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Cyfle arall i unigolion neu, am y tro cyntaf eleni, grwpiau, gymryd rhan mewn 

profiad hollol unigryw o ganu gydag arwr cerddorol. 

Rhagor o fanylion ar dudalen...13 

 

Hanes Lianne Bowen o Bontyberem  sydd wedi’i phenodi’n Ddarlithydd mewn 

Addysg Gynhwysol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Tudalen...11 

Diwrnod Dathlu Dewi ‘Dolig yn Ysgol Gynradd Drefach...tudalen 20 
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  Cornel Coginio 
Cyw Iâr Sinsir, Ffa 

Gwyrdd a Nwdls 

 

Digon i 2 

Cynhwysion 

• ½ llwy fwrdd o olew olewydd 

•  

• 2 frest cyw iâr heb y croen, 

wedi’u sleisio 

•  

• 200g o ffa gwyrdd, wedi’u tocio 

a’u hanneru 

•  

• Darn o sinsir tua 2cm, wedi’i 
blicio a’i dorri’n fân 

•  

• 2 glof o arlleg wedi’u sleisio 

•  

• 1 pelen o sinsir mewn surop ac  

• 1 llwy de o surop o’r jar  

•  

• 1 llwy de o flawd corn, wedi’i 
chymysgu gydag 1 llwy de o ddŵr 

•  

• 1 llwy de o saws soia tywyll, ac 

ychydig mwy i weini 

•  

• 2 lwy de o finegr reis 

•  

• 200g o nwdls wedi’u coginio 

Dull 

1. Cynheswch yr olew mewn woc dros wres uchel a 

thro-ffrïo’r cyw iâr am 5 munud.  

2. Ychwanegwch y ffa gwyrdd a thro-ffrïor cyfan 

am 4-5 munud arall nes bod y ffa yn dyner a’r 
cyw iâr wedi’i goginio trwyddo. 

3. Trowch y sinsir ffres a’r garlleg i mewn, a ffrïo’r 
cyfan am 2 funud, yna ychwanegwch y sinsir 

mewn surop a’r surop, y blawd corn, y saws soia 

a’r finegr.  

4. Ffrïwch y cyfan am 1 funud, ac yna 

ychwanegwch y nwdls.  

5. Coginiwch nes bod popeth yn boeth a’r saws yn 

gorchuddio’r nwdls.  

6. Diferwch fwy o saws soia dros y cyfan cyn 

gweini. 
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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 Mehefin 2021 

erbyn 12.00yp ar 

20 Mai 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 

Roeddwn yn falch iawn o gymryd rhan mewn 

hystings rhithwir a drefnwyd gan sawl sefydliad 

megis y ffermwyr ifanc, yr undebau ffermio ac un 

arbennig gan Goleg Sir Gâr, gan glywed a thrafod y 

materion sy’n bwysig i chi. 

Mae dyddiau gwell o'n blaenau bellach, gyda’r 
rhaglen brechlyn ar waith, gyda nifer yn edrych 

mlân i fyd ar ôl Cofvd a chyfleoedd newydd; ac 

mae etholiadau'n rhoi cyfle in ni ddewis dyfodol 

newydd.  

Wrth in ni adeiladu'r dyfodol newydd a Chymru 

newydd, byddai'n anrhydedd eich cynrychioli 

unwaith eto yn ein Senedd genedlaethol.  

Rwy’n wleidydd profiadol, ac mae gennyf gynllun 

adfywio trwy weithredoedd – nid geiriau, ac rwyf 

wedi bod yn paratoi  am y foment hon gydol fy 

mywyd.  

Gofynnaf am eich cefnogaeth er mwyn caniatáu i 

mi sicrhau fy ngweledigaeth ar gyfer Llanelli a 

Chymru gwell 

Mae’r cynllun tri-phwynt ar gyfer Llanelli yn 

cynnwys y canlynol : 

• Strategaeth creu swyddi 

• Cynllun gwella iechyd 

• Llais cryf i Lanelli 

Cynllun swyddi ar gyfer Llanelli yw fy 

mlaenoriaeth gyntaf, gyda swyddi gwyrdd yn 

greiddiol iddo a Gwarant Swydd i Ieuenctid – gan 

ddarparu swydd i bob person ifanc sydd angen un.  

Nid wyf am i genhedlaeth fy merch gael ei gadael 

ar ôl fel fy nghenhedlaeth i yn yr 1980au oherwydd 

diffyg cyfleoedd. 

Byddaf yn ymgyrchu dros hwb iechyd meddwl 

newydd i Lanelli, dychwelyd gwasanaethau 

Meddyg Teulu i Drimsaran a chynllun i gwtogi 

amseroedd a rhestrau aros.  

Mae gen i'r profiad o gynrychioli cymunedau'r 

etholaeth hon fel aelod rhanbarthol neu leol am 

bron i 14 mlynedd.  

Dros y blynyddoedd hynny mae fy swyddfa wedi 

helpu miloedd o bobl sy'n wynebu pob math o 

broblemau 

Byddaf yn llais cryf i Lanelli, a chyn gynted ag y 

bydd Coronafeirws yn caniatáu, byddaf yn ail-agor 

fy swyddfa â staff yng nghanol dref Llanelli.  

Byddaf yn sicrhau bod lleisiau pobl Llanelli a 

chymunedau Cwm Gwendraeth yn cael eu clywed 

a’u cynrhycholi’n glir yn ein Senedd. Byddaf yn 

cadw mewn cysylltiad â chi. 

twitter.com/helenmarycymru 

facebook.com/HelenMaryJonesPlaid 

Gwefan www.plaidllanelli.cymru 

 

 

 

 

  

http://www.plaidllanelli.cymru/
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Pwysigrwydd Pleidleisio gan Beca 

Williams 

Ydych chi’n credu bod angen newid ar Gymru? 
Wel, dyma eich cyfle i newid pethau! 

Pwy? 

Am y tro cyntaf eleni mae arddegwyr 16 ac 17 oed 

â’r hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Senedd yng 
Nghymru.  

Golyga hyn fod dros 100,000 o bleidleisiau 

newydd, sydd yn bron i 1/10 o’r pleidleisiau o 
2016. Yn sicr mae gan y bobl ifanc gyfle i gael 

dylanwad ar ein dyfodol democrataidd am y 5 

mlynedd nesaf. Ar y 6ed o Fai mae gennych yr 

hawl i roi eich barn a gwneud gwahaniaeth.  

 

Pam? 

Mae hyn yn wir am bob oedran, ond yn hynod o 

bwysig yn y to ifanc gan mai eu dyfodol nhw sydd 

yn eu dwylo. Trwy bleidleisio mae’n rhoi cyfle i chi 
ddewis eich cynrychiolydd democrataidd er mwyn 

gwneud penderfyniadau drosoch.  

Mae gan y Senedd ddylanwad mawr ar eich bywyd 

bob dydd, ac felly gwnewch yn siŵr eich bod yn 

gweithredu er eich lles eich hun a’r bobl o’ch 
amgylch.  

Yn ogystal, mae gan y Senedd gyllideb o £17 

biliwn ac felly mae angen eich arweiniad chi i 

benderfynu sut a ble mae’n cael ei wario yn ddoeth.  

 

Gwnewch y mwyaf o’r cyfle er mwyn diolch i’r 
rhai a frwydrodd dros ein hawliau! 

 

Beth? 

Trwy bleidleisio mae gennych lais ynghylch amryw 

o agweddau efallai nad i chi eu hystried. Mae’r 
rhain yn cynnwys yr amgylchedd, y Gymraeg, 

amaethyddiaeth ac iechyd er enghraifft.  

Y bleidlais ranbarthol 

Yng Nghymru mae 5 rhanbarth, ac ar gyfer pob 

rhanbarth mae 4 aelod seneddol yn cael eu hethol. 

Felly yn y bleidlais ranbarthol, rydych chi’n 
pleidleisio dros y blaid rydych chi’n dymuno i’ch 

cynrychioli chi. Wedi i’r pleidleisiau gael eu cyfri, 
caiff y 4 sedd eu dosbarthu trwy ddefnyddio’r 
system bleidleisio gyfrannol.  

 

Y bleidlais leol 

Ar gyfer y bleidlais leol, mae rhestr o’r ymgeiswyr 

a’r blaid maent yn ei chynrychioli, sef un o’r 40 o’r 
etholaeth leol. Wedi i chi bleidleisio dros un, maent 

yn cael eu cyfri, ac yna caiff yr ymgeisydd mwyaf 

poblogaidd ei ethol fel eich aelod seneddol lleol. 

 

Os nad ydych chi wedi pleidleisio, rydych chi 

wedi atal eich llais dros Gymru am y 5 mlynedd 

nesaf! 

 

Sut?  

Wedi i chi gofrestru bydd gennych dri dewis o ran 

sut ydych chi am bleidleisio. 

Gallwch fynd i’r man pleidleisio ar ddiwrnod yr 

etholiad. Byddwch yn cael manylion eich gorsaf 

bleidleisio ar y cerdyn sydd yn dod trwy’r post. 

O ganlyniad i’r sefyllfa sydd ohoni, gyda’r 
Coronafeirws, mae pleidleisio drwy’r post yn fwy 
poblogaidd gan ei bod yn ffordd rhwydd a diogel i 

wneud. 

Yn ogystal, mae’r pleidleisio trwy ddirprwy yn 

golygu bod rhywun yr ydych yn ymddiried ynddo 

yn mynd i fwrw’r bleidlais drosoch os ydych chi’n 
sâl. 

Heb os nac oni bai mae pleidleisio yn hynod o 

bwysig er mwyn sicrhau bod y wlad yn cael ei 

rheoli yn ôl anghenion a dymuniadau y bobl, a 

thrwy roi croes yn y bocs mae modd gwneud 

hynny. 
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Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart 

Gyda chyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg yn 1588 gan 

yr Esgob William Morgan ynghyd ȃ chyfieithiadau 

gramadeg John Davies, Mallwyd, mae haneswyr ar 

y cyfan yn gweld y digwyddiadau a’r cyfnod hwn 

yn hynod o arwyddocaol yn hanes a goroesiad y 

Gymraeg.  

Yn ogystal â’r cerrig milltir hyn, gyda’i ysgolion 

cylch yn y ddeunawfed ganrif, sicrhaodd Gruffudd 

Jones, Llanddowror fod llythrennedd yn cael ei 

gyflwyno i werin gwlad a hynny trwy gyfrwng y 

Gymraeg.  

Gan wibio mewn peiriant amser i’r ugeinfed ganrif, 

gwelwn yn y 1960au ffrwydrad cerddoriaeth 

Gymraeg, gydag artistiaid blaenllaw fel Dafydd 

Iwan a Huw Jones yn esgori ar Sin Gerddoriaeth 

Gymraeg ffyniannus sydd dal gyda ni heddiw. 

Slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ers hynny yw 

‘Popeth yn Gymraeg’.  

Beth ymhlith y rhain sy’n berthnasol i’r byd 

digidol? Gan wibio eto i’r unfed ganrif ar hugain, 

gwelwn chwyldro arall yn digwydd, y chwyldro 

digidol, ble bydd y Gymraeg yn gorfod esblygu a 

goroesi unwaith yn rhagor.  

Er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cofleidio’r byd 

digidol, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 

ddiweddar wedi galw am sefydlu menter iaith 

ddigidol er mwyn datblygu cynnwys trwy gyfrwng 

y Gymraeg.  

Felly, beth sydd ar gael ar hyn o bryd? Mae yn  sicr 

fylchau mawr ond ar y llaw arall mae yna hefyd 

doraith o gynnwys ar gael yn Gymraeg. Mae’n holl 

bwysig ein bod yn ei ddefnyddio!  

Dwi’n siwr eich bod yn gyfarwydd iawn â llawer 

o’r adnoddau a’r gwefannau sy’n bodoli eisoes. O 

ran y newyddion, wrth gwrs, fe ellir darllen gwefan 

https://golwg.360.cymru/ neu 

https://bro.360.cymru/ i gael y newyddion o’ch 

milltir sgwâr. Mae www.Lleol.cymru yn ffordd dda 

o gadw llygaid ar newyddion lleol a chenedlaethol 

heb sôn am chwilio am swydd lle mae’r Gymraeg 

yn angenrhediol.  Datblygiad newydd iawn ydi 

dyfodiad ap newydd newyddion S4C sydd yn 

wasanaeth cwbl newydd, a gellir llwytho’r ap ar 
Google Play trwy’r ddolen hon: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cymr

u.s4c.newyddion 

Un o wefannau mwyaf y Gymraeg yw BBC Cymru 

Fyw, a cheir yno lond gwlad o erthyglau, 

cyfweliadau ysgrifenedig ac eitemau fideo o’r 
ysgafn i’r difrifol, i gyd mewn un lle 

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw Digon i’ch 

cadw’n brysur am oriau.  

Gwasanaeth fideo poblogaidd tu hwnt yw Hansh 

https://www.facebook.com/hanshs4c/ sy’n profi’n 

boblogaidd iawn, ble y trafodir pob mathau o 

bynciau mewn ffordd gynnil a difyr. Mae Hansh 

wedi gweld cannoedd o filoedd yn clicio ar ei 

fideos, megis y cogydd Chris Roberts o Gaernarfon.   

Mae’n werth hefyd croesawu gwefan newydd wych 

y Papurau Bro sy’n brosiect ar y cyd â  Mentrau 

Iaith Cymru https://papuraubro.cymru/ Ewch yno i 

chwilio am Bapur y Cwm.  

Yn ystod y cyfnod clo, mae’r ap a’r platfform 

cymunedol Ambobdim wedi sefydlu’i hun ymhlith 

y platfformau mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg yn 

darlledu cyngherddau, cyfweliadau, giga a gwyliau, 

gan ddiddanu pobl o foethusrwydd eu soffa. Mae’n 

werth galw heibio ar wefan Ambobdim 

https://www.amam.cymru/ambobdim i weld beth 

sydd ar y gweill. Mae’n wefan brysur tu hwnt sy’n 

llawn o gynnwys diddorol. 

Heb anghofio am yr holl gynnyrch sydd hefyd ar 

wefan ffrydio cerddoriaeth http://www.spotify.com, 

neu http://www.youtube.com , boed yn 

gerddoriaeth Gymraeg neu’n archif ffilm, neu’n 

wefannau fel Llên Natur ar Facebook. Er mwyn 

cael mynediad i’r holl bodlediadau Cymraeg sydd 

ar y We, ewch i’r https://ypod.cymru/. Mae gwefan 

http://Meddwl.org er enghraifft yn llawn o gynnwys 

hanfodol ar gyfer hybu eich iechyd meddwl.  

Mae ôl y Gymraeg yn sylweddol ac mae’n hanfodol 

ein bod fel siaradwyr yn defnyddio’r adnoddau hyn 

– I ddechrau mae yna rywbeth at ddant pawb ac 

mae’r cynnwys yn berthnasol iawn. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo buddsoddiad 

yn rhan o’r weledigaeth i gyrraedd miliwn o 

siaradwyr erbyn 2050 gyda phwyslais sylweddol ar 

y digidol.  

Mae gan Cymunedau Digidol Cymru sesiwn ‘Y 
Gymraeg ar y We’ sy’n bwrw golwg ar yr 

adnoddau hyn, ac mae croeso i chi e-bostio 

Cymunedau.Digidol@wales.coop i drefnu 

hyfforddiant am ddim.  

 

https://golwg.360.cymru/
https://bro.360.cymru/i
http://www.lleol.cymru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cymru.s4c.newyddion
https://play.google.com/store/apps/details?id=cymru.s4c.newyddion
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw
https://www.facebook.com/hanshs4c/
https://papuraubro.cymru/
https://www.amam.cymru/ambobdim
http://www.spotify.com/
http://www.youtube.com/
https://ypod.cymru/
http://meddwl.org/
mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
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I’r Silff Lyfrau 

Gorfoledd a Thor-calon Pêl-droediwr 

Proffesiynol yng nghyfnod Cenhedlaeth 

Aur ManchesterUnited 

  
Llyfr newydd Rhodri Jones yn datgelu sut 

beth oedd rhannu ‘stafell newid gyda 

Mawrion Man-U a  bod mewn partïon gyda’r 

Beckham, Yorke a Giggs... 

 

Mewn llyfr newydd o’r enw Meddwl am Man 

U mae’r cyn-beldroediwr Rhodri Jones yn datgelu 

hanesion rhyfeddol am gyrraedd yr uchelfannau yn 

sgil cael ei arwyddo gan un o glybiau mwya’r byd, 

ynghyd â’r gwaelodion tywyll. 

 

 
 

Dechreuodd Rhodri ei yrfa fel pêl-droediwr 

proffesiynol ifanc yn ManchesterUnited rhwng 

1996 a 2000, yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf 

llwyddiannus yn hanes y clwb.  

 

Yn y gyfrol, trafodir y pwysau a roddwyd ar 

chwaraewyr ifanc a’r ymroddiad a’r ddisgyblaeth 

oedd yn ddisgwyliedig mewn ymarferion hyfforddi, 

gemau, twrnameintiau a hyd yn oed oddi ar y cae.  

 

Sonnir hefyd am rai o sêr y byd pêl-droed ar y pryd 

– Giggs, Scholes, Beckham, Roy Keane, Teddy 

Sheringham ac Alex Ferguson.  

 

 

 

Yn llifo drwy’r cwbl, mae stori bersonol Rhodri 

oedd ar dân eisiau chwarae yn nhîm cyntaf Man U, 

y tîm a gefnogodd ers pan oedd yn blentyn, a’r 
rhwystrau a wynebodd wrth geisio cyflawni hynny. 

  

Yn y gyfrol, mae Rhodri’n siarad yn onest am yr 

heriau corfforol a meddyliol y mae wedi eu 

hwynebu. Sonia hefyd am y siwrne y mae wedi bod 

arni i ddeall sut mae’r meddwl yn gweithio a sut y 

mae wedi mynd ati i ddatblygu ei ffitrwydd 

seicolegol. 

  

Dywedodd Rhodri am y broses o sgwennu’r gyfrol: 

‘Yn 2019 bu farw’r sgowt oedd yn gyfrifol am roi’r 
cyfle i mi yn ManchesterUnited. Yn yr angladd, 

gwelais rai o fy nghyn-hyfforddwyr a 

ddylanwadodd ar fy ngyrfa, gan gynnwys Syr Alex 

Ferguson, rheolwr tîm cyntaf y clwb tra ro’n i yno.  

 

Daeth yr atgofion i’r wyneb eto wrth weld yr holl 

wynebau cyfarwydd. Gadawais yr angladd gyda 

chymysgedd o deimladau – euogrwydd am fethu 

gwobrwyo’r ffydd ddangosodd y sgowt ynof i, ond 

hefyd gyda hedyn y syniad o ysgrifennu llyfr wedi 

ei blannu yn fy mhen. Mae’r broses o ysgrifennu’r 
llyfr wedi bod yn un o fwynhad ar y cyfan, ac yn 

aml dwi wedi ymgolli yn y broses o ysgrifennu. 

Mae’r geiriau fel petaent yn ysgrifennu eu hunain ar 

adegau – heb oes maent wedi ffurfio yn yr 

isymwybod dros y blynyddoedd.’ 
  

Un o Gaerdydd yw Rhodri. Wedi arwyddo i Man-

U, ymunodd â Rotherham ac wedi cyfnodau o 

chwarae’n lled-broffesiynol yn Uwch Gynghrair 

Cymru gyda Chwmbrân a Chaerfyrddin, bu’n rhaid 

iddo ymddeol o bêl-droed yn sgil problemau gyda’i 
ben-glin.  

 

Roedd Rhodri hefyd yn wynebu heriau meddyliol a 

effeithiodd ar ei yrfa bêl-droed. Mae bellach 

yn gyfarwyddwr teledu a hyfforddwr ffitrwydd 

meddyliol. 

  

Mae Meddwl am Man U gan Rhodri Jones ar 

gael nawr (£9.99, Y Lolfa). 
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Penwythnos Siarad Cyhoeddus 

Rhithwir C.Ff.I Sir Gâr 2021 
 

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 

Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin fel 

digwyddiad rhithwir am y tro cyntaf erioed ar 

ddydd Sadwrn 27ain a dydd Sul 28ain o Fawrth.  

 

Er yn brofiad newydd i’r Sir, roedd safon y cystadlu 

yn dal i fod yn uchel iawn ar draws yr 8 adran 

wahanol. Diolch i’r stiwardiaid am sicrhau bod y 

diwrnod yn rhedeg yn llyfn. Rydym hefyd yn 

ddiolchgar iawn i’r holl hyfforddwyr am roi o’u 

hamser i hyfforddi’r aelodau. Diolch yn fawr iawn 

i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych yn ystod y 

dydd. 

 

Pob lwc i’r holl aelodau fydd yn cynrychioli’r Sir ar 
lefel Cymru ddiwedd mis Ebrill! 

 

 

Siarad Cyhoeddus Cymraeg: 

 

Adran Ddarllen 

Miss Naomi Nicholas gafodd y dasg o feirniadu 8 

tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 15. Dyma’r 
canlyniadau: 

 

Tîm Buddugol: 

C.Ff.I Penybont – Celyn Richards, Olwen 

Roberts a Gilbert Roberts 

 

Unigolyn Gorau: 

Celyn Richards, C.Ff.I Penybont 

 

Adran Iau 

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 17, 

Mr Cennydd Jones oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 

4 tîm yn cystadlu. Dyma’r canlyniadau: 

 

Tîm Buddugol: 

Tîm Swyddfa – Gwenno Roberts, Sara Jones 

(C.Ff.I Llanfynydd) a Lois Davies (C.Ff.I 

Llangadog) 

 

Unigolyn Gorau: 

Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd 

 

Adran Ganol 

Mr Wyn Thomas oedd yng ngofal yr Adran Ganol. 

Roedd 2 dîm yn y gystadleuaeth hon a dyma’r 
canlyniadau: 

 

Tîm Buddugol: 

C.Ff.I Llanllwni  – Betsan Jones, Cathrin Jones 

a Sioned Howells 

 

Unigolyn Gorau: 

Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni 

 

Adran Hŷn: 

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth 

hon rhwng 7 tîm cryf iawn. Mr Wyn Thomas oedd 

â’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau: 
 

Tîm Buddugol: 

C.Ff.I Penybont – Mared Evans, Fiona Phillips, 

Elen Jones a Cadi Evans 

 

Unigolyn Gorau: 

Elen Jones, C.Ff.I Penybont 

Siarad Cyhoeddus Saesneg: 

 

Adran Ddarllen 

Miss Angharad Edwards gafodd y dasg o feirniadu 

3 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 15. 

Dyma’r canlyniadau: 
 

Tîm Buddugol: 

C.Ff.I Llangadog – Lois Davies, Abner Evans ac 

Ilan Dafydd 

 

Unigolyn Gorau: 

Lois Davies, C.Ff.I Llangadog 
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Adran Iau 

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 17, 

Mrs Jill George oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 2 
tîm yn cystadlu. Dyma’r canlyniadau: 
 

Tîm Buddugol: 

C.Ff.I Llanddarog – Morgan Davies, Rhys 

Griffiths ac Ellis Davies 

 

Unigolyn Gorau: 

Morgan Davies, C.Ff.I Llanddarog 

 

 

Adran Ganol 

Miss Kate Miles oedd yng ngofal yr Adran Ganol. 

Roedd 3 thîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r 
canlyniadau:  

 

Tîm Buddugol: 

C.Ff.I Penybont  – Hannah Richards, Daniel 

O’Callaghan, Caeo Pryce a Lleu Pryce 

 

Unigolyn Gorau: 

Mari James, C.Ff.I Llangadog 

 

 

Adran Hŷn: 

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth 

hon rhwng 2 dîm cryf iawn. Miss Kate Miles oedd 

â’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau: 
 

Tîm Buddugol: 

Tîm Swyddfa– Angharad Thomas (C.Ff.I 

Dyffryn Tywi), Ffion Rees (C.Ff.I Llanfynydd) a 

Lynwen Mathias (C.Ff.I Dyffryn Cothi) 

 

Unigolyn Gorau: 

Lynwen Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi 

 

 

 

 

 

Cŵn Tywys 

Mae yna grŵp o wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser 

ar draws Sir Gaerfyrddin i hybu’r gwaith y mae 

Cŵn  Tywys Cymru yn ei wneud.  

Mae Ci Tywys yn newid bywyd unigolyn sydd yn 

ddall neu â nam ar y golwg ac mae yna tua 250 o 

berchnogion Cŵn Tywys yng Nghymru, ond mae 

nifer ar y rhestr aros. Yn anffodus mae’r amser aros 
wedi ymestyn yn y flwyddyn ddiwethaf i 

unrhywbeth rhwng 12-24 mis oherwydd 

Coronafeirws. Ni chafodd cŵn bach eu bridio am 

rai misoedd felly mae nifer y cŵn sydd yn cael eu 

hyfforddi yn llai na’r arfer. 

Mae’r gost yn enfawr, felly mae codi arian yn rhan 
bwysig o waith ein grŵp. Mae cost un ci yn 

£54,800! Mae’r swm yma yn cynnwys bridio, magu 

y ci bach, hyfforddi a chost y bartneriaeth tra bod y 

ci yn gweithio. 

 

Davina a Barney 

Bydd y ci bach yn dechre ei hyfforddiant pan fydd 

tua 8 wythnos oed ac yn cael ei bartneru gyda 

pherson dall pan fydd tua 18-20 mis oed. Bydd y ci 

yn gweithio nes ei fod tua 9-10 blwydd oed ac 

wedyn yn ymddeol. Gall y ci aros gyda’r teulu os 
dymunant neu gall gael ei ail-gartrefu. 

Byddwch yn gallu gweld ein grŵp allan ar draws y 

sir yn codi arian, naill ai mewn siop gyda bwced 

neu ar y stryd gyda’n stondyn masnach. Mae nifer o 

ddigwyddiadau yn cael eu trefnu hefyd fel tê-

partïon, cwis, cyngerdd neu abseilio a rhedeg 

marathon! 



12 

 

Os oes diddordeb gyda chi mewn gwirfoddoli gyda 

ni, yna byddai’n grêt clywed wrthoch chi. Gallwch 

hefyd drefnu digwyddiad i godi arian eich hyn a 

byddem yn gallu cefnogi a bod yn bresennol i roi 

cymorth.  

Gall siaradwyr ddod allan i siarad am hanes a 

gwaith Cŵn Tywys hefyd. 

Am unrhyw wybodaeth cysyllwtch â Ruth Evans ar 

07779 708905 neu ruthtalog@yahoo.com 

 

Cofiwch Dryweryn - Cofiwch Kenya 

Wythnos Cymorth Cristnogol 10-16 Mai 2021 

Mae codi argae er mwyn cronni dŵr yn rhywbeth 

sydd â chysylltiadau 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 bod 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 hanwybyddu. 

Mewn rhannau eraill o’rbyd, 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 ar yr argae; y nhw sydd berchen ar y dŵr. 

Oherwydd hyn, gweithred gyfiawn yw codi argae 

yn Kenya. 

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni (10-16 

Mai) bydd eglwys i 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
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
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Penodi Darlithydd o Bontyberem yn 

Y Drindod Dewi Sant 

 

Mae cyn-fyfyriwr o Bontyberem wedi’i 
phenodi’n Ddarlithydd mewn Addysg 

Gynhwysol ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi 

Sant.   

 

Ers ei phenodi mae Lianne Bowen wedi bod yn 

darparu ystod o ddarlithoedd ar-lein wyneb yn 

wyneb ar gyfer nifer o grwpiau o fyfyrwyr ‘Addysg 

Gynhwysol’.   Mae Lianne yn addysgu ar 

amrywiaeth o fodylau sy’n cynnwys pynciau megis 

Anghenion DysguYchwanegol, Ymddygiad yn yr 

Ystafell Ddosbarth ac Ymyriadau ac Egwyddorion 

Dysgu ac Addysgu. Mae hefyd yn astudio am PhD 

yn y Brifysgol sy’n canol bwyntio ar lesiant plant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am lawer flwyddyn bu Lianne, sy’n byw ym 

mhentref Pontyberem, yn gweithio ym maes 

mânwerthu a’r sector gofal cymdeithasol.   Fodd 

bynnag, penderfynodd ddilyn ei breuddwyd a 

dychwelyd i fyd addysg i fynd â’i gyrfa 

ymhellach.  Meddai Lianne Bowen: 

 

“Cofrestrais ar y Radd Sylfaen mewn Astudiaethau 

Cynhwysol i Gynorthwywyr Addysgu yn y Drindod 

Dewi Sant yn ystod haf 2013.  Roeddwn yn 

fyfyriwr prifysgol cenhedlaeth gyntaf ac es i’r 
brifysgol fel myfyriwr aeddfed ar y penwythnosau 

ar gyfer fy ngradd is-raddedig a’m gradd ôl-

raddedig.  Parheais i weithio’n Gynorthwyydd 

Cymorth Dysgu amser llawn gydol f’astudiaethau, 
yn ogystal ag ennill cymwysterau perthnasol eraill.   

 

Rwy’n cydnabod ac yn rhoi clod i fy nheulu yn 

ogystal â staff y Drindod Dewi Sant sydd wedi fy 

nghefnogi a chynnig mentora i mi ar hyd y daith 

hon.   Mae fy rôl fel darlithydd yn Y Drindod Dewi 

Sant wedi rhoi cyfle i mi roi rhywbeth yn ôl i’r 
Brifysgol."   

 

Meddai Cindy Hunt, Cyfarwyddwr Rhaglen y radd 

Addysg Gynhwysol: 

“Mae Lianne wedi cael dechrau anghonfensiynol 

oherwydd sefyllfa Covid ond aeth hi ati’n syth a 

bellach mae’n rhan ganolog o’r tîm.  Mae hi wedi 

datblygu darlithoedd ar-lein sydd wedi denu 

diddordeb y myfyrwyr ac mae wedi datblygu 

amrywiaeth o adnoddau addysgu ar-lein newydd. 

 

“Mae’n bleser mawr gennym ni fod Lianne wedi 

ymuno â’n tîm, yn enwedig am ei bod yn un o gyn-

raddedigion Addysg Gynhwysol ei hun.  Mewn 

gwirionedd, mae hon yn wir stori o lwyddiant ac 

mae stori Lianne yn dangos sut allwch chi symud 

ymlaen o fewn gradd Addysg Gynhwysol.” 

 

Roedd Lianne yn fyfyriwr is-raddedig ar y Radd 

Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol i 

Gynorthwywyr Addysgu yn 2013 gan ennill ei 

gradd sylfaen gyda rhagoriaeth ym mis Mehefin 

2016.  Wedyn enillodd y radd BA (Anrh) mewn 

Addysg Gynhwysol gydag Anrhydedd Dosbarth 

Cyntaf ym mis Mehefin 2017 ac ym mis Mehefin 

2019 enillodd radd Meistr yn y Celfyddydau mewn 

Tegwch ac Amrywiaeth yn y Gymdeithas a bellach 

mae’n astudio ar hyn o bryd am PhD.    

 

“Mae Lianne yn fodel rôl ffantastig i’r myfyrwyr y 

mae’n eu haddysgu a bydd hefyd yn gallu 

cydymdeimlo â’u taith ddysgu hwythau,” meddai 

Cindy.  Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr ar y llwybr 

Addysg Gynhwysol yn Gynorthwywyr Cymorth 

Dysgu ac yn Gynorthwywyr Addysgu, ac felly mae 

gan Lianne wybodaeth fanwl o’u rôl waith a’r 
strategaethau ar gyfer cydbwyso gwaith ac 

astudio.  Mae’r Ganolfan Astudiaethau Plentyndod, 

Ieuenctid ac Addysg hefyd yn cael budd mawr o 

wybodaeth uniongyrchol Lianne am y sector 

addysg gynradd.” 

 

Er gwaethaf y ffaith iddi ddechrau ar ei rôl 

ddarlithio yn ystod pandemig Covid-19, mae 

Leanne a’r tîm wedi mynd i’r afael â’r dechnoleg 

addysgu ar-lein ddiweddaraf.    

 

Da iawn ti Leanne! 
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Un Man Canolog Ar Gyfer yr 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 ddarllenwyr 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.  

Meddai 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 y 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 chreu 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. Meddai Lowri Jones ar ran Bro360: “Ry’n 
ni’n falch fod 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.” 

Llythyron 

Galw am Diwtoriaid Cymraeg 

Oes arnoch chi awydd sialens newydd neu ydych chi’n 
chwilio am ychydig o waith ac eisiau gweithio fel tiwtor 

Cymraeg? 

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eisiau 
casglu cronfa o enwau pobl fyddai â diddordeb gweithio 

fel tiwtor, gyda’r oriau gwaith yn gallu amrywio o ddwy 

awr i dros 20 awr yr wythnos. 

Mae wedi bod yn flwyddyn hynod brysur o wersi ar-lein 

i’r Ganolfan, ac mae ’na alw parhaus am diwtoriaid i 
ddysgu’r miloedd o oedolion sy’n cofrestru ar gyrsiau 
bob blwyddyn. 

’Dyn ni’n chwilio am bobl ym mhob rhan o Gymru i 

ymuno gyda'r tîm o diwtoriaid gwych sydd eisoes yn 

gweithio gyda ni.  Yn ddelfrydol, ’dyn ni’n chwilio am 
brofiad dysgu blaenorol, ond y nodweddion holl bwysig 

ydy brwdfrydedd ac ymroddiad at y Gymraeg. 

Bydd y Ganolfan yn casglu enwau pobl sydd â 

diddordeb, i’w rhannu gyda’i darparwyr cyrsiau, fel y 
gallan nhw gysylltu’n uniongyrchol i drafod cyfleoedd 
gwaith posibl.  Mae tiwtoriaid yn cael eu cyflogi’n 

uniongyrchol gan y darparwyr. 

Mae’r dysgwyr yn dysgu ar bum lefel wahanol – o 

gyrsiau Mynediad ar gyfer dechreuwyr, i gyrsiau Uwch 

a Hyfedredd ar gyfer y rheiny sy’n siaradwyr profiadol.  
Mae’r gwersi i gyd yn cael eu cynnal ar-lein ar hyn o 

bryd.  Rhagwelir y bydd canran o’r dosbarthiadau yn 
dychwelyd i ddysgu wyneb-yn-wyneb mewn lleoliadau 

ar draws Cymru pan fydd yn ddiogel i ni wneud hynny. 

I gofrestru eich diddordeb, ewch i: 

https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/recriwtio-

tiwtoriaid/ 

Diolch yn fawr a chofion gorau, 

Helen Prosser 

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu,Y Ganolfan Dysgu 

Cymraeg Genedlaethol. 

  

http://www.papuraubro.cymru/
https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/recriwtio-tiwtoriaid/
https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/recriwtio-tiwtoriaid/
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Chwilio am gantorion Cymru sy’n 

breuddwydio am ganu gyda’u 

harwyr 

 
Mae’r rhaglen sy’n codi’r galon, Canu Gyda Fy 

Arwr, yn ôl am ail gyfres ac yn rhoi cyfle arall i 

unigolion neu, am y tro cyntaf eleni, grwpiau, 

gymryd rhan mewn profiad hollol unigryw o ganu 

gyda’u harwr cerddorol. 

 

Roedd y gyfres gyntaf, a ddarlledwyd ar S4C ym 

mis Ionawr 2021, yn cynnwys Elin Fflur, Shân 

Cothi a Dafydd Iwan yn canu gyda phobl o wahanol 

gefndiroedd gyda rhai yn enwebu eu hunain ac 

eraill yn cael eu henwebu gan ffrindiau neu deulu, 

fel sypreis llwyr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd rhai o’r unigolion lwcus a gymerodd ran y 

tro diwethaf yn cynnwys gweithiwr y Gwasanaeth 

Iechyd, gofalwr Parc y Scarlets, disgybl chwech 

oed sydd wrth ei bodd yn canu, cymeriad lleol yn 

dathlu ei phen-blwydd yn 95 oed, cyn-ganwr oedd 

wedi colli ei hyder a llawer iawn mwy. 

 

Mae'r tenor adnabyddus Rhys Meirion, sy'n 

cyflwyno'r rhaglen, nawr yn chwilio am 

freuddwydwyr newydd sydd wrth eu boddau â 

cherddoriaeth i gymryd rhan mewn deuawdau 

disglair ar gyfer y gyfres nesaf. 

 

Ac eleni, nid dim ond unigolion sy’n gallu cael y 

cyfle unigryw yma. Mae modd i deulu, grŵp o 

ffrindiau, aelodau o’r un côr neu gymdeithas 

gymryd rhan! 

 

Mae Rhys wedi gweld y potensial sydd gan y gyfres 

hon i newid bywydau. 

“Dwi wedi bod yn ffodus i gael y cyfle i ganu gyda 

rhai o’m harwyr ar hyd fy ngyrfa – nid yn unig ar 

lwyfan ond ar y sgrin hefyd yn y gyfres Deuawdau 

Rhys Meirion. Mae profiadau fel hyn wir yn newid 

eich bywyd er gwell. 

 

“Mae Cymru’n cael ei hadnabod fel gwlad y gân ac 

rydyn ni am ddod â mwy o’i chantorion cudd i’r 
awyr agored, arddangos eu talentau a’u cael i ganu 

gyda’u harwyr a’u harwresau cerddorol. 

 

“Rydyn ni eisiau clywed gan gymaint o bobl â 

phosib i ddweud wrthym am eu gobeithion a’u 

breuddwydion cerddorol. Ac unwaith eto, does dim 

terfyn ar bwy all wneud cais. Rydyn ni'n chwilio 

am bobl o 10 i 110, a gall y rhaglen ymdrin ag 

unrhyw genre cerddoriaeth – o’r pop i'r clasurol, 

roc i reggae, jazz, gwerin, unrhyw beth!" 

 

“Cymerwch y cyfle a gwnewch gais - mae gennych 

bopeth i’w ennill a dim i'w golli. Rydych chi wedi 

gweld y profiadau anhygoel a bythgofiadwy gafodd 

pobl yn y gyfres gyntaf – felly ewch amdani!” 

 

Un o’r rhain oedd Catrin, Ffisiotherapydd yn 

Ysbyty Glan Clwyd a aeth i weithio yn yr Uned 

Gofal Dwys yn ystod cyfnod Covid-19. Mae Catrin 

o hyd wedi mwynhau perfformio ac roedd y profiad 

o ganu gyda’i harwres gerddorol, Elin Fflur, yn 

hwb mawr iddi: 

 

“Roedd canu gydag Elin yn fythgofiadwy – ac 

roedd o’n arbennig i gael canu’r gân Enfys gan ei 

bod hi’n berthnasol iawn ac yn dod o’r galon. Ac 

roedd gwneud hyn tu allan i’r ysbyty o flaen fy 

nheulu a ffrindiau yn anhygoel. 

 

“Dwi’n sicr wedi cael mwy o hyder i ganu ar ôl 

gwneud y rhaglen. A hyd yn oed tu ôl i’r camera, 

roedd Elin yn hynod o gefnogol. Mae cael rhywun 

o’r safon yna sy’n hapus i ganu efo fi ac wedi 

mwynhau canu efo fi yn help mawr i’n hyder i.” 

 

A beth fyddai cyngor Catrin petai rhywun rhwng 

dau feddwl i wneud cais i fod ar y rhaglen? “Yn 

sicr, gwnewch o! Mae’r profiad ti’n cael allan o’r 
rhaglen yn rhywbeth fase ti byth yn ei gael yn 

unman arall.” 

 

Un lwcus arall gafodd ei ddewis i gymryd rhan 

oedd Brynle Griffiths, Adeiladwr o Abergele, a 

ganodd gyda’i arwres o, Shân Cothi: 
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“I mi, roedd o’n rhywbeth reit bersonol. Oni isio 

magu bach o hyder yn ôl i ganu unawdau ac mi 

oedd o jyst y peth i roi cic yn fy mhen ôl i ac i gael 

codi ar fy nhraed a’i wneud o eto. 

 

“Fyswn i’n cynghori unrhyw un i wneud yr un peth, 

i ganu efo’i arwr neu arwres. Mae’n rhywbeth i’w 

drysori am weddill dy oes. Dwi wedi cael y fraint 

a’r pleser o ganu efo un o sopranos gorau’r byd! 

Ges i amser wrth fy modd.” 

 

Roedd canu gyda Shân gyda’i deulu yn ei annog 

ymlaen yn brofiad arbennig iawn i Brynle: 

 

“Roedd hi mor agos at rywun ac mor annwyl. A 

canu efo hi...da ni gyd wedi gweld hi ar y teledu a’i 
chlywed hi ar y radio, ond roedd sefyll ryw ddwy 

lath ohoni a’i chlywed hi’n canu efo’r llais mwya’ 
bendigedig ‘na... bois bach, roedd hwnnw’n 

arbennig iawn.” 

 

Felly os ydych chi’n breuddwydio am ganu gydag 

arwr neu arwres arbennig, neu eisiau enwebu ffrind, 

aelod o’r teulu neu grŵp sy’n haeddu’r profiad 

bythgofiadwy yma, mae angen cysylltu â chwmni 

cynhyrchu teledu Cwmni Da yng Nghaernarfon, 

erbyn dydd Llun, Mehefin 7, 2021. 

 

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ac anfonwch 

glip fideo byr i https://www.cwmnida.cymru/canu/.  

 

Ac am ragor o wybodaeth, cysylltwch 

â canu@cwmnida.tv  neu 07483904452. 

 

 

Rhowch wybod i Crimestoppers am 

fasnachwyr diegwyddor a 

throseddau ar drothwy’r drws 
  

Gall trigolion a busnesau ar hyd a lled Cymru sy’n 

credu bod masnachwyr diegwyddor yn targedu eu 

cymuned, neu sy’n adnabod rhywun sydd wedi 

dioddef yn sgil trosedd ar drothwy’r drws, roi 

gwybod yn ddienw i Crimestoppers. 

  

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cymru ac 

elusen wedi ymuno i ddarparu gwasanaeth sy’n 

galluogi aelodau o’r cyhoedd i ddarparu 

gwybodaeth werthfawr yn ddi-enw i gadw 

cymunedau’n ddiogel ac yn iach. 

  

Dyma’r mater diweddaraf y mae’r ddau sefydliad 

wedi bod yn cydweithio arno i annog aelodau o’r 

cyhoedd i ddarparu gwybodaeth am bryderon a allai 

fod ganddynt, yn gwbl ddienw. 

  

Meddai Helen Picton, Cadeirydd Gwasanaeth 

Safonau Masnach Cymru: “Rydym ni’n falch iawn 

gallu gweithio gyda Crimestoppers a chynnig 

ffordd i aelodau o’r cyhoedd roi gwybod am y 

troseddau hyn yn ddienw. 

  

“Gall trosedd ar drothwy’r drws effeithio ar unrhyw 

un, ond yn aml iawn, yr henoed a phobl agored i 

niwed sy’n cael eu targedu gan fasnachwyr 

diegwyddor sy’n cynnig gwasanaethau gwella’r 
cartref. 

  

“Gall gwerthwyr o’r fath gynnig gwasanaethau, gan 

gynnwys glanhau ffenestri, cwteri, atgyweirio 

llwybrau neu ddreif, a gwaith ar y to neu adeiladu, 

gerddi, tocio coed neu hyd yn oed perswadio’r 
trigolion bod yn rhaid iddyn nhw ddod i mewn i’w 

cartrefi i ‘wirio rhywbeth’. 
  

“Gallant fod yn argyhoeddiadol iawn a cheisio’n 

galed i’ch darbwyllo trwy eu dulliau gweithredu a’r 
hyn a ddywedant – mae’n hawdd cael eich twyllo.  

 

Sgamwyr di-gymhwyster yw’r bobl yma sy’n codi 

ffioedd anferthol am ddim neu’r nesaf peth i ddim.” 

  

Dylai trigolion a busnesau fod yn ymwybodol o’r 
arwyddion hyn os yw masnachwr diegwyddor yn 

gweithredu yn eu hardal: 

  

• Gwasanaethau heb eu gorffen neu 

wasanaethau o ansawdd gwael 

• Prisiau uwch a mynnu bod y gwaith yn 

waith brys 

• Pwysau i gytuno yn y fan a’r lle 

• Taliadau arian parod ymlaen llaw 

• Dim gwaith papur a/neu hawl i ganslo’r 
gwaith 

• Heb fod yn darparu manylion y masnachwr 

• Taflenni’n datgan Cyfnod Callio Statudol 

• Anwybyddu arwyddion neu sticeri sy’n 

gofyn i’r masnachwr adael a pheidio â 

dychwelyd 

• Gwerthu nwyddau o fan yn dilyn galwad 

ddi-rybudd ar drothwy’r drws 

• Gwerthu o leoedd anarferol, e.e.sêl cist car 

  

“Os credwch fod masnachwr diegwyddor yn 

gweithredu yn eich cymuned chi, neu os yw rhywun 

yr ydych yn ei adnabod wedi dioddef yn sgil 

trosedd ar drothwy’r drws, yna rhowch wybod i 

https://www.cwmnida.cymru/canu/
mailto:canu@cwmnida.tv
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Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ewch 

i http://crimestoppers-uk.org a dweud wrthynt beth 

wyddoch chi. Gall eich gwybodaeth gadw 

cymunedau ar hyd a lled Cymru’n ddiogel,” 

ychwanega Helen Picton. 

  

Os yw’n fater brys, neu os yw masnachwr 

diegwyddor yn yr eiddo, cysylltwch â 999, neu os 

oes angen cyngor arnoch i helpu gydag anghydfod, 

pryder neu amheuaeth, ffoniwch Cyngor ar Bopeth 

ar 0808 223 1133. 

  

 

Cyrraedd Miliwn o siaradwyr 

Cymraeg Cyn 2050? gan Rob Evans 

Posib neu beidio? - Posib – wrth gwrs! 

Oedolion sy’n dysgu yw’r ateb ond y broblem 
fwyaf yw bod llawer yn gadael y cyrsiau am 

wahanol resymau ac mae llawer o’r rhai sydd yn 
cyrraedd ddiwedd yr ail flwyddyn yn methu 

darganfod y drws i mewn i’r gymdeithas. Mae 

gormod o ddysgwyr yn mynd ar goll i’r iaith. 

Beth am annog dysgwyr yr ail flwyddyn i ddechrau 

cael cyfarfodydd i ymarfer eu hiaith a hynny mewn 

lle cyhoeddus? Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r Cymry 
Cymraeg ddod i’w hadnabod nhw ac i roi 
gwahoddiad iddyn nhw i’r gymuned. 

Hefyd, unwaith maen nhw wedi gorffen yr ail 

flwyddyn bydd y grŵp yna i roi cymorth i’r ail 
flwyddyn sydd wedi eu dilyn, ac yn y blaen, ac yn y 

blaen. 

Yn sydyn mae pont wedi ei chreu i’r gymuned, 

bydd mwy o’r dysgwyr yn dal ati tan ddiwedd y 

cwrs achos maen nhw’n cymysgu â dysgwyr mwy 
profiadol. 

Bydd y bont sydd wedi ei chreu yn bwydo gwaed 

newydd i’r gymuned leol sydd wir ei angen. 

Er mwyn cael y gorau o’r cynllun syml yma mae 
rhaid i’r grŵp gyfarfod mewn lle cyhoeddus, yn yr 

un lle, ar yr un amser ac yn rheolaidd. 

Yr unig beth sydd angen ei wneud yw: 

Cael y tiwtoriaid i annog y dysgwyr i ddechrau’r 
grŵp. 

Cael y Fenter Iaith i roi cymorth iddyn nhw wrth 

fod yna i gadw sgyrsiau i fynd yn yr wythnosau 

cynnar. 

Gwneud yn siŵr bod y papur bro yn tynnu sylw at 

y grŵp. 

Mae dysgwyr yn llawn brwdfrydedd a bydden nhw 

yn ased mawr i’r gymuned a’r iaith. 

Cynllun bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr 

heb gost i’r llywodraeth! 

Ers blwyddyn bellach dw i wedi bod yn cyhoeddi 

cylchlythyr i ddysgwyr o’r enw Y Wennol, ac 

mae’r cyfranwyr i gyd yn ddysgwyr. Ces i’r syniad 
am y cynllun yma ar ôl i un o’r cyfranwyr 
ysgrifennu am sut wnaethon nhw ffurfio grŵp i 
gyfarfod yn y Three Cliffs Cafe yn Southgate, 

Gŵyr. Mae Southgate yn bentref Saesneg ei olwg 
ond wrth ffurfio’r grŵp maen nhw wedi dod i 

adnabod llawer o siaradwyr Cymraeg yn y pentref.  

Mae aelodau’r grŵp wedi cael eu cyflwyno i 
Gymdeithas Cymraeg Llandeilo Ferwallt ac erbyn 

hyn yn aelodau selog.  

Mae’r cynllun dw i’n ei awgrymu uchod wedi ei 

seilio ar brofiad aelodau o’r grŵp. Roedden nhw’n 
ysu am gyfle i siarad yr iaith roedden nhw wedi 

gweithio mor galed i’w dysgu. Nid ydyn nhw’n 
cyfarfod ar hyn o bryd wrth gwrs ond mi fyddan 

nhw’n ailddechrau cyn gynted â phosib. 

Pan nes i feddwl am ddechrau cyhoeddi’r Wennol 
roedd angen cyfranwyr a, gan fod gen i gysylltiad 

â’r grŵp yn barod, atyn nhw nes i droi. Erbyn hyn 
maen nhw wedi cael llawer cyfle i ysgrifennu ac 

wedi mwynhau’r profiad. Mae eu herthyglau wedi 

cael eu cyhoeddi yn ein papur bro a hefyd yng 

Nghylchlythyr Cymdeithas Edward Llwyd. Erbyn 

hyn mae 13 rhifyn o’r Wennol wedi eu cyhoeddi. 

Heb y dysgwyr byswn i byth wedi medru gwneud 

hynny. Faint o ddysgwyr medrus sydd yn mynd ar 

goll bob blwyddyn? 

Mae creu’r grŵp wedi rhoi agoriad i’r gymuned 
Gymraeg o’u cwmpas iddyn nhw. Maen nhw wedi 

cael newid byd a’r gymuned Gymraeg yr un peth. 
Os dyna yw’r effaith yn Southgate meddyliwch am 
yr effaith trwy Gymru gyfan petasai’r un peth yn 
digwydd ym mhob ardal. 

Mewn ychydig o fisoedd bydd y dosbarthiadau nos 

yn dod i ben. Rŵan yw’r amser i ddechrau sicrhau 

nad ydyn ni’n colli’r dysgwyr sydd yn yr ail 

http://crimestoppers-uk.org/
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flwyddyn ar hyn o bryd. Felly i chi’r tiwtoriaid 
sydd yn darllen hyn ewch ati i annog eich dysgwyr i 

greu grŵp cyn i’r flwyddyn ddod i ben. 

Peidiwch â gadael pethau’n rhy hwyr! 

Hyd y gwn i does neb wedi ffurfio cynllun i’r 
Cymry Cymraeg ei ddilyn i sicrhau dyfodol i’r 
iaith. Dw i’n meddwl y bydd y cynllun yma yn 

gwneud byd o wahaniaeth i lwyddiant dysgwyr i 

feistroli’r iaith. Ond nid siarad am y broblem sydd 

rhaid – mae angen gweithredu! 

Rydym newydd lenwi ffurflenni’r cyfrifiad a bydd 

yn ddiddorol gweld faint o siaradwyr Cymraeg sydd 

i gymharu â deg mlynedd yn ôl. Beth bynnag fydd y 

ffigyrau’n dangos mi fydden nhw wedi bod yn 

llawer gwell petasem ni wedi gwneud rhywbeth fel 

hyn ddeng mlynedd yn ôl! 

 

 

Pleidleisio’n Ddiogel yn Etholiadau 

Mis Mai 
 

Mae pobl ledled Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog 

i feddwl sut y byddant yn pleidleisio yn yr 

etholiadau sydd i ddod. 

 

Ddydd Iau 6 Mai bydd preswylwyr yn cael cyfle i 

bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ac etholiad y 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 
 

Eleni, oherwydd rheoliadau Covid-19, mae mesurau 

ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau y gall 

pobl bleidleisio'n ddiogel p'un ai ydynt yn bwriadu 

gwneud hynny drwy fynd i orsaf bleidleisio, drwy 

ddefnyddio pleidlais bost, neu drwy enwebu 

rhywun i bleidleisio ar eu rhan os na allant fynd i 

orsaf bleidleisio ar y diwrnod. 
 

Bydd gorsafoedd pleidleisio ledled Sir Gaerfyrddin 

ar agor rhwng 7am a 10pm ar 6 Mai, a bydd 

mesurau diogelwch gwell ar waith gan gynnwys 

cadw pellter cymdeithasol, glanhau rheolaidd a 

chyfleusterau i bobl ddiheintio eu dwylo wrth fynd i 

mewn ac allan. 
 

I bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ac etholiad 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, rhaid i chi 

fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos 

ddydd Llun, 19 Ebrill. 
 

Mudiad Meithrin  

 
Hwiangerddi Nodau Natur – Prosiect Newydd 

sy’n cyflwyno hwiangerddi i blant mewn 6 iaith 

  

Mae Mudiad Meithrin y croesawu canfyddiadau 

yr adroddiad addysg ar gymunedau duon, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig,  gan yr Athro Charlotte 

Williams OBE, yn y Cwricwlwm Newydd i 

ysgolion (gweler AdroddiadTerfynol).   

 

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 fwyaf diweddar 

yw cyhoeddi ein prosiect hwiangerddi Nodau 

Natur,  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.” 

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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Meddai Siân James –  cantores sy’n arbenigo ar 

ganu gwerin Cymru: 

 

“Dyma un o’r prosiectau hyfrytaf a mwyaf 

ysbrydoledig i mi ymwneud ag ef ers tro byd.  

 

Diolch o waelod calon am y fath fraint ac edrychaf 

ymlaen yn eiddgar at 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 a datblygu ethos 

amlddiwylliant o oed cynnar, fel bod ein plant yn 

gallu mwynhau a dod i werthfawrogi diwylliannau 

ac ieithoedd eraill. 

  

Comisiynwyd 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 rithwir 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 cymunedau Indiaidd, Arabeg, Romanaidd a 

Phwyleg yn ogystal a’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." 

 

Mae’r adnoddau ar gael i’w lawrlwytho am ddim 

oddi ar ein gwefan:  

 

https://www.meithrin.cymru/dysguadatblygu/ 

  

 

Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi datblygiad 

newydd i wal Castell Caerdydd 

  

Mae Cyngor Sir Caerdydd a Mudiad Meithrin – 

arbenigwyr y blynyddoedd cynnar – wedi cyhoeddi 

datblygiad cyffrous newydd i ddathlu a chofnodi 

dathliadau hanner canmlwyddiant y Mudiad. 

 

Yn dilyn ymgyrch gyhoeddus ddiweddar i wella 

wal castell Caerdydd ac i ychwanegu at yr 

anifeiliaid sydd eisoes yno, penderfynwyd y dylid 

ychwanegu Doti (ci bach hoffus Mudiad Meithrin 

sy’n ffrind i holl blant Cymru) fel un o’r anifeiliaid 

eiconig sy’n addurno waliau Castell Caerdydd, un o 

atyniadau cadwraeth enwocaf y ddinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Doti ar wal Castell Caerdydd 

 

Wrth ddadorchuddio delw Doti yn ei chartref 

newydd ar y wal (rhwng y morlo a’r mochyn) 

meddai’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd 

Cyngor Sir Caerdydd: “Pleser mawr yw ychwanegu 

delw Doti’r ci at y wal o anifeiliaid sydd yn 

adnabyddus trwy Gymru a’r byd. Er fod hon yn wal 

sydd wedi ei rhestru, dwi’n siŵr y bydd pawb yn 

cytuno fod y fath ychwanegiad yn addas iawn o 

ystyried pwysigrwydd dathlu gwaith Mudiad 

Meithrin ar ei ben blwydd yn 50 oed”. 
  

Ategodd Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr 

Gwenllian Lansdown Davies: 

  

“Rydym yn dal i orfod pinsio’n hunain fod Cyngor 

Caerdydd wedi ymateb i gais plant y brifddinas i 

godi delw o Doti (ein ci bach ni yn y Mudiad) ar 

wal castell sydd mor eiconig. Mae hi mewn cwmni 

da iawn rhwng y morlo a’r mochyn”. 
 

https://www.meithrin.cymru/dysguadatblygu/
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Newyddion Ysgol Drefach 

Mae’r plant i gyd nôl yn yr ysgol erbyn hyn a 
phawb wrth eu bodd. 

Cafwyd Diwrnod Dathlu Dewi ‘Dolig - diwrnod 

hyfryd o ddathlu - i ddiweddu Tymor y Gwanwyn 

gyda llond lle o gêmau a gweithgareddau gan 

gynnwys helfa wyau, coginio a phasio’r parsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tymor hwn mae’r plant hŷn wedi bod yn codio ac 
yn arbrofi gyda’r robotiaid newydd. Maen nhw 
hefyd wedi mwynhau gweithdy rhithwir 

Techniquest ar thema’r Gofod, gyda chyfle i 

hyfforddi fel gofodwr â chreu Roced Balwn. 

 

 

 

 

 

Newyddion Drefach 



21 

 

Mae dosbarth Mrs Thomas wedi bod yn mwynhau’r 
tywydd braf gyda digon o gyfleoedd i ddysgu wrth 

chwarae yn yr awyr agored, gan gynnwys plannu 

hadau pys. Fe fu Dosbarth Mrs Pinney’n manteisio 

ar y tywydd braf hefyd gyda chyfle i arddio a 

phlannu hadau.  
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Bydd gwaith adeiladu yn dechrau ar ysgol gynradd 

newydd sy'n werth £7.5 miliwn argyfer Pen-bre cyn 

diwedd tymor yr haf. 

 

Bydd adeilad newydd yr ysgol yn cael ei godi ar y 

maes hamdden/cae chwarae yn union ger llaw 

safle'r ysgol bresennol ar Heol Ashburnham, gan 

ddarparu cyfleusterau addysgu o safon uchel i 

wella'r profiad dysgu cyffredinol, yn ogystal â bod 

o fudd i'r gymuned leol. 

 

Bydd lle i 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o 

ddisgyblion meithrin, gan gynnwys cyfleuster 

Dechrau'n Deg sydd ar hyn o bryd mewn ystafell 

ddosbarth symudol ar safle'r ysgol bresennol. 

 

Dywedodd Helen Jacob, Pennaeth yr Ysgol: 

"Rydym yn edrych ymlaen at gael ein hadeilad 

ysgol newydd sbon ym Mhen-bre lle y gallwn 

ddarparu cyfleoedd a phrofiadau addysgol o safon 

ar gyfer ein plant. Mae pawb yn llawn cyffro am 

ddysgu mewn ysgol fodern, bwrpasol a fydd yng 

nghalon y gymuned." 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ychwanegodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr 

Addysg a Gwasanaethau Plant: "Rydym wrth ein 

boddau y bydd y gwaith yn dechrau cyn bo hir i  

 

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

Cyngor a bydd y gwaith yn cael ei gyflawni gan 

TRJ Ltd, sef contractwr lleol. 

 

Mae'r prosiect yn rhan o Raglen Moderneiddio 

Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, a bydd yn cael ei 

ariannu ar y cyd â Llywodraeth Cymru, drwy ei 

menter Ysgolion yr 21ain Ganrif. Disgwylir i'r 

gwaith gael ei gwblhau erbyn tymor yr hafyn 2023.   

 

"Mae adeiladu'r ysgol newydd ger llaw'r maes 

hamdden yn golygu ein bod yn gallu cael cynlleied 

o darfu â phosibl a helaethu safle'r ysgol ar yr un 

pryd i ddarparu cyfleusterau y mae'r disgyblion a'r 

staff yn eu haeddu." 
 

Ar hyn o bryd mae'r maes hamdden mewn 

ymddiriedaeth gan y cyngor, ond bydd yn cael ei 

drosglwyddo i Gyngor Tref Pen-bre a PhorthTywyn 

er mwyn sicrhau bod y tir yn cael ei ddefnyddio ar 

gyfer yr ysgol newydd. 

 

Yn rhan o'r broses ymgynghorwyd â'r trigolion lleol 

a phartïon eraill sydd â diddordeb yn y gymuned. 
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Pethe’r Plant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


