goginio. Cadwch lygad 

allan am amserlenni wythnosol ar eu tudalen Facebook. 

Bydd rhywbeth at ddant pawb! 

Bellach mae gennym yr hawl i gwrdd â ffrind neu aelod 

o’r teulu i fynd am wâc, trwy gadw at ymbellhau 

cymdeithasol. Os ydych yn teimlo’n gyfforddus ac yn 

iach i wneud hyn, beth am fynd ati i gadw’n heini ac i 

weld wyneb gwahanol?  Mae cadw’n heini nid dim ond 

yn bwysig i’ch iechyd corfforol ond hefyd i’ch iechyd 

meddyliol. Dewch o hyd i lwybr cerdded newydd yn 

eich ardal a gwerthfawrogwch natur,  fel y lili-wen fach 

wedi codi. 

Er mwyn gwneud ymarferion gartref gallwch ddilyn 

fideos Actif Sir Gar. Maent yn gosod her wythnosol er 

mwyn dysgu sgil newydd. Ewch amdani! 

Beth am greu addurniadau i ddathlu wythnos yr 

Eisteddfod? Gallwch beintio neu ddarlunio Mr Urdd 

neu'r wisg draddodiadol Gymreig. Rwy’n siŵr  bod 

amryw o sefydliadau eraill yn cynnig gweithgareddau, 

felly ewch i ddarganfod yr un perffaithi chi. 

Mwynhewch! 

 

 

 

 

I’r Silff Lyfrau 

Awdur Llwyddianus Yn Ysgrifennu Ei 

Lyfr Cymraeg Cyntaf i Blant   
  

Mae’r awdur Huw Davies sydd wedi cyrraedd 

rhestr fer gwobr llenyddol Saesneg wedi troi i 

ysgrifennu yn Gymraeg, gan gydweithio gyda’r 

arlunwraig Lowri Roberts, sy’n adnabyddus fel 

‘Hen Fenyw Fach’ ac wedi cael llwyddiant yn 

gwneud darluniau o bob math. 

 

Cafodd Huw Davies ei fagu yn Nantyffyllon ger 

Maesteg – mae nawr yn athro ac yn byw yng 

Nghaerfyrddin gyda’i wraig a thri o blant a fe yw 

awdur Scrambled (2016) a gyrhaeddodd rhestr 

fer Heart of Hawick Children’s Literature Award, 

a’r cyfieithiad Sgramblo (2018). 

 

Ond mae ei lyfr newydd gyda Lowri Roberts am 

gymeriad drygionus. Mae Ben Llestri a’r Bwced 

Ych-a-fi yn stori hwyliog sy’n dilyn Ben wrth iddo 

fynd ati i chwarae tric ar ei deulu, gan fynd dros 

ben llestri wrth gwrs. 

 

“Rwy’n dwlu ar enwau twp a chartwnaidd am 

gymeriadau. Yn fy marn i mae angen mwy o lyfrau 

sy’n dathlu gweithredoedd twp, ond ar ôl 2020 a’r 

cyfnodau clo mae angen storïau direidus a dafft ar 

blant yn arbennig!” meddai’r awdur Huw Davies. 

Mae’r awdur a’r arlunydd yn adnabod ei gilydd ers 

blynyddoedd ac wedi siarad am gydweithio ers 

2016. 

 

“Roedd gweithio gyda Huw yn brofiad llawn hwyl! 

Mae Huw yn berson rhwydd i weithio efo fo – mae 

e wir wedi bod yn freuddwyd i ddarlunio’r llyfr. 

Mae’n llyfr doniol, llawn pethau ych-a-fi ac mae 

gweld fy narluniau mewn llyfr yn brofiad 

anhygoel,” meddai Lowri Roberts. 

 

Yn ôl Huw: “Daeth enw’r cymeriad yn ystod y 

cyfnod clo cyntaf, pan roedd fy ngwraig yn dweud 

wrth un o’r plant ei fod wedi mynd dros ben llestri. 

Ond, beth glywais i oedd ‘dros Ben Llestri’ sef enw 

crwt bach direidus. Roeddwn i a Lowri (yr 

arlunydd) wedi bod yn siarad am ysgrifennu llyfr 

ers blynyddoedd, ac felly dyma gydweithio. Mae ei 

lluniau’n arbennig ac yn cyfleu’r cymeriad a’r 

llanast i’r dim!” 

 

Mi fydd cân i gyd-fynd â’r stori ar Soundcloud El 

Contino yr wythnos nesaf. Y gobaith yw 
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defnyddio’r gân wrth gynnal gweithdai ysgrifennu 

gyda phlant, pan fydd modd gwneud hynny. 

 

Mae Lowri Roberts yn ddarlunydd yng Nghaerdydd 

o dan yr enw ‘Hen Fenyw Fach’. Cafodd ei magu 

ym Mhontiets, ger Cydweli. Bu’n Bennaeth yr 

Adran Gelf yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf am 10 

mlynedd. Mae’n arbenigo mewn darlunio i blant a 

chreu dyluniadau ffasiwn ac mae ei gwaith 

animeiddio ar y rhaglen Jambori. 

 

Mae  Ben Llestri a’r Bwced Ych-a-fi  gan Huw 

Davies ar gael nawr (£4.99, Y Lolfa). 

  

  

Llyfr Du Cymru Fydd 
 

“Cryno, Heriol, Cyraeddadwy!” – Cyfrol 

Amserol Yn Rhannu Syniadau Iwtopaidd Ar Y 

Gymru Fydd 

  

“Dwi’m yn disgwyl i bawb gytuno â phopeth yn y 

pamffled – i rai fydd pethau'n rhy radical, i eraill 

ddim yn digon radical,” meddai Llywelyn ap 

Gwilym am ei gyfrol ddwyieithog newydd a 

gyhoeddwyd yr wythnos hon, sef Llyfr Du Cymru 

Fydd / The Black Book of the New Wales (Y Lolfa). 

  

Mae trefnydd ralïau AUOB Cymru a ddenodd 

filoedd o gefnogwyr cyn cyfnod Covid-19 wedi 

mynd ati i ysgrifennu ei weledigaeth o Gymru 

annibynnol. Mae’r awdur Llywelyn ap Gwilym 

hefyd ar Bwyllgor Canolog YesCymru. Meddai: 

  

“Ers i mi gofio, dwi wedi cefnogi’r syniad o 

Annibyniaeth, ond mewn modd difeddwl. Ers cael 

plant a symud yn ôl i Gymru rwyf wedi meddwl yn 

ddyfnach am wleidyddiaeth, economeg a 

chymdeithaseg: meddwl mwy am y ‘pam’. Wrth 

ysgrifennu Llyfr Du Cymru Fydd dechreuais feddwl 

y gallwn helpu ysgogi’r ddisgwrs.” 

 

Mae’r llyfr yn archwilio beth fydd Cymru 

annibynnol, ac ysgrifennwyd mewn ysbryd meddwl 

iwtopaidd: ei bwrpas yw ceisio cwestiynu beth all 

fod. Mae rhai o’r syniadau a gyflwynir yn 

ymadawiad radicalaidd o’r status quo, tra bod eraill 

yn prysur gael eu mabwysiadu fel meddwl 

orthodocs y chwith. Hefyd, mae rhai syniadau 

eisoes ar waith gan sefydliadau neu gyrff gwahanol 

neu wedi bodoli mewn cyfnodau gwahanol, tra bod 

eraill yn syniadau newydd sbon sy’n cael eu rhoi ar 

brawf. 

 

 

 
 

 

  

Disgrifiwyd y gyfrol fel un "Gryno, heriol, 

gyraeddadwy!... Syniadau radical am y fath o 

Gymru gall Cymru fod... Darllenwch a 

gweithredwch" gan Siôn Jobbins, Cadeirydd 

YesCymru. 

  

Mae’n gyfrol amserol, gyda’r canran o bobl yng 

Nghymru sy’n cefnogi Annibyniaeth wedi bron â 

threblu dros y chwe mlynedd ddiwethaf o 12% yn 

2014 i 35% yn 2020. Mae’r ymgyrch Annibyniaeth 

i Gymru yn prysur gryfhau, gydag aelodaeth 

YesCymru yn cynyddu o 2,500 i dros 17,000 yn 

ystod 2020, a nawr yn derbyn sylw cyson yn y wasg 

Brydeinig ynghyd â thramor. 

  

“Rwy’n gobeithio y bydd y llyfr yn helpu symud y 

sgwrs ymlaen fel bod mwy o bobl yn trafod beth 

yw ein gwerthoeedd, pa fath o gymdeithas yr ydym 

am fyw ynddi, a sut; mai Annibyniaeth yw’r llwybr 

mwyaf realistig ar gyfer cyflawni’r newidiadau 

yma. Byddai’n drasiedi colli’r cyfle i sicrhau 

dyfodol gwell i bob un ohonom sy’n galw Cymru’n 

gartref ac, ar ôl i ni ennill annibyniaeth, ail-greu 

anghydraddoldeb ac annhegwch presennol y 

DU.  Llyfr Du Cymru Fydd yw fy nghyfraniad at 

ddyfodol gwell.” 

  

Mae Llyfr Du Cymru Fydd gan Llywelyn ap 

Gwilym ar gael nawr (£4.99, Y Lolfa). 
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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 nac 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’r dyddiad cau eisoes wedi bod a bydd y rowndiau 

terfynol yn cael 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 bod 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 y llynedd, ac edrychwn ymlaen at weld rhai o’r 

cystadlaethau newydd a hwyliog hyn yn cael eu 

hymgorffori yn yr Eisteddfod draddodiadol yn y 

dyfodol.” 

“Mi ydan ni’n benderfynol o gynnal Eisteddfod T fwy 

arbrofol, arloesol a chyffrous nac 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 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.” 

 

Cyngor yn haneru rhent i 

denantiaid busnes yr effeithiwyd 

arnynt gan y cyfyngiadau symud 

diweddaraf 
 

Mae tenantiaid busnes Cyngor Sir Caerfyrddin yr 

effeithiwyd arnynt waethaf gan Covid-19 yn cael 

cynnig consesiwn rhent o 50 y cant. 

 

Mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno ar 

becyn pellach o gymorth ariannol i denantiaid yn ei 
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adeiladau busnes, gan gynnwys safleoedd adwerthu 

canol trefi a stondinau marchnad, sydd wedi colli 

masnach ers i Lywodraeth Cymru gyflwyno 

cyfyngiadau lefel pedwar ychydig cyn y Nadolig. 

 

Cynghorir tenantiaid y gallant wneud cais am 

gonsesiwn rhent o 50 y cant ar gyfer y cyfnod 

rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021, gyda 

chymorth yn cael ei flaenoriaethu i'r rhai yr 

effeithiwyd arnynt waethaf. 
 

Mae'r Cyngor eisoes wedi cynnig rhent am ddim i'w 

denantiaid busnes rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 

2020 yn ystod y cyfyngiadau symud cenedlaethol 

cyntaf, a chynnig gostyngiad o 25 y cant ar rent 

rhwng mis Gorffennaf a mis Medi i fasnachwyr a 

ddangosodd fod hyn wedi cael effaith ar eu trosiant. 

 

Mae masnachwyr hefyd wedi cael eu cefnogi gan 

amrywiaeth o grantiau gan Lywodraeth Cymru, 

sydd wedi'u dosbarthu cyn gynted â phosibl i 

fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfnod atal 

ym mis Hydref a'r cyfyngiadau symud lefel pedwar. 

 

Roedd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r 

Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, wedi 

cyflwyno’r cynnig i gyd-aelodau'r Bwrdd 

Gweithredol ac fe'i cefnogwyd yn llawn. 

 

Dywedodd: “Mae'r cyfyngiadau lefel pedwar wedi 

cael effaith anochel ar ein tenantiaid busnes, gyda 

llawer yn cael eu gorfodi i gau ac eraill yn gweld y 

gostyngiad sydyn yn nifer yr ymwelwyr yng 

nghanol y trefi yn effeithio arnynt. 

 

“Rydym yn gobeithio y bydd y consesiwn rhent 

diweddaraf hwn, ynghyd â'r grantiau cenedlaethol a 

seibiant ardrethi busnes estynedig, yn cefnogi ein 

tenantiaid yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn.” 

 

Cyngor yn cynnig cyfle i fynd ar yr 

ysgol yrfaol gyda rhaglen 

brentisiaeth lwyddiannus 
 

Mae dros 160 o brentisiaid yn gweithio gyda 

Chyngor Sir Caerfyrddin, gan gefnogi'r awdurdod 

mewn amrywiaeth o rolau wrth iddynt symud 

ymlaen yn eu gyrfa. 

 

Mae'r cyngor yn cynnal rhaglen brentisiaeth hir a 

llwyddiannus ac mae'n cydnabod y cyfraniad y mae 

prentisiaid yn ei wneud yn ystod Wythnos 

Genedlaethol Prentisiaethau (Chwefror 8-14). 

 

Mae prentisiaethau'n gyfle gwych i bobl ddatblygu 

sgiliau ymarferol a pharatoi ar gyfer byd gwaith. 

Mae'r rhaglenni'n darparu cymysgedd o fodiwlau 

gweithle ac academaidd sy'n arwain at gymhwyster 

a gydnabyddir yn genedlaethol. 

 

Mae llawer o brentisiaid yn symud ymlaen i 

gyflogaeth amser llawn gyda'u cyflogwr 

prentisiaeth neu'n symud ymlaen i gam nesaf eu 

gyrfa gyda chyflogwr arall. 

 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Cyngor Sir 

Caerfyrddin wedi gweithio gyda llawer o 

brentisiaid i gwblhau ystod eang o gymwysterau.   

 

Ar hyn o bryd, mae gan yr awdurdod 166 o 

brentisiaid sy'n ymgymryd â llawer o rolau 

gwahanol ac yn gweithio tuag at nifer o 

gymwysterau gwahanol. 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf y 

pandemig, mae 10 prentis newydd wedi ymuno â 

thîm y cyngor. 

 

Maent yn cynnwys Alaw Roberts ac Eve Bryan sy'n 

brentisiaid MakerSpace yn Llyfrgell Caerfyrddin a 

Llyfrgell Rhydaman; Alex Caswell, Evan Davies a 

Ben Cooke sydd wedi ymuno â'r cyngor fel 

prentisiaid Camau Nesaf, yn gweithio ar gynnal a 

chadw eiddo. 

 

Ynghyd â FinnQuick, Elliot Lewis, Rhydian Jones, 

Tomos Williams ac Elliot Brice sy'n ymgymryd â 

phrentisiaethau uwch y Sefydliad Siartredig 

Adeiladu mewn rheoli adeiladu. 

 

Mae prentisiaethau’r Cyngor hefyd yn hyblyg – 

dechreuodd Poppy Evans ei phrentisiaeth gyda’r 

cyngor fel cynorthwyydd cymorth busnes ond yn 

ddiweddar mae wedi symud ymlaen i dîm 

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd y cyngor gan 

helpu i recriwtio ac ymgysylltu â rhieni maeth 

newydd. 

 

Mae Poppy, sy’n ymgymryd â'i phrentisiaeth drwy 

gyfrwng y Gymraeg, ymhlith y 10 

llysgennad prentisiaethau ar gyfer blwyddyn 

academaidd 2020/2021 y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol ac mae’n cynnal vlog llwyddiannus 

am ei phrofiad prentisiaeth. 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNMGP0U6Rk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zVNMGP0U6Rk&feature=youtu.be
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Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod 

o'r Bwrdd Gweithredol sydd â chyfrifoldeb dros 

faterion recriwtio a chyflogaeth y cyngor: “Rydym 

yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae ein prentisiaid 

yn ei wneud i'r cyngor ac rydym yn falch bod 

gennym raglen brentisiaethau sydd ar waith ers tro. 

 

"Mae prentisiaeth yn berthynas ddwy ffordd - 

rydym yn elwa cymaint ag y mae'r prentis yn ei 

wneud - ac mae bob amser yn hynod o ysbrydoledig 

gweld ein prentisiaid yn tyfu ac yn ffynnu drwy 

weithio a dysgu ochr yn ochr â chydweithwyr 

profiadol. 

 

"Mae rhaglenni prentisiaeth yn cynnig cam unigryw 

i fyd gwaith. Rydym yn falch o gynnig amrywiaeth 

o gyfleoedd a byddwn bob amser yn annog pobl i 

ystyried rhaglen brentisiaeth wrth iddynt ystyried 

eu llwybr gyrfa." 

 

Mae rhagor o wybodaeth am raglen brentisiaeth y 

cyngor, manylion am gyfleoedd newydd a recriwtio 

ar gael yma: www.sirgar.llyw.cymru/swyddi 

 

 

Llyfrau Llafar Cymraeg Ar Ffonau 

Clyfar Am Y Tro Cyntaf 
 

Am y tro cyntaf mae modd gwrando ar ddetholiad o 

lyfrau Cymraeg ar apiau Audible ac iTunes. Mae’r 

Lolfa newydd ryddhau dwsin o lyfrau amrywiol 

Cymraeg y gellir eu mwynhau heb orfod agor llyfr 

na phrynu CD. Mae’r chwyldro ym mhoblogrwydd 

ffonau clyfar wedi arwain at dwf aruthrol yng 

ngwerthiant llyfrau llafar electronig drwy’r byd, 

ond hyd yn hyn araf bu’r ymateb yn Gymraeg. 
  

Dywedodd Garmon Gruffudd ar ran Y Lolfa: 

“Fel gwasg rydym wedi bod yn ymwybodol iawn 

o’r diffyg darpariaeth o lyfrau llafar Cymraeg ar 

Audible ac iTunes ers tro ac o’r diwedd rydym wedi 

mynd ati i drïo gwneud iawn am hyn. Am sawl 

rheswm gall gwrando ar lyfr fod yn brofiad mwy 

dymunol i rai na darllen llyfr. Yn un peth dwi’n 

credu bod pobl am orffwys eu llygaid ar ôl bod yn 

llygadrythu ar sgriniau drwy’r dydd. Ein bwriad yw 

cyhoeddi rhagor o lyfrau llafar dros y misoedd a’r 

blynyddoedd i ddod.” 

  

Mae’r datblygiad yma yna dilyn cyhoeddi’r cofiant 

Cymraeg cyntaf ar lwyfan Audible fis Tachwedd 

llynedd, sef hunangofiant yr arloeswr Huw Jones, 

sef Dwi isio bod yn... a recordiwyd yn arbennig ar 

gyfer y pwrpas yn addas iawn yn stiwdio Sain, sef 

un o’r cwmnïau a sefydlwyd gan Huw Jones. 

Recordiwyd nifer eraill o’r llyfrau gan Gymdeithas 

y Deillion Gogledd Cymru ac addaswyd rhai o’r 

CDau sydd eisoes ar gael. 

  

Dywedodd Arwel Jones, Pennaeth Datblygu 

Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru: 

“Rydym yn croesawu penderfyniad Y Lolfa i 

gyhoeddi amrywiaeth o lyfrau llafar newydd ac yn 

falch o gefnogi’r fenter. Mae’n hynod bwysig 

sicrhau bod gan ddarllenwyr Cymraeg ddewis da o 

fformatau gwahanol ac fel Cyngor Llyfrau rydym 

yn awyddus i weithio gyda phartneriaid ar draws 

Cymru er mwyn datblygu’r ddarpariaeth 

ymhellach.” 

  
Ymhlith y llyfrau llafar Cymraeg sydd ar Audible ac 

iTunes mae Llyfr Glas Nebo (Manon Steffan Ros), I 

Botany Bay (Bethan Gwanas), Gwreiddyn (Caryl 

Lewis), Pantywennol (Ruth Richards) 

ac Ymbelydredd (Guto Dafydd).  

Pigiad 
gan Rob Evans 

Yn ystod mis Ionawr mi wnaeth y syniad daro 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 o 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. 

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/swyddi-a-gyrfaoedd/
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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 yna cadarnhau 

fy enw a chyfeiriad ac ati ac wedyn gofyn 

cwestiynau am fy nghyflwr iechyd. Dw i’n falch o 

ddweud fy mod i wedi ymateb pob un yn gywir ac 

fel gwobr am hynny ces i’r pigiad. Wedyn mi nes i 

siomi fy hun, ia, 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 bob 

tro! 

 

Waw – am Wawr! 
gan Rob Evans 

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 gref bod y 

Gwanwyn wedi cyrraedd - y tymor mwyaf 

trawiadol o’r pedwar. Cyn bo hir mi fydd y byd yn 

llawn lliwiau a bydd ein calonnau’n codi ac mi 

ydym 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 ei 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 goch. O fy mlaen i rŵan roedd yr awyr yn fwy 

pinc ond welais i hefyd rywbeth oedd yn edrych fel 

llwybr anwedd (vapourtrail). 

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 fod 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 yn 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 ei ddweud. 

Rywbeth i edrych ymlaen ato 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 cerdded 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 a’n 

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! 
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Ymestyn ymgyngoriadau sy'n cael eu 

cynnal o dan y Côd Trefniadaeth 

Ysgolion tan 16 Gorffennaf 
 
Bydd ymgyngoriadau sy'n cael eu cynnal o dan Gôd 

Trefniadaeth Ysgolion Cymru 2018 yn cael eu 

hymestyn tan ddiwedd tymor yr haf i sicrhau bod 

pawb yn gallu dweud eu dweud. 

 

Cyfarfu Bwrdd Gweithredol y cyngor ddydd Llun, 

1 Mawrth ac mae wedi penderfynu ymestyn y 

cyfnodau ymgynghori ar gyfer yr ymgyngoriadau 

canlynol tan ddydd Gwener, 16 Gorffennaf: 

 

• Cynnig i adolygu'r ddarpariaeth addysg gynradd 

yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian 

• Cynnig i newid ystod oedran Ysgol Dyffryn y 

Swistir o 4-11 i 3-11 

• Cynnig i adolygu'r ddarpariaeth addysg gynradd 

yn ardaloedd Blaenau a Llandybïe 

• Cynnig i ad-drefnu ac ail fodelu'r gwasanaethau 

cymorth ymddygiad yn Ysgol Rhyd-y-gors er 

mwyn gwella'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl 

ifanc 

• Cynnig i newid natur y ddarpariaeth yn Ysgol y 

Felin 

 

Mae'n dilyn Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd i'r 

Cyngor Llawn ar 10 Chwefror ynghylch a yw'n 

briodol ymgynghori ar ddarpariaeth addysg yn 

ystod y pandemig. Mae Llywodraeth Cymru hefyd 

wedi cyhoeddi canllawiau anstatudol newydd ar 

arferion gorau o ran ym gynghori ar gynigion 

trefniadaeth ysgolion yn ystod y pandemig lle 

mae'n argymell y dylid ymestyn cyfnodau 

ymgynghori i ganiatáu i gynifer o bobl â phosibl 

ystyried y cynnig a dweud eu dweud. 

 

Bydd yr ymgyngoriadau bellach yn dod i ben ddydd 

Gwener, 16 Gorffennaf. Os ydych eisoes wedi 

cyflwyno eich sylwadau, nid oes angen i chi eu hail 

gyflwyno. I gael rhagor o wybodaeth am y cynigion 

ac i gymryd rhan yn yr arolygon ar-lein, ewch i 

wefan y cyngor sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau 
 

Gallwch hefydd dweud eich dweud drwy e-bost neu 

drwy ysgrifennu at y Cyngor osyw'n well gennych. 

Anfonwch e-bost at aaprma@sirgar.gov.uk neu 

ffoniwch 01267 246426 i gael rhagor o wybodaeth. 
 

Nid yw hyn yn effeithio ar ymgyngoriadau eraill 

sy'n cael eu cynnal ar brosiectau o dan 

ddeddfwriaeth arall. 

Llythyron 

Annwyl Olygydd, 

Diogelwn – cynllun newydd i ddiogelu enwau 

Cymraeg ardai 

Hoffwn, trwy gyfrwn geich tudalen llythyron, 

dynnu sylw eich darllenwyr at gynllun newydd o'r 

enw DIOGELWN y mae Cymdeithasyr Iaith wedi’i 

lansio. 

Bwriad y cynllun yw diogelu enwau Cymraeg ar 

dai er mwyn cenedlaethau’r dyfodol. 

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 and 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 lawr lwytho. Ewch 

i cymdeithas.cymru/diogelwn (neu gallwch ffonio 

01970-624501 a gallwn anfon y dogfennau atoch 

trwy’r post). 

Cofion gorau 

Mabli Siriol 

Cadeirydd 

  

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/
mailto:aaprma@sirgar.gov.uk
https://mewnol.cymdeithas.cymru/cynnwys/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=3043&qid=352609
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Meithrinfa Cwtch y Clos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dion, Lowri ac Emma 

Adran Beudy Bach (babanod) 

 

Adran Sgubor Sbri (plant iau) 

                Cartws Cŵl (plant hŷn) 
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Strategaeth Adnewyddu ac Ail deiladu 

Mudiad Meithrin (yng nghyd-destun 

pandemig Covid-19) 

Yn ddiwedar fe luniodd Mudiad Meithrin 

Strategaeth Adnewyddu ac Ailadeiladu sy’n 

darparu cefnogaeth a chymorth i’w haelodau 

(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.cymruosgwelwchyndda. 
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Blodau gwyllt yn llesol? Chwilio am 

wyddonwyr gwerin medrus ar gyfer 

astudiaeth yn y DG – ac i helpu 

ysbytai’r GIG i flodeuo 

 

 

 

 

Mae angen criw o arddwyr amatur o bob rhan o’r 

DG ar gyfer prosiect ymchwil newydd i edrych ar 

fuddiannau tyfu planhigion, gwirfoddoli a 

chymunedau ar-lein – a bydd ysbytai’r GIG hefyd 

yn blodeuo o’r herwydd. 

Yn yr astudiaeth fwyaf o’i bath erioed, bydd Gardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru yn anfon hadau am 

ddim at 2,000 o wirfoddolwyr i feithrin a thyfu 

blodau gwyllt yr haf hwn.  Ar ôl i’r planhigion 

flodeuo, gofynnir i wyddonwyr gwerin droi’n 

‘gasglwyr’a chrynhoi eu hadau i gyd. Caiff y 

rheiny wedyn eu plannu yn ysbytai a chlinigau’r 

GIG yr haf nesaf i gleifion, staff ac ymwelwyr eu 

mwynhau. 

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu gwahodd i 

ymuno â  chymuned ar-lein Tyfu Gyda’n Gilydd, 

yn cael awgrymiadau am dyfu a lles, a chyngor sut i 

droi eu  mannau agored yn feithrinfeydd bywyd 

gwyllt. 

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn edrych 

sut mae’r cyfuniad o arddio, gwirfoddoli a  bod yn 

rhan o ‘gymuned’, dros dymor tyfu cyfan, yn llesol 

i iechyd meddwl. Dyma’r tro cyntaf i’r tri pheth 

hyn gael eu hastudio gyda’ i gilydd ar raddfa mor 

fawr. 

Does dim angen arbenigedd na gardd fawr - bydd 

pob pecyn yn cynnwys cyfarwyddiadau llawn, a 

dim ond blwch sil ffenestr, blwch patio neu wely  

blodau bach fydd eisiau arnoch i ddechrau ar y 

gwaith. Bydd y Pecyn Tyfu Gyda’n Gilydd hefyd 

yn cynnwys amlenni wedi’u stampio’n barod i’r 

rhai sy’n cymryd rhan bostio’u cynhaeaf hadau nôl 

i’r Ardd Fotaneg, felly ni fydd yn costio’r un 

ddimai i gymryd rhan.   

Gofynnir i wirfoddolwyr lenwi tri holiadur 10 

munud yn ystod y prosiect.  

Meddai Kathryn Thomas, swyddog prosiect yr 

Ardd Fotaneg: “Bydd ein prosiect ‘Tyfu Gyda’n 

Gilydd’ yn ffordd wych i bobl gyfrannu at 

astudiaeth ymchwil bwysig, gan dyfu blodau gwyllt 

hardd yr un pryd.  Rydyn ni’n chwilio am bobl o 

bob math o gefndir - does arnoch ddim angen gardd 

hyd yn oed!  Ac rydyn ni wedi dewis planhigion am 

eu lliw, uchder amrywiol ac adegau blodeuo i 

greu’r diddordeb pennaf, gan gynnwys y pabi, 

penlas yr ŷd a phabi’r gwenith. Arferai’r rhain fod 

yn gyffredin yng nghefn gwlad, ond erbyn hyn 

maent yn olygfa brin.” 

Meddai Dr Luke Jefferies, Darlithydd mewn 

Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl ym 

Mhrifysgol Abertawe:  “Fel seicolegydd, mae 

gennyf ddiddordeb mawr mewn archwilio ffyrdd i 

wella lles unigolion, cymunedau a’r amgylchedd.  

Yr hyn sy’n gyffrous yw bod yr astudiaeth hon yn 

canolbwyntio ar les yn ei ystyr ehangaf ac ar gyfer 

pawb. Mae’n cyfuno garddio, gwirfoddoli a 

swyddogaeth cymunedau ar-lein,  ac mae’r 

gymysgedd honno’n arbennig iawn. Byddwn hefyd 

yn gallu mesur lles dros dymor tyfu cyfan.” 

 Mae rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn 

y prosiect Tyfu Gyda’n Gilydd i’w chael ar 

garddfotaneg.cymru/growing-together. Rhaid i’r 

rheiny sy’n cymryd rhan fod yn preswylio ar dir 

mawr y Deyrnas Gyfunol ac yn 18+ oed,  ond does 

dim cyfyngiadau eraill yn y gwaith ymchwil hwn. 

Cofrestrwch eich diddordeb erbyn 11 Ebrill 2021. 

Os byddwch yn cofrestru drwy’r post, cysylltwch â 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, 

Sir Gaerfyrddin SA32 8HG. 

Yn ystod y Cyfnod Clo cyntaf y llynedd, tyfodd 

dros 1,600 o wirfoddolwyr Gardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru flodau gwyllt ar gyfer Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i godi eu calonnau 

eu hunain ac i ddod a gwên i wyneb y gymuned. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Emma 

Mason – emma@emmamasonpr.co.uk  

07762 117433,  

Steffan John - steffan.john@gardenofwales.org.uk 

01558 667192 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru,Llanarthne, 

Sir Gaerfyrddin SA32 8HG 

garddfotaneg.cymru 

  

https://garddfotaneg.cymru/
https://garddfotaneg.cymru/
mailto:emma@emmamasonpr.co.uk
mailto:steffan.john@gardenofwales.org.uk
https://garddfotaneg.cymru/
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Diwrnod y Llyfr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar gyfer Diwrnod y Llyfr roedd cyfle i drafod llyfrau a 

gwneud gweithgareddau yn gysylltiedig â llyfrau 

penodol. Roedd y plant wrth eu bodd yn gwneud 

mygydau o gymeriadau o’u hoff lyfrau. Cafodd y plant 

bach lyfrau Cyw a thaleb llyfrau gwerth £1 hefyd. 

 

 

 

 

Adolygiad – Fan Hyn a Fan ’Co – Anne 

Gwynne 

 

 

 

Dydd Gwyl Dewi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mae plant bach Ysgol Drefach wrth eu bodd i fod 

nôl yn yr ysgol ac yn falch o’r cyfle i wisgo i fyny 

yn eu dillad Cymreig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. 

Yn ystod y dydd, buon nhw’n cymryd rhan mewn 

gweithgareddau ar thema Cymru, yn dysgu dawnsio 

gwerin ac yn coginio pice ar y ma’n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysgu Hylendid Dwylo 

Mae’r disgyblion wedi bod yn dysgu am hylendid 

dwylo a germau ac roedd cyfle i edrych ar eu dwylo 

o dan olau arbennig. Buon nhw’n dysgu sut i olchi 

dwylo yn drwyadl a sut i sicrhau bod y germau i 

gyd yn cael eu golchi i ffwrdd. 

Newyddion Drefach 
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Myfyrdodau Emlyn Dole 

 

‘Duw cariad yw.’ 

 

1 Ioan 4:8 

 

Ie dyna’r adnod fyrraf a’r un gynta’ ddysgodd y 

rhan fwya’ ohonom, go debyg. Ond er mai byr yw’r 

frawddeg mae ei hystyr yn ganolog i, ac yn Sylfaen 

i’n ffydd. Mae’r daioni sydd yn perthyn i bob rhodd 

yn gwbl hanfodol a beth mae’r frawddeg yn yn ei 

ddweud yn gynnil ac yn gwbl glir yw fod y 

rhoddwr mewn yn y rhodd. 

 

Mae ‘na stori hyfryd am ferch fach oedd yn mynd 

yn fwy a mwy ‘ecseited’ wrth i’r Nadolig agosau 

a’r anrhegion yn dechrau cynyddu o dan y goeden. 

Bob dydd byddai’n codi pob anrheg a’i ysgwyd er 

mwyn ceisio gweithio mas beth oedd yr anrheg. 

 

Un diwrnod death ei thad mewn i’r ystafell tra bo’ 

hi wrthi yn busnesan dan y goeden a death rhiban 

goch yn rhydd o un o’r anrhegion. Rhoddodd hi’r 

rhiban yn ei gwallt a throi at ei thad gan ddweud, 

 

“Edrycha Dad, galla i hefyd fod yn anrheg!” 

 

Roedd hi mor gywir wrth gwrs, mae’n plant ni i gyd 

yn rhoddion arbennig. Beth sy’n fwy unigryw a 

sbesial na nhw! 

 

‘Dedwyddach yw rhoi na derbyn.’ 

 

Actau 20:35 

 

Dyna ddywed Iesu. Mae gyda ni gyd ein rhoddion 

nid yn gymaint er ein mwyn ein hunain ond er 

mwyn eraill.  

 

‘Rydym ni gyd yn debyg i’r goeden afalau sy’n 

cynhyrchu ffrwyth nid er mwyn ei hunan ond er 

mwyn diwallu eraill. Dyna fwriad ein rhoddion a’n 

talentau ninnau hefyd, yno er mwyn diwallu eraill. 

Os oes dawn gennym i ddysgu gallwn ddysgu eraill. 

Os mai lletygarwch yw ein rhodd neu’n dawn 

gallwn gynorthwyo eraill. Pan oedd Paul yn 

esbonio ystyr cariad i’r eglwys yng Nghorinth 

mewn pennod sy’n cael ei darllen ymhob priodas 

bron mae’r bennod o’i blaen yn sôn am ein doniau 

fel rhoddion sydd wedi eu rhoi er mwyn I ni eu 

hymarfer a’udefnyddio i helpu eraill. 

 

Diolch am ddarllen – cadwch yn saff. 

 

Emlyn 

 

 

 

 

 

Sul Mawrth 7 2021 

 

Annwyl ffrindie, 

 

Mae ‘na stori yn dod i’r cof am ddyn oedd wrthi yn 

edrych ar ei gymydog yn fishi iawn yn yr ardd yn 

palu twll gyda rhaw. ‘Roedd yn ofidus iawn dros ei 

gymydog a oedd ymhell dros ei wythdeg. 

 

‘Beth ti’n gwneud?’ gofynodd iddo dros y wal oedd 

yn gwahanu eu gerddi. 

 

‘Plannu coeden afalau’ oedd yr ateb ddaeth yn ôl. 

 

‘S’mo ti’n disgwyl byddi di yn byw’n ddigon hir i 

fwyta’r afalau yna - odyt ti?’ 

 

‘Na’ atebodd e nôl, ‘Does fawr o obaith i hynny 

ddigwydd - a minnau mor hen, ond rwy’ wedi 

mwynhau afalau gydol fy oes - ond afalau o goed 

pobl eraill oedden nhw! Felly dyma fi yn plannu 

coeden fy hunan er mwyn ceisio talu yn ôl i’r bobl 

plannodd goed er mwyn i fi gael afal.’ 

 

Stori hyfryd iawn am y ffordd ‘rydym ni i gyd yn 

ddibynnol ar y genhedlaeth a’r cenedlaethau a aeth 

o’n blaen ni. Perthnasol i mi ar hyn o bryd ac i 

bawb ohonom sydd yn galaru am ein colled, ond yn 

berthnasol bob amser wrth gwrs - yr ydym i gyd yn 

byw yng nghysgod cenedlaethau a fu. 

 

Hoffwn i fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch am pob 

cydymdeimlad a chymorth a rannwyd gyda ni fel 

teulu yn ein colled. Bu farw mam ar ôl brwydr hir 

gydag afiechyd creulon tu hwnt ac mae’n colled ni 

yn fawr. Diolch am eich cymorth a’ch presenoldeb 

gyda ni sydd wedi bod yn gynhaliaeth mawr i ni fel 

teulu. 

 

Cadwch yn saff, 

 
 

 

Newyddion Pontyberem 
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Annwylffrindie, 

 

 

   ‘Roedd yna grwt ifanc rhywdro yn cwyno wrth ei dad 

fod y rhan fwyaf o’r emynau yn y cwrdd yn hen ffasiwn 

a ’boring.’ Gormod o hen eiriau diflas oedd yn golygu 

dim byd i’w genhedlaeth e’. 

 

 

Penderfynodd y tad I herio’r mab gan ddweud, 

 

 

‘Os wyt ti’n meddwl bo’  ti’n gallu ysgrifennu emynau 

gwell, pam na wnei di?’ 

 

 

Derbyniodd y mab yr her ac fe aeth i’w ystafelli 

ysgrifennu ei emyn gynta’. Y flwyddyn oedd 1690 a’r 

crwt ifanc oedd Issac Watts.  

 

Yn gwbl haeddianol fe ddaeth yn enwog fel ‘Tad 

emynyddiaeth Lloegr’.  

 

Ymhlith ei emynau mae yna glasuron, megis; ‘Joy to the 

world,’ ‘When I survey the wondrous cross,’ a sawl 

clasur arall ac mae llawer ohonynt wedi eu cyfiethu i’r 

Gymraeg a ninnau wedi gallu eu gwerthfawrogi yn ein 

hiaith ein hunain. 

 

 

Meddyliwch am gyfieithiad J. C. Davies er engraifft, 

 

 

O God our help in ages past, 

our hope for years to come, 

 

 

O Dduw ein nerth mewn oesoedd gynt, 

ein gobaith am a ddaw, 

ein lloches rhag y stormus wynt 

a’n bythol gartref draw. 

 

 

Hyfryd iawn a syml ond eto’n gwbl glir. Neu Dafydd 

Jones o Gaeo yn cyfiethu hon fel hyn, 

 

 

Jesus shall reign wher’er the sun 

doth his succesive journeys run; 

his kingdom stretch from shore to shore 

Till moons shall wax and wane no more. 

 

 

Yr Iesu a deyrnasa’n grwn 

o godiad haul hyd fachlud hwn; 

ei deyrnas â o fôr i fôr 

tra byddo llewyrch haul a lloer. 

 

Syml eto ond clir a chynnil tuhwnt. Neu Dafydd Jones 

eto, yn mentro gyda hwn, 

 

 

‘Sweet is the work, my God, my King.’ 

 

Gwaith hyfryd iawn a melys yw 

moliannu D’enw Di o Dduw; 

sôn am dy gariad fore glâs, 

a’r nos am wirioneddau gras. 

 

 

   A wedyn, Pantycelyn, wrth gwrs yn cael gafael ar, 

 

 

When I survey the wondrous cross 

on which the Prince of glory died, 

my richest gain I count but loss, 

and pour contempt on all my pride. 

 

 

Ac yn ei adlewyrchu fel hyn, 

 

 

Wrth edrych Iesu, ar Dy groes, 

a meddwl dyfnder d’angau loes, 

pryd hyn ‘rwyf yn dibrisio’r byd 

a’r holl ogoniant sy ynddo i gyd. 

 

 

 

Cyfrinach Watts oedd ei allu fel bardd, ei gynildeb, a 

symlrwydd y gân. Mae pob un o’I emynau yn gerddi, ac 

wedi eu canuar y mesurau cyffredin neu hir. Diolch am 

ein beirdd a’r emynwyr oedd yn gallu adnabod crefftwr 

wrth ei waith a’r gwerth sy’n perthyn i’r ymdrech I 

drosglwyddo ei waith ef i’n hiaith ninnau. 

 

Cadwch yn saff, 

 

Emlyn 

 

 

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

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

mi y gwnaethoch.” 

 

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

bod yn credu, yn esgor ar weithredoedd ymarferol - 

dyw e’ fawr o ffydd! 
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Mae plant ym Mhump-hewl wedi dychwelyd i'r 

ysgol, ond maent wedi dychwelyd i ysgol newydd 

gwerth £4.5 miliwn sy'n addas ar gyfer dysgu yn yr 

21ain ganrif. 
 

Mae'r adeilad ysgol newydd wedi'i gwblhau gan 

Gyngor Sir Caerfyrddin ar dir gerllaw safle 

presennol yr ysgol sy'n darparu cyfleusterau a llety 

o'r radd flaenaf I ddisgyblion a staff. 

 

Mae'n darparu 120 o leoedd i ddisgyblion rhwng 4 

ac 11 oed, yn ogystal â 30 o leoedd meithrin 

ychwanegol sy'n cael eu darparu gan ddarparwr 

allanol, gan helpu i ateb y galw am addysg 

Gymraeg yn yr ardal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae cam un y prosiect hefyd yn cynnwys parcio 

oddi ar y ffordd y mae mawr ei angen ar gyfer staff 

ac ymwelwyr a man gollwng i rieni. 

 

Bydd cam dau yn darparu ardal gêmau aml-

ddefnydd y gellir ei rhannu â'r gymuned, a fydd ar y 

safle presennol yn dilyn dymchwel hen adeilad yr 

ysgol. Y gobaith yw y bydd hyn wedi'i gwblhau 

erbyn mis Mehefin. 

Dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, y 

Cynghorydd Jim Jones: “Mae'n wych gweld y 

disgyblion a'r staff yn yr ysgol newydd, mae'r 

ystafelloedd dosbarth yn olau ac yn cael digon o 

awyr iach, ac mae'rlle y tu allan sydd ganddynt I 

chwarae ynddo yn wych. 

 

“Mae eisoes wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i'r 

plant a'r staff ac rydym wrth einboddau. Mae'r plant 

yn llawn cyffro i'r ardal gemau aml-ddefnydd gael 

ei gorffen, ac wedyn bydd gennym ysgol y gall y 

gymuned gyfan fod yn filch ohoni.” 

 

Mae'r prosiect yn cael ei ddarparu fel rhan o Raglen 

Moderneiddio Addysg y Cyngor ac yn cael ei 

ariannu ar y cyd â Llywodraeth Cymru, drwy ei 

menter Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 

Mae'r adeilad wedi cael ei ddylunio gan benseiri'r 

Cyngor ac mae'r gwaith yn cael ei gyflawni gan 

TRJ Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod 

o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a 

Gwasanaethau Plant:  

 

“Mae'r cyngor wedi ymrwymo i fuddsoddi yn 

nyfodol ein plant ac mae'n wych gweld plant a staff 

Ysgol Pum Heol yn eu hysgol newydd.” 

 

Dywedodd y Pennaeth, Eira Rumble: “Rwy'n falch 

iawn o fod y pennaeth cyntaf yn yr adeilad ysgol 

newydd hwn. Mae gennym atgofion melys o'n hen 

ysgol, ond roedd yn amser symud ymlaen, ac mae'r 

llety a'r cyfleusterau sydd gennym yn yr adeilad 

newydd hwn wedi darparu amgylchedd dysgu 

cyffrousi ni i gyd.” 

 

  

Newyddion Ysgol Pum Heol 
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