
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofn Elin Jones 
Wel, mae’r etholiad heibio a mi oedd hi’n dipyn o sioc i mi mae’n rhaid dweud i glywed y canlyniad  ar 

brynhawn Gwener cyntaf Mai yn Ysgol Bro Teifi yn Llandysul.  

Roeddwn yn gobeithio, wrth gwrs, i gael fy ethol unwaith eto i gynrychioli Ceredigion, ond roedd maint y 

mwyafrif yn annisgwyl. Diolch i’r 16,946 person a roddodd eu ffydd ynof fi i barhau gyda’r gwaith. Roedd clywed y 
ganran o 55.1% a’r mwyafrif o 12,145 yn sioc fawr.   

Rwyf ar ddeall erbyn hyn, mai dyma’r mwyafrif mwyaf ond un yn hanes etholiadau datganoledig yng Nghymru. 

Cafodd Dafydd Wigley 12,273 yn etholiad cyntaf y Cynulliad yn 1999 – 128 yn fwy.  

Hoffwn ddiolch i bobol Ceredigion am fy ailethol unwaith eto. Dyma’r chweched tro i mi gynrychioli 
Ceredigion yn y Senedd. Mae’n fraint o’r mwyaf i dderbyn gymaint o gefnogaeth, yn enwedig ar ôl blwyddyn anodd i 
nifer yng Ngheredigion a thrwy Gymru.  

Rhaid i mi ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgyrch anarferol yma. Diolch i bawb am y negeseuon o 

gefnogaeth, ac am roi o’u hamser i ddosbarthu taflenni neu gnocio ar ddrysau pan roedd yna gyfle. 
O dan yr amgylchiadau Covid, dim ond tua tair wythnos o ganfasio oedd ar gael i ni yn ôl y rheoliadau. Mae 

pobl Ceredigion yn hoffi siarad yn uniongyrchol gyda’u cynrychiolwyr, felly roeddwn yn awyddus i wneud hynny 

gymaint fedrwn i. Braf oedd cael y cyfle i sgwrsio gyda nifer ohonoch, a diolch am eich croeso. Diolch hefyd i bawb a 

weithiodd ar ran y Cyngor Sir i weinyddu’r etholiad a chyfrif y pleidleisiau.  
Mae’r gwaith yn awr yn parhau fel Aelod o’r Senedd dros Geredigion, gyda’r flaenoriaeth tymor byr wrth 

gwrs ar ddiogelu pobl Ceredigion ac adfywio ein heconomi, wrth i ni barhau i adfer o’r pandemig. 
Mae’n fraint hefyd i gael fy ailethol yn Llywydd y Senedd. Yn ystod y Senedd ddiwethaf, roeddwn yn falch 

iawn o weld ehangu cyfraniad pobl ifanc at ein democratiaeth. Rwy’n edrych ymlaen at fedru parhau gyda’r gwaith 
yma a mwy. 

Llongyfarchiadau 

hefyd i’r 4 Aelod o’r 
Senedd a gafodd eu 

hethol dros y Canolbarth 

a’r Gorllewin – Eluned 

Morgan, Joyce Watson, 

Cefin Campbell a Jane 

Dodds. A 

llongyfarchiadau gwresog 

iawn i Dafydd Llywelyn 

ar gael ei ail-ethol yn 

Gomisiynydd Heddlu 

Dyfed-Powys.  

Mae croeso i chi gysylltu 

os allaf fod o unrhyw 

gymorth ichi, drwy ffonio 

fy swyddfa ar: 01970 

624516 neu e-bostio: 

elin.jones@senedd.cymru

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI 
Mehefin  2021 
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Pwy yw Pwy 
Cadeirydd: 
Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor 

Ll.B., B.D. 

 

BWRDD RHEOLI 

Yvonne Griffiths, Beth Davies,  
Aled Eynon, Haulwen Lewis,  
Martin Griffiths, Hefina Davies, 
Rowena Davies - Franklin 

Miriam James, Wenna Bevan-Jones 

 

PRAWF DARLLENWYR 

Martin Griffiths 

Aled Eynon 

 

BWRDD GOLYGYDDOL  

Yvonne Griffiths,  

Guto Prys ap Gwynfor 

Peter a Bethan Evans 

 

CYSWLLT LLEOL 

Llandysul/Capel Dewi – 

Beth Davies, 01559 362850 

Cd1340@cd1340.force9.co.uk 

Pontsian – Hefina Davies, Cwrt,  

Pontsian, 01545 590423 

Pencader –  

Ann Phillips, Rhoslwyn 

01559 384558 

annwyn15@hotmail.com 

Mair Jones, Bro'r Hen Wr, 

mairggg@icloud.com 

Drefach Felindre –  

Aled Eynon, 07811680497 

aoeynon@yahoo.co.uk 

Olive Campden, Coed y Pry,  

01559 370302 

Prengwyn, Maesymeillion, Tregroes  

Wenna Bevan Jones, 

Pantycreuddyn, Prengwyn,  

01559 363328 

Betty Evans, Caerlyn, Prengwyn, 

01559 363610 

Castell Newydd Emlyn –  

Janet Kench, Brynmeillion,  

Llandyfriog, 01239 711112 

Elgan Jones, Berwyn, 01239 710840 

Rhos/Bryn Iwan/Saron –   

Miriam James, Dôl-werdd, Rhos, 

Llangeler, 01559 370286 

Gwyddgrug – Yvonne Griffiths, 

01559 384468 

yvonneg43@gmail.com 

Capel Iwan – 

Rita Davies, Arwelfa 01559 370539 

Helen Williams, Black Oak, 

01559 370392  
Llanfihangel – ar - Arth –  

Meinir Ffransis, Dolwerdd,  

Llanfihangel - ar - arth 01559 384378 

Mair Wilson, 01559 384283 

mair_wilson@hotmail.co.uk 

 

 

TREFNYDD CLWB 100: 

Beth Davies  

07901716957 / 01559362850 

bethan@cd1340.f9.co.uk 

  

CYSODYDD: 

Rowena Davies - Franklin 

01559 362104 

 

PRAWF DARLLENYDD 

MIS MEHEFIN – 

Aled Eynon  

 
GOLYGYDD MEHEFIN -  
Peter a Bethan Evans 
 
Gwerthir Y GARTHEN 

yn y canolfannau canlynol –  

Llandysul – Siop CK 

       Siop Ffab 

Pontsian —  Siop Premier 

Pencader —  Siop Premier 

Alltwalis – Siop Windy Corner 

Drefach Felindre – Siop Spar 

                    Swyddfa'r Post 

Saron – Garej Bargod 

Castell Newydd Emlyn –   

Gwynnant 

Caerfyrddin – Siop y Pentan, 

Llanllwni – Swyddfa’r Post 
Aberteifi – Siop Awen Teifi 

Aberaeron – Llanon House 

Penrhiwllan - Siop Popeth 

Mae Siop Deithiol Talgarreg 

yn gwerthu’r Garthen hefyd, 

neu drwy law y cyswllt lleol. 

 

Tanysgrifiadau blynyddol tu 

allan i’r dalgylch — 

Y Garthen drwy’r post 
Yvonne Griffiths, 

Y Felin, 

Gwyddgrug, 

Pencader, 

SA39 9AX .Ffôn: 01559 384468 

e-bost: yvonneg43@gmail.com 

£14.50 am 10 rhifyn 

 

Dyddiad derbyn deunydd 

Rhifyn Gorffennaf / Awst: 

Mehefin 28 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

Argraffwyr: E.L. Jones a’i Fab, 
Aberteifi 

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 
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Llyfrgell Llandysul i ailagor trwy gynnig slotiau wedi’u trefnu 
ymlaen llaw 

O ddechrau mis Mehefin, bydd gwirfoddolwyr Llyfrgell Llandysul yn gallu 

croesawu pobl tu fewn i’r llyfrgell i chwilio am lyfrau, defnyddio’r cyfrifiaduron 
cyhoeddus a chasglu llyfrau. 

Cyn mynd i'r llyfrgell, bydd angen i bobl drefnu slot ymlaen llaw. Bydd slotiau o 

30 munud ar gael i chwilota, dychwelyd a chasglu llyfrau, ynghyd â slotiau o 45 munud i 

ddefnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus. Gallwch archebu eich slot trwy ffonio ni ar 01545 
574236 yn ystod ein horiau agor Dydd Mawrth a Dydd Iau 10yb – 1yp a’r 2il a 4ydd dydd 
Sadwrn 10yb-12yp, neu anfon e-bost llyfrgell@llandysul.cymru. 

Atgoffir pobl i barhau yn wyliadwrus a gofalus ac i wisgo masgiau a chadw pellter 

cymdeithasol o 2 fetr bob amser. 

Bydd y gwasanaeth Clicio a Chasglu yn parhau ar gyfer cwsmeriaid nad ydynt am 

fynd i mewn i'r llyfrgell.  

Mae’r sefyllfa yn ddibynnol ar gadw niferoedd o’r coronafeirws yn isel yn y sir, ac 

efallai y bydd yn rhaid inni addasu’r trefniadau ar fyr-rybudd os bydd yna gynnydd lleol 

o achosion neu gynnydd cyffredinol mewn achosion. 

Diolch i chi am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

 

Cylch Cinio Llandysul 
Da oedd cael cyfarfod trwy gyfrwng y Zoom eto ym mis Ebrill. Cawsom groeso cynnes gan ein 
Cadeirydd Breian Teifi. Dau aelod o’r Cylch a fu yn ein diddanu, sef y Bon. David Lewis a 
siaradodd am hanes ei waith a’i brofiadau fel arwerthwr. Bu Dr. David Thorne yn adrodd hanes ei 
deulu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ar ôl canlyniadau cystadleuaeth y capsiynau, cafwyd fideo 
“Beth sydd yn digwydd nesa i Dai” a’r cwis. Huw Thomas wnaeth y diolchiadau am noson 
ddiddorol a hwylus dros ben. 
 Mae wedi bod yn brofiad i gwrdd ar Zoom ond erbyn y tymor newydd gobeithio y gallwn gwrdd 
eto wyneb yn wyneb. 

 

Eglwys Sant Llawddog, Penboyr 
Bu’r Parch Eileen Davies a’r Parch Gareth Reid yn 

gwasanaethu ym Mhenboyr yn ystod mis Mai. Y trefniadau ar 

hyn o bryd yw bod gyda ni Gymun ar Sul cyntaf bob mis a 

Gwasanaeth Boreol ar y trydydd Sul.  

Mae aelodau’r Eglwys yn dymuno’n dda i Wally Davies, 
Saron, ac i Sheila Davies, sydd wedi cael anaf yn ddiweddar.   

 

 
 
 

 

 

 

 

GWESTY’R PORTH  

Llandysul 

Cwrw da ~ Bwyty ~ Prydau Bar 
Ystafelloedd Gwely En Suite 

Ystafell fawr ar gyfer 

Priodasau a Chiniawau 

01559 362202 
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Rhaid Mynd i'r Afael â’n Newyddiaduraeth, 

â’n Gorsafoedd Radio Lleol ac â Thlodi Digidol   
Yn wythnos lawn gyntaf y Llywodraeth hon mae'r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol yn galw ar Lywodraeth  

newydd Cymru i fynd ati yn syth i gymryd camau i sicrhau newyddiaduraeth iach a phlatfformau teilwng  

iddi; i gymryd camau i sicrhau bod ein gorsafoedd radio lleol ni oll, yn rhai lleol; ac i sicrhau bod gan bawb  

yng Nghymru fynediad da iawn i'r we.  

  

Galwadau y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol, a sefydlwyd ddwy flynedd yn ôl i weithio ar ddatblygu 

strwythur rheoleiddio addas ar gyfer y cyfryngau cyfathrebu yng Nghymru, ydy:  

• Newyddion a newyddiaduraeth - dod i gasgliad clir ynglyn â’r pwerau sydd eisoes yn nwylo  

Llywodraeth Cymru i gefnogi darparwyr sy’n ceisio ehangu ystod newyddiaduraeth a mynd ati i  

ddefnyddio’r pwerau hynny, yn y tymor hwn, er mwyn cryfhau llais newyddiadurol Cymru ar frys.  

• Radio Lleol - mynd ati i sicrhau fod rheoliadau yn ymwneud â radio lleol yn dod yn gyfrifoldeb  

Llywodraeth Cymru.  

• Mynediad i'r We - mynd ati i sicrhau mai Llywodraeth Cymru sydd o hyn ymlaen yn gyfrifol am  

yr holl broses yn ymwneud ag isadeiledd a chontractau y we yng Nghymru.  

  

Yn ôl y Cyngor Cyfarthrebu Cenedlaethol mae’r angen am y tri peth hwn wedi amlygu’u hunain fwy fwy  

yn ystod y deunaw mis diwethaf ac yn bethau sydd yn greiddiol i'n democratiaeth.   
  

Yn ôl y Cyngor mi fyddai cymryd y tri cam cychwynol hwn yn arwain at genedl a chymunedau mwy 

democrataidd, llais cryfach i bobol Cymru ac adlewyrchiad cywirach o’n hunaniaeth Gymreig. Dywed  

y Cyngor hefyd y byddai’r cyfraniad i’r economi yn fawr, o symud y pwerau hyn i Gymru.  
  

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor Cyfathrebu: 

“Hoffwn bwysleisio mai man cychwyn ddylsai hyn fod i'r broses o wella ein gallu fel cenedl i gyfathrebu  

yn effeithiol, fel cymunedau ac fel cenedl. Ond mae e’n fan cychwyn hynod o bwysig. Byddai cymryd y tri 

cam hwn yn golygu cymuedau a chenedl gyfoethocach ymhob ystyr o’r gair ac mi all arwain at lu o  

ddatblygiadau pellach, er gwell.   

“Mae’n amlwg hefyd y byddai democratiaeth ar ei ennill gyda mwyfwy o bobol yn dod i ddeall y  

gwahaniaethau rhwng Cymru a gweddill gwledydd ynysoedd Prydain. Gyda’r eglurdeb hwnnw daw  

diddordeb a dealltwriaeth bellach. Byddai ein gwleiyddion a’u polisiau hefyd, ar bob lefel, yn cael eu craffu 

arnynt yn well gan arwain at fwy o atebolrwydd ac felly gwleidyddiaeth well.   
 

 “Mae pobol wedi bod yn awchu am orsafoedd radio sydd, o’u natur, yn cynrychioli eu cymunedau, r

hywbeth sydd yn amhosibl tra bod rheoleiddio yn nwylo gwlad arall sydd yn bodloni ar gael cwmniau yn 

 Llundain yn rhedeg ein gorsafoedd lleol.”  

“Ac yn grisial ar hyn oll mae angen rhoi diwedd ar sefyllfa ble mae gan rai fynediad arbennig i'r we  

tra bod eraill heb fynediad o gwbwl. Polisi pwrpasol yw hwn gan Lywodraeth Lloegr. Does dim rhaid iddi 

fod fel hyn. Ond i newid y drefn rhaid i Lywodraeth Cymru gael y pwerau er mwyn gallu gwneud y penderf

yniad i sicrhau mynediad i'r we i bawb, ble bynnag yr ydym yn byw.”  
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Crwydro Ceredigion a rhyfeddu at swyn y sir 

A ydych chi’n 
mwynhau cerdded a 

chrwydro eich milltir 

sgwâr? Efallai eich bod 

wedi dod o hyd i lwybrau 

newydd yn eich ardal yn 

ystod y cyfnod clo? 

Dros y misoedd 

nesaf, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi cyfres o lwybrau cerdded i chi eu mwynhau. 

Cadwch lygad am bosteri ‘Taith Gerdded yr Wythnos’ ar wefan a chyfryngau cymdeithasol y 

Cyngor. 

Bydd llwybrau hir a byr yn cael eu cynnig ledled y sir, felly bydd rhywbeth yno at ddant 

pawb. 

Dyma’r cyfle perffaith i fwynhau ac edmygu clogwyni uchel, cilfachau cysgodol, cymoedd 

coediog, bryniau tonnog, dyffrynnoedd glas a nentydd parablus Ceredigion. Mae yna gyfoeth i’w 
ryfeddu ato, ac mae’r bywyd gwyllt, y trefi, y pentrefi a’r ffermydd hefyd yn cyfrannu at swyn y sir.  

Drwy lwc, mae dros 2500km o Lwybrau Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cyd-blethu ledled y 

sir. Maent yn cynnig mynediad i’r rheiny sydd am fentro ar droed, ar feic neu ar gefn ceffyl i fannau 
a fyddai fel arall o’r golwg.  
 

Pethau i’w cofio 

Yn ogystal ag esgidiau cerdded cadarn sy’n dal dŵr, dylech wisgo dillad sy'n briodol i'r 
tywydd a dod â diheintydd dwylo, dŵr yfed a map OS diweddar o'r ardal gyda chi. Cofiwch gadw 
pellter cymdeithasol oddi wrth eraill ac ymddwyn yn ddiogel ac yn gyfrifol.  

Gallwch gael copi e-daflen o'r llwybrau oddi wrth yr Adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 

wefan y Cyngor. Mae’r rhain wedi’u cysylltu ag ardaloedd penodol ac yn cynnig gwybodaeth am 
broffil y llwybr, y pellter, sut wyneb sydd i’r llwybr, mannau parcio cyfleus ac a oes cyfleusterau 

eraill wrth law. Yn ogystal â’r e-daflenni, mae map rhyngweithiol ar gael sy’n dangos yr holl 
Lwybrau Tramwy Cyhoeddus fel bod modd i ddefnyddwyr gynllunio eu hanturiaethau eu hunain.  

Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros yr Economi 

ac Adfywio: “Mae gan Geredigion gymaint o deithiau cerdded i'w cynnig. Bydd hyrwyddo gwahanol 
lwybrau bob pythefnos nid yn unig yn annog twristiaid i ymweld ond hefyd yn annog pobl leol i fynd 

i archwilio safleoedd prydferth Ceredigion.” 
Cofiwch fod y llwybrau hyn yn croesi tir preifat a bod angen dilyn y Côd Cefn Gwlad bob amser. 

 

Gwybodaeth bellach 

Ewch i dudalen Archwilio Ceredigion ar wefan y Cyngor am fwy o wybodaeth: 

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/archwilio-ceredigion/crwydro-a-

farchogi/. Gallwch hefyd anfon neges e-bost i 

Countryside@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 

570881 a gofyn am gael siarad ag aelod o'r tîm 

Arfordir a Chefn gwlad. 

 

Pob hwyl ar eich taith! 

Cofion gorau 

Tîm Cyfathrebu Cyngor Sir Ceredigion 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 

Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

Wel, mis arall wedi hedfan heibio gyda digon o law ond heb lawer o haul na 

thywydd braf yr haf eto yn anffodus. Cawn weld beth fydd mis Mehefin fel. Er hyn, 

mae`r blodau yn tyfu ac yn agor, a da oedd gweld eich bod wedi bod yn chwilio`r 

enwau a`u lliwio`n hyfryd ar fy nghyfer ym mis Mai. Erbyn hyn mae llawer o rai 

gwahanol eto wedi agor a rhaid yw dweud bod byd natur ar ei orau yn ystod y 

gwanwyn a`r haf gyda`r anifeiliaid allan yn y caeau yn mwynhau'r borfa ffres. 

Yr enillydd y tro yma yw Elliw Thomas, Pantfeillionen, Horeb, Llandysul. Da 

iawn ti ac i bawb arall a orffennodd y dasg mor dda. 

Y tro yma mi hoffwn i chi liwio`r llun ac i ddyfalu pwy fydd yn ennill y tro yma- yr 

haul neu`r ymbarél???!  Fi`n gobiethio`n fawr mai`r haul fel ein bod yn cael y cyfle i 

gerdded unwaith eto ac i chwarae tu allan. 

Hwyl am y tro 

Beth 

 

Enw_______________________ 

  

 

 Oed________ 

 

Cyfeiriad___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Mehefin 2021           Y Garthen    Tudalen 7 

 

 

 

 

 

Dysgwyr! 
Dyma’ch cyfle i ennill £150! 

Cystadleuaeth: Erthygl i’r Naturiaethwr 
Oes gennych chi ddiddordeb mewn byd natur, neu mewn effeithiau dyn ar fyd natur? 

Y Naturiaethwr yw cylchgrawn Cymdeithas Edward Llwyd, sef Cymdeithas 
Genedlaethol Naturiaethwyr Cymru. Enwyd y Gymdeithas ar ôl y naturiaethwr, yr 
ieithydd a'r hynafiaethydd Edward Llwyd (1660 - 1709). 
Penderfynwyd cynnal cystadleuaeth i ddysgwyr i ysgrifennu erthygl ar unrhyw bwnc 
sy’n ymwneud â diddordebau Edward Llwyd. Sonnir am ei ddiddordebau yn yr 
englyn er cof 
amdano gan John Morgan, yn y ddeunawfed ganrif:  
 

Meini nadd a mynyddoedd – a gwaliau 
Ac olion dinasoedd 

A dail, dy fyfyrdod oedd, 
A hanesion hen oesoedd. 

 
Dylid i’ch erthygl fod rhwng mil a dwy fil o eiriau a chroesewir lluniau addas i fynd 
gyda’r erthygl, a dylid anfon erthyglau yn ffurf MS Word neu raglen gyfrifiadurol 
gyffelyb, os bosib, drwy ebost at: naturiaethwr@triban.net 

Bydd erthyglau addas yn cael eu cyhoeddi yn Y Naturiaethwr, a bydd gwobr o £150 
i’r erthygl orau. 
Anfonwch eich erthygl erbyn 5ed o Orffennaf 2021 os gwelwch yn dda. 
Mae enghreifftiau o’r Naturiaethwr i’w gweld ar y we, yma: 
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru/y-naturiaethwr/ 

Nodyn: Mae ysgrifennu yn rhan bwysig iawn yn eich ymdrech i ddysgu Cymraeg. 

Mae’n rhoi amser i chi feddwl am y ffordd gorau o fynegi eich hun. Pan ydych chi’n 
sgwrsio gyda rhywun rydych  chi’n gorfod meddwl yn gyflym ac mae’r sgwrs yn eich 
blino. Mae pawb yn gallu ysgrifennu dim ond iddyn nhw wneud y camau cyntaf. 

Felly rhowch gynnig ar y gystadleuaeth yma, hyd yn oed os nad ydych yn ennill bydd 

y profiad yn werthfawr iawn. 

Pob lwc Rob Evans 
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Mudiad Meithrin yn dathlu 50 mlynedd o 

ddarparu addysg Gymraeg 

Eleni, mae Mudiad Meithrin yn dathlu pen-blwydd arbennig 

wrth iddynt ddathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol Bangor, 1971. Er gwaethaf y cyfyngiadau sydd 

mewn grym yn sgil pandemig Covid-19, mae llu o 

weithgareddau yn cael eu trefnu ar hyn o bryd er mwyn 

nodi’r achlysur arbennig hwn. Gweler restr ohonynt isod: 

• Mae logo Mudiad Meithrin newydd wedi cael ei ddylunio yn arbennig ar gyfer dathlu’r 50 (gweler y 
logo uchod).  

• Mae llu o gwmnïau Cymreig wedi cyfrannu at hamper o nwyddau fel gwobr i gystadleuaeth yn 

arbennig i’r Cylchoedd i greu unrhyw beth fel rhan o’r dathliadau e.e. arddangosfa, cerdyn pen-

blwydd a.y.y.b. 

• Bydd 50 Cylch Meithrin yn derbyn capsiwl amser i’w claddu, a bydd 50 Cylch Meithrin arall yn 
derbyn coed afalau i’w plannu yn yr Hydref. Bydd placiau yn cael eu rhoi gyda rhain er mwyn nodi’r 
achlysur.  

• Mae Lowri Roberts (enillydd y gystadleuaeth ar raglen ‘Y Stiwdio Grefft’, S4C) wedi creu llun i gyd-

fynd ag englyn a gyfansoddwyd yn arbennig gan Archdderwydd Cymru, Myrddin ap Dafydd – bydd 

hwn yn cael ei rannu i’r holl Gylchoedd a Meithrinfeydd dydd.  
• Mae cyfres o fideos ‘Dawnsio gyda Dewin a Siani Sionc’ wedi cael eu creu a bydd DVD o’r rhain yn 

cael eu rhoi i’r Cylchoedd ynghyd â’u rhannu ar Youtube. 
• Mae Llyfr Dathlu 50 wrthi’n cael ei awdura gan Mererid Hopwood gan anelu at ei lawnsio fis 

Hydref. 

• Cynhelir Gŵyl Dewin a Doti Rhithiol 14-18 Mehefin gyda Martyn Geraint, Siani Sionc, Dewin a Doti. 

• Cynhelir ‘Wythnos Parti Dathlu 50’ yn ystod wythnos 5 -10 Gorffennaf 2021. Bydd y cylchoedd yn 

derbyn ‘pecyn dathlu’ ar gyfer cynnal y dathliadau hyn yn fuan. 
• Mae dros 80 o ‘selebs’ Cymru wedi creu fideos byr i ddymuno pen-blwydd hapus i’r Mudiad a bydd 

rhain yn cael eu rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol o fis Mai ymlaen. 

 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 
 

 “Holl genhadaeth a phwrpas ein gwaith yw defnyddio’r blynyddoedd cynnar fel cyfrwng i greu siaradwyr 

Cymraeg newydd o blith y plant na fyddai’n siarad Cymraeg fel arall ac mae’r profiad o ddysgu trwy 
chwarae yn holl bwysig. Ond credaf mai gwaddol mwyaf y Mudiad fydd gweld nad oes mo’i angen ryw 
ddiwrnod, pan bydd ein cyfundrefn gofal ac addysg yn darparu’r gefnogaeth orau posib i’r plant lleiaf a 
hynny’n awtomatig trwy gyfrwng y Gymraeg. Gobeithio y gwireddir hynny cyn cyrraedd y 100fed pen-

blwydd!” 
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Difyrion Digidol 
Yn y golofn ddiwethaf, y testun dan sylw oedd cynnwys Cymraeg ar y We ac mi rydw i am gadw yn 

fras ar yr un pwnc y tro hwn trwy fwrw golwg ar yr adnoddau cymorth iaith sydd ar gael.  

 Dwi’n siwr eich bod wedi crafu pen lawer gwaith yn chwilio am gyfieithiad i air Saesneg sy’n rhy 
ddiweddar i gopi caled o Eiriadur yr Academi - Peidiwch mynd yn bell! Mae yna gymorth hanfodol ar gael 

trwy’r Ap Geiriaduron neu Eiriadur yr Academi ar y We.   Dyma ddwy adnodd cwbl amhrisiadwy i’ch 
cynorthwyo wrth ysgrifennu. Mae Geiriadur yr Academi ar y We yn cael ei ddiweddaru’n gymharol gyson 
ac mae unrhyw dermau newydd yn cael eu hychwanegu at y rhestr. I gyrraedd hwn ewch chi 

https://geiriaduracademi.org/ ond yn amlwg mae’n cyfieithu yn unig o’r Saesneg i’r Gymraeg. Yr hyn sy’n 
dda am yr Ap Geiriaduron – yw ei fod yn bosib cyfieithu gair o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r 
Saesneg. Mae hefyd yn galluogi i chi ganfod beth yw ffurf y gair a’i genedl enw ac mae hyd yn oed yn 
gweithio fel odliadur, dim ond i chi roi y symbol * o flaen y gair yn y blwch chwilio.  Os nad yw’r gair yr 
ydych yn chwilio amdano yn yr ap, mae’n caniatáu i chi fynd yn awtomatig at y Porth Termau Cenedlaethol 

i weld os ydi e yn fanna. Mae’r wefan hon yng ngofal y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn elwa o 

arbenigedd adrannau prifysgol ym maes y gwyddorau, y gyfraith a’r celfyddydau. Gellir canfod y Porth yma 
yn uniongyrchol trwy’r ddolen hon http://termau.cymru/. Er mwyn gallu defnyddio’r Ap Geiriaduron ar eich 

ffôn clyfar neu dabled, ewch i chwilio amdano yn y Play Store (ar gyfer ffôn neu dabled Android) neu’r 
Apps store (ar gyfer teclynnau Apple), gan ei lwytho ar eich teclyn. Os ydych yn ansicr gyda’ch treigladau 
hefyd, mae posib defnyddio Ap Treiglo sydd wedi ei greu gan Ganolfan Peniarth, sy’n egluro’r gwahanol 
dreigladau. Mae’r ap yma eto ar gael yn yr un lle.  

Os ydych yn chwilio am darddiad enwau a diffiniad termau, mae Geiriadur Prifysgol Cymru ar-lein 

yn ffordd wych o ganfod hynny https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html  

Dau adnodd sy’n ddefnyddiol tu hwnt wrth sicrhau cywirdeb ysgrifenedig yw Cysill sydd ar gael ar y 

We https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/ a Cysgliad sydd bellach am ddim i’w lawrlwytho – Mae 

Cysgliad yn gallu gwirio dogfen hirach na Cysill a gellir ei lawrlwytho trwy’r ddolen ganlynol 
https://www.cysgliad.com/cy/ . Heb os, os ydych angen cymorth wrth wirio darn ysgrifenedig a gwella 

cywirdeb, defnyddiwch y rhain.  

Mae yna lawer yn feirniadol o Google Translate a hynny am reswm da – mae ambell i awdurdod 

lleol a chorff cyhoeddus yn ei ddefnyddio i gyfieithu bob dim dan haul ac yn gwneud llanast ofnadwy! Ond 

dwi am roi fy mhen ar y bloc a dweud fod defnyddio Google Translate yn iawn yn ei le. Pam dwi’n deud 
hyn? Os ydych am ddechrau’r broses o gyfieithu dogfen, mae’n werth gadael i Google Translate ei 
chyfieithu yn ei chyfanrwydd yn gyntaf ond gan bwysleisio eich bod wedyn yn ei phrawf ddarllen yn ofalus 

i sicrhau nad oes yna gyfieithiadau gwirion. Fe allwch ddefnyddio Google Translate i gyfieithu o’r Gymraeg 

i’r Saesneg neu fel arall. Mae Google Translate wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf ac mae’n gweithio 
fel sylfaen dda cyn prawf ddarllen y darn ysgrifenedig ond cofiwch fel drafft a man cychwyn yn unig! Mae 

gan Microsoft Bing ei wasanaeth cyfieithu hefyd, felly, ewch ati i gymharu’r ddau!   
https://translate.google.co.uk/  https://www.bing.com/translator  

Os ydych yn ansicr o enw Cymraeg i rywogaeth ym myd natur, mae’n werth i chi weld yn gyntaf os 
ydi e yn yr Ap Geiriaduron. Os nad yw’r enw dan sylw yno, ewch ati i gwglo’r enw. Teipiwch enw aderyn 
er enghraifft ‘Jay’ gan roi ‘Cymraeg’ ar ei ôl yn Google, ac mi ddaw’r canlyniadau a’r un cyntaf sy’n 
ymddangos ar y rhestr yw dolen gan eiriadur Glosbe, sy’n nodi mai Sgrech y Coed yw’r enw!  

Felly cofiwch, mae yna ddigon o adnoddau i’ch cynorthwyo ac i gefnogi pobl sy’n llai hyderus yn eu 
Cymraeg ysgrifenedig ar y We ond y cyngor gorau yw i brawf ddarllen unrhyw ddarn cyn cyhoeddi!  Am 

fwy o wybodaeth am dechnoleg Cymraeg ewch i https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy/technoleg-

cymraeg  

Os ydych chi fel mudiad neu wirfoddolwyr angen cymorth, cyngor neu hyfforddiant am ddim ar 

dechnoleg yr Iaith Gymraeg, gadewch i ni wybod. Mae croeso i chi ebostio ni: 

Cymunedau.Digidol@wales.coop  . 
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        Enwogion a ffigurau cyhoeddus byd-eang yn cefnogi 

Neges Heddwch 2021 yr Urdd 

Mae Hillary 

Clinton, Prif Weinidog 

Cymru Mark 

Drakeford, Matthew 

Rhys, Cerys Matthews, 

Michael Sheen, Tanni 

Grey-Thompson, Jess 

Fishlock, Rhys Patchell, 

Llysgennad Prydain i’r 
UDA Karen Price ac UN 

Women ymhlith y 

rheiny sydd wedi 

dangos cefnogaeth i Neges Heddwch ac Ewyllys Da pobl ifanc Cymru a ryddhawyd ar ffurf fideo gan Urdd 

Gobaith Cymru ar ddydd Mawrth, 18 Mai. 

 

Mae’r Neges Heddwch yn bodoli ers 99 o flynyddoedd, a lluniwyd Neges 2021, ‘Cydraddoldeb i 
Ferched’ gan fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe ar ran pobl ifanc Cymru. Mewn fideo pwerus maent yn galw ar 

bobl ledled y byd i sicrhau bod cydraddoldeb i ferched yn “fwy na hashnod.” 

Bu’r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol i’r ymgyrch yn cynyddu trwy gydol y dydd, gyda’r Neges yn 
cyrraedd dros 30 o wledydd mewn 65 iaith, ac yn denu cefnogaeth gan lu o enwogion a sefydliadau 

clodfawr, gan gynnwys UN Women.  

Mae cannoedd o ysgolion a sefydliadau Cymru wedi cefnogi Neges Heddwch 2021, yn ogystal â sawl 

cyn-aelod adnabyddus o’r Urdd, gan gynnwys yr actor Matthew Rhys, sy’n dweud ei fod yn “hynod falch” 
o’r thema eleni. 

“Fel cyn-aelod dw i mor falch o weld yr Urdd yn rhannu Neges Heddwch ac Ewyllys Da o 

Gydraddoldeb i Ferched, ac mewn dros 60 o ieithoedd at hynny,” meddai Matthew Rhys. “Fel y sefydliad 
ieuenctid mwyaf yng Nghymru sy’n 99 oed, maent wedi profi eu bod nhw mor berthnasol heddiw ag 

erioed, drwy wneud addewidion i helpu mynd i’r afael â thlodi mislif a chynnig eu Gwersylloedd fel 
preswylfeydd i fenywod bregus.” 

Mae’r Urdd fel sefydliad wedi ymrwymo i helpu i fynd i’r afael â thlodi mislif yng Nghymru drwy 

ddarparu cynnyrch hylendid am ddim yn eu gwersylloedd, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac yn eu 

digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol. Bydd canolfannau preswyl sy’n eiddo i’r Urdd hefyd yn cael eu 
cynnig fel lleoliadau i grwpiau o ferched bregus gael ymlacio. 

Meddai Siân Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Mae’r Urdd yn arwain drwy esiampl ac 
yn sicrhau cydraddoldeb i ferched ar bob lefel, gan brofi fod y Neges Heddwch yn gymaint fwy na hashtag 

eleni. Mae cydraddoldeb a hawliau merched yn hollbwysig er mwyn sicrhau dyfodol sy’n darparu i bawb.  
“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe am ei chefnogaeth i’r Neges. 

Mae wedi bod yn fraint i gyd-weithio â’r Brifysgol o gofio ei hymrwymiad clir i gydraddoldeb, amrywiaeth a 

chynwysoldeb. Mae brwdfrydedd ac ymrwymiad y myfyrwyr i lunio’r Neges ac i wneud gwahaniaeth yn 
heintus – rwy’n hyderus y bydd y Neges yn taro tant ar draws y byd ac y bydd gweithredu yn ei sgil.” 

Gellir darllen Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021 mewn dros 65 iaith ar wefan 

urdd.cymru/heddwch (yma). 
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Annwyl Ddarllenwyr 

Hoffwn dynnu eich sylw at gyfrol arbennig, Syr DJ James: Ei Fywyd 

a’i Ddylanwad, fydd yn cael ei chyhoeddi cyn hir gan 

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen. Cyfrol yw hon yn croniclo 

hanes Syr David James, sylfaenydd yr Ymddiriedolaeth, ac yn 

rhannu ychydig o wybodaeth am y gwaddol a adawodd ef i Gymru 

a’i phobl. Gŵr a’i wreiddiau’n ddwfn yng Ngheredigion, ac yn ardal 

Pontrhydfendigaid yn benodol, oedd David James, a bu’r sir hon a 
Chymru yn agos iawn at ei galon trwy gydol ei fywyd. Awdur y 

gyfrol yw Richard Morgan, fu’n Ysgrifennydd Gweithredol yr 
Ymddiriedolaeth am dros ddeng mlynedd ar hugain, ac a fu’n 
ddiwyd iawn dros y blynyddoedd diwethaf yn casglu gwybodaeth 

a lluniau ac yn ysgrifennu’r hanes. 

Rydym yn y broses o gasglu tanysgrifiadau ar gyfer y gyfrol (pris 

£18 yn cynnwys postio), a byddwn yn cynnwys enwau’r holl 
danysgrifwyr yn y gyfrol a brynir ganddynt. Os hoffech danysgrifio, 

gofynnwn i chi gysylltu â Swyddfa Pantyfedwen cyn gynted â 

phosibl, ac erbyn 16 Gorffennaf 2021 fan bellaf. Gweler y 

manylion cyswllt isod. 

Yn gywir 

Gwenan Creunant  

Ffôn:  01970 612806 

E-bost: post@jamespantyfedwen.cymru 

Pen blwydd hapus i:  

 Mair Thomas, Llysmeillion, Tregroes ar ei 

phen blwydd arbennig ar ddiwedd mis 

Ebrill. 

 Gwynfor Davies, Pantolwen, Gorrig ar ei 

ben blwydd yn 90 ar ddechrau mis 

Mehefin. 

 Glesni Thomas, Cwmdyllest, Pontsian ar ei 

21 oed. 

 Ogwen George, Bryndolau, Parc yr Ynn, 

Llandysul ar ei 80 oed. 

 Doreen Harries, Heol Hathren, Cwmann ar 

ei 90 oed. 

 Petra Jones, Hafandeg, Llandysul ar ei 70 

oed. 

 

Llongyfarchiadau i: 

 Bethan Thomas, Pantscawen, Pontsian ar 

ddod yn mamgu, mab bach i Neris a 

Mathew, brawd bach i Tomos - Henri 

James. 

 Hethear a Gareth Thomas, Brynteg, 

Rhydowen ar ddod yn mamgu a dadcu, 

mab bach i Llinos a Daniel, brawd bach i 

Seb a Ella - Lucas Elis Daniel. 

 Mabon ap Gwynfor - mab y Parchedig 

Guto a Siân ap Gwynfor - ar gael ei ethol 

yn Aelod o’r Senedd dros Ddwyfor - 
Meirionydd. 

 Llŷr a Catryn, Caerfyrddin, ar enedigaeth 
mab - wŷr i Dewi a Wendy Roberts, 
Llandysul, ac i Huw a Bethan Rees, 

Rhydowen ger Llandysul. 

 

Gwellhad buan i: 

• Myfyr Thomas, Pantfeillionen, Horeb yn 

dilyn ei arhosiad yn yr ysbyty yn 

ddiweddar 

• Mrs Daphne Jones, Llandysul. 

• Emyr Llywelyn, Ffostrasol. 

• Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, 

Llandysul. 

 

Cydymdeimlad â theulu a ffrindiau y diweddar: 

▪ Dilys Jones, Dol - y - Grug, Llandysul 

(Jewellers). 

▪ Cynthia Griffiths, Cribyn (Cyn athrawes 

Ysgol Gynradd Pontsian). 

▪ Mrs Eileen Lewis, Cwm Meudwy, 

Llandysul. 
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CYHOEDDIAD NEWYDD AR GYFER SUL Y TADAU  

DAD 
Cerddi gan Dadau, Cerddi am Dadau 

 
Golygydd: Rhys Iorwerth   
 Darluniau: Matt Joyce 

£9.95 

ISBN: 978-1-911584-48-3 

Dyddiad Cyhoeddi: 24 o Fai, 2021 

O gerddi am y profiad o fod yn dad i gerddi gan feirdd am eu tadau, mae mwy na digon o ddewis yn y gyfrol 

liwgar hon. Yng ngeiriau’r golygydd, Rhys Iorwerth: ‘Mi welwch fod yma gerddi i gychwyn am y profiad rhyfeddol hwnnw 

o ddod yn dad, ac o fod yn dad. Mi glywn ni wedyn am y modd mae’r profiad hwnnw’n rhoi uchelseinydd i dician y cloc, 
ac yn arwain, yn hwyr neu’n hwyrach, at y sylweddoliad y bydd yn rhaid i bob plentyn dorri’i gŵys ei hun’. 

Mae yma ddigonedd o hiwmor a thynnu coes yng ngherddi beirdd fel Ifor ap Glyn a Jôs Giatgoch, ond, yn 

anochel, mae galar a cholled mewn rhai cerddi hefyd: ‘... mae’r galar gan amlaf yn deillio o gariad a chynhesrwydd ac 
agosrwydd rhyngon ni. Ac mae’r gyfrol yn cloi’n ddyrchafol wrth i’r beirdd ddathlu’r berthynas hon, neu ganu eu 
teyrngedau’u hunain i’w tadau arbennig nhw’. Heb os, yr hyn sy’n amlwg iawn yn newis y golygydd yw’r amrywiaeth 
hynod sydd yn y casgliad, o hen ffefrynnau fel y cywydd hynafol gan Lewys Glyn Cothi i’w fab, i gerddi newydd sbon gan 
feirdd megis Siôn Tomos Owen, Llio Elain Maddocks a Mari George.  

 

YR ARLUNYDD 

Ynghyd â’r cerddi mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys darluniau cartwnaidd a chwaethus gan yr arlunydd Matt Joyce. Ym mhob 

llun gan yr arlunydd crisialir rhyw agwedd o berthynas tad a’i blentyn, gyda rhai darluniau’n cyd-fynd yn benodol â rhai 

cerddi, a rhai eraill yn ddarluniau bychain sy’n adrodd cyfrolau am brofiadau y gall pob tad uniaethu â nhw. Yn gyfrol clawr 
caled, mae’r diwyg apelgar a lliwgar gan y dylunydd Tanwen Haf hefyd wedi sicrhau bod y cerddi a’r darluniau’n clymu’n 
berffaith â’i gilydd.  
 

Y GOLYGYDD 

Golygydd y gyfrol yw’r Prifardd Rhys Iorwerth. Mae Rhys yn byw yng Nghaernarfon gyda’i wraig, Siwan, eu merch, 

Magw, a’u mab newydd-anedig, Idwal. Enillodd Gadair Eisteddfod 

Wrecsam a’r Fro yn 2011 ac mae’n wyneb cyfarwydd fel 
perfformiwr ar lwyfan ‘Bragdy’r Beirdd’, y stomp a’r Talwrn. Mae’n 
gweithio fel cyfieithydd ac awdur llawrydd.   

 

LANSIAD 

Cynhelir lansiad ar-lein nos Wener, Mai 28ain 2022 am 7.30pm 

yng nghwmni Rhys Iorwerth a Mari Lovgreen.  

 

MWY O WYBODAETH  

Alaw Griffiths, Cydlynydd Barddas: alawgriffths@barddas.cymru / 

07870 387563  

 Cyhoeddiadau barddas 
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Datganiad ar ran Cymdeithas Waldo 
Hongian dail ‘Dail Pren’ 
 

Mae Cymdeithas Waldo yn annog gosod 

llinell o waith Waldo Williams ar label a’i 
hongian fel deilen ar goeden ar Fai’r 20fed.  

 

Ar y dyddiad hwnnw 50 mlynedd nôl y bu 

farw’r bardd a’r heddychwr o Sir Benfro. 
Cyhoeddodd un gyfrol o farddoniaeth a’i 
galw yn ‘Dail Pren’. Dyna pam yr anogir 
gosod label yn cynnwys llinell o’i waith fel 
deilen ar goeden i gofio amdano.  

 

 

 

Cyhoeddodd gyfrol o gerddi i blant hefyd ar 

y cyd ag E. Llwyd Williams, ‘Cerddi’r Plant’. 
Dyna pam yr anogir disgyblion ysgol 

cynradd i ddewis eu hoff linell o blith y 

cerddi hynny i’w hongian fel dail. 
 

Dywedodd Eirian Wyn Lewis, Cadeirydd 

Cymdeithas Waldo, “fod llawer wedi’i 
drefnu eisoes eleni i gofnodi ei farwolaeth 

hanner can mlynedd nôl yn 1971 ac fe fydd 

y dail symbolaidd hyn yn ein dwyn yn nes at 

y syniadau sydd yn ei gerddi. Ma’ cymaint o linellau y gellir eu dewis sy’n drymlwythog o ystyr”. 
 

Eisoes mae mwy o gyfrolau wedi’u hysgrifennu am Waldo na bron yr un bardd Cymraeg arall. Geiriau clo 

Alan Llwyd yn ei gofiant iddo, wrth nodi ei farwolaeth, oedd “Roedd enaid Waldo, bellach, yn un â’r 
goleuni”. Ac yn ôl Emyr Llywelyn “roedd hi wedi cymryd dwy fil o flynyddoedd o wareiddiad Cymraeg i greu 
dyn fel Waldo”.  
 

Anogir caredigion llên ac edmygwyr Waldo ledled y wlad i gymryd rhan yn y dathliad hwn o fywyd Waldo ar 

Fai’r 20fed. Rhagwelir y bydd amrywiaeth eang o’i linellau wedi’u gosod ar labeli yn cyhwfan yn y gwynt ar 
goed ar draws Cymru. 

 

Sefydlwyd Cymdeithas Waldo yn 2009 er mwyn hyrwyddo gwybodaeth am Waldo Williams. Ceir rhagor o 

wybodaeth ar y wefan www.waldowilliams.com Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â naill ai Anna Williams 

anna.williams2047@gmail.com  neu Hefin Wyn hefinwyn367@btinternet.com  

D.S. 

Un o feirdd mwyaf Cymru'r ugeinfed ganrif oedd Waldo Williams (1904 – 1971). Roedd hefyd yn heddychwr, 

yn Grynwr ac yn genedlaetholwr o argyhoeddiad. Cafodd ei eni yn Hwlffordd. Dysgodd Gymraeg pan 

symudodd y teulu i Fynachlog-ddu yng ngogledd Sir Benfro yn 1911 lle roedd ei dad yn brifathro’r ysgol 
gynradd.   Roedd yn wrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yr oedd yn teimlo mor gryf yn 

erbyn Rhyfel Corea nes iddo wrthod talu'r dreth incwm. Fe’i carcharwyd ar ddau achlysur oherwydd ei 
ddaliadau heddwch. Codwyd carreg goffa iddo ar y comin ger Mynachlog-ddu. 
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Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr 

O dan yr amgylchiadau presennol, mae Menter 

Gorllewin Sir Gâr yn gweithio i ddarparu 

gweithgareddau a sesiynau i chi allu parhau i 

gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ddigidol ac 

wyneb yn wyneb yn unol â chyfarwyddiadau’r 
llywodraeth parthed cyfyngiadau. 

 

Taith Fygi: Rydym wedi ail-gychwyn ar ein 

sesiynau teithiau bygi poblogaidd yn y tair ardal, 

sef Hendygwyn-ar-Daf, Castell Newydd Emlyn a 

Chaerfyrddin. Mae’r teithiau yn ymgynnull am 
10:15yb ac yn cychwyn am 10:30yb ym mhob 

ardal. Ymunwch â ni am gyfle i sgwrsio, gwneud 

ychydig o ymarfer corff ac am wac hamddenol. 

Mae’n angenrheidiol i bawb gofrestru o flaen llaw 
gan fod nifer cyfyngedig yn gallu mynychu yn 

dilyn canllawiau’r llywodraeth. Cysylltwch gyda 
gwawr@mgsg.cymru i gofrestru. 

Dywedodd mynychwr: 

Hyfryd yw dychwelyd i’r sesiynau yma er mwyn i 
fy mabi cael y cyfle i weld plant arall ac i mi gael 

y cyfle i sgwrsio gyda rheini, ni fel criw yn 

ddiolchgar i’r Fenter am drefnu’r dosbarth i ni 
gwrdd yn wythnosol. 

 

Beicio Mynydd: Mae’r Fenter yn gyffrous i 
gychwyn clwb beicio mynydd yn Byrgwm, 

Brechfa i bobl ifanc o flynyddoedd 6, 7 ac 8, i 

gychwyn ar nos Iau’r 10fed o Fehefin o 5-7yh. 

Niferoedd cyfyngedig felly cysylltwch gydag 

alma@mgsg.cymru i gofrestru. 

 

Helfa Magi Ann: Mae’r Fenter yn trefnu tair 

Helfa Magi Ann i deuluoedd yng Nghaerfyrddin 

12/06/21, San Clêr 26/06/21 a Chastell Newydd 

Emlyn 10/07/21, croeso i deuluoedd a phlant hyd 

at cyfnod sylfaen. 

Byddwn yn cwrdd am 10:15yb ac i gychwyn am 

10:30yb. Ni fydd Magi Ann yn bresennol yn y 

sesiynau. Er mwyn dilyn canllawiau’r 
llywodraeth, mae’n rhaid i bawb gofrestru o flaen 
llaw i sicrhau lle, cysylltwch gyda 

gwawr@mgsg.cymru i gofrestru neu am fwy o 

wybodaeth. 

 

Sesiynau Cymorth Digidol: Rydym fel Menter 

yn cynnig cymorth digidol. Gallwn gynnig 

cymorth i chi ddefnyddio unrhyw ddyfais neu i’ch 
helpu i ddatblygu unrhyw sgiliau digidol. Y cyfan 

sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu gyda ni a 

gallwn gynnig cymorth 1 i 1 i chi dros y ffôn neu 

dros Zoom. Os oes gennych unrhyw anghenion 

eraill cysylltwch gyda ni am sgwrs. Cysylltwch ar 

07939 962042 neu e-bostio ceris@mgsg.cymru i 

drefnu eich sesiwn. 

Byddwn yn parhau gyda’n darpariaeth o eitemau a 

chyfresu difyr megis ein cystadleuaeth 

ffotograffiaeth wythnosol, ein fideos amser stori a 

chreu crefft, ap yr wythnos a chwis cyflym. Yn 

ogystal â chyflwyno cyfresu newydd dros y 

gwanwyn. 

 

Cyfryngau Cymdeithasol: Gyda’r cyfyngiadau 
yn newid o hyd, mae gwaith y fenter yn newid 

gydag amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau 

yn cael eu cynnal ar-lein. Am y diweddaraf, ewch 

i’n cyfryngau cymdeithasol: 
Facebook - Menter Gorllewin Sir Gâr  

Trydar - @MenterGSG 

Instagram - @MenterGSG 

E-bost - ceris@mgsg.cymru neu am fwy o 

wybodaeth ar sut i gyrraedd y platfformau yma 

cysylltwch gyda Ceris dros y ffôn: 07939 962042.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTREF HENLLAN 

Aelwyd gartrefol Gymraeg 

Bwyd maethlon a gofal arbennig 

24 awr y dydd 
 

Perchennog: Mr G T Williams 

Metron: Jackie Cannell 

Is Reolwraig: Camwy Griffiths  

01559 3712 93 

Non Edwards 
BA(HONS) ECS MCFHP MAFHP 

 

Gweithwraig Broffesiynol 

mewn iechyd traed 

01239 621343 

non.edwards@cms-wales.co.uk 

Clinic Traed Teifi, 11 Heol y Priordy, Aberteifi 
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Amserlen Menter Gorllewin Sir Gâr: 
 

Gweithgaredd Digwyddiad Dyddiadau Amser Grŵp targed Mewn 
cydweithrediad 

Cofrestru drwy 

Sesiynau 
Cymorth 
Digidol 

Dros Zoom I’w drefnu I’w 
drefnu 

Oedolion  ceris@mgsg.cymru  

Clwb Darllen 
Oedolion 

Dros Zoom Misol 
22/06/21 

7yh Oedolion  ceris@mgsg.cymru  

Clwb Darllen 
Dysgwyr 

Dros Zoom Misol 
29/06/21 

7yh Oedolion Yr Atom ceris@mgsg.cymru  

Coffi a 
Chlonc 

Dros Zoom Wythnosol 
03/06/21, 
10/06/21, 
17/06/21, 
24/06/21. 

10:30yb Oedolion  denise@mgsg.cymru  

Clwb Joio 
Drama 

Dros Zoom Wythnosol  
02/06/21, 
09/06/21, 
16/06/21, 
23/06/21. 

5:00yp Blynyddoedd 2, 
3 a 4 

Theatr 
Genedlaethol 
Cymru 

alma@mgsg.cymru  

Clwb Beicio 
Mynydd 

Byrgwm, 
Brechfa 

10/06/21, 
17/06/21, 
24/06/21, 
01/07/21. 
 

5:00yh-
7:00yh 

Blynyddoedd 6, 
7 ac 8 

 alma@mgsg.cymru  

Taith Fygi 
Hendygwyn-
ar-Daf 
 

Parc Dr 
Owen 

Wythnosol 
01/06/21, 
08/06/21, 
15/06/21, 
22/06/21, 
29/06/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 ceris@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Castell 
Newydd 
Emlyn 

Maes 
Chwarae 
Brenin Siôr  

Wythnosol 
02/06/21, 
09/06/21, 
16/06/21, 
23/06/21, 
30/06/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 gwawr@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Caerfyrddin 

Parc 
Caerfyrddin 

Wythnosol 
03/06/21, 
10/06/21, 
27/06/21, 
24/06/21. 

10:15yb Rhieni/Gofalwyr 
a phlant oed 
cyn ysgol 

 alma@mgsg.cymru 

Fforwm 
Ieuenctid 

Dros Zoom Misol 4:00yh Rhwng 
blwyddyn 11 a 
25 mlwydd oed 

Urdd Myrddin alma@mgsg.cymru 
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CYSTADLEUAETH SWDOCW - AGORED I BAWB 
Y cyfan sydd rhaid ei wneud yw cwblhau’r Swdocw a’i anfon ar e-bost at ygarthen@yahoo.com neu 

drwy’r post at Rowena Davies-Franklin, Penrhiw, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion, SA44 4LL. 

Bydd yr enw cyntaf allan o’r het ar ddiwedd y flwyddyn yn derbyn £20. Pob lwc. 

Yr enw cyntaf allan o’r het ym Mis Mai oedd 

Hefina Davies, Pontsian 

 

 

 

 

 

‘Does unman yn debyg i gartref’, sef, yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, ‘Y man lle bo dyn a’i deulu yn 
arfer byw, trigfan, preswylfa’. Dros gyfnod y pandemig, yr ydym wedi treulio mwy o amser nag arfer yn ein 

cartrefi wrth geisio gwneud ein rhan i rwystro lledaeniad y firws Covid-19.  Fel arfer, ein cartref yw’r lle yr 
ydym yn dychwelyd iddo i ymlacio ar ôl diwrnod o waith, ond oherwydd y gwaharddiadau, mae ein cartrefi 

yn awr hefyd yn weithle, gyda nifer ohonom wedi creu swyddfa fach ar fwrdd y gegin, neu yng nghornel 

ystafell arall. Tipyn o newid byd, gyda’r llinellau rhwng gwaith a chartref wedi pylu. Serch hyn, ein cartrefi 
yw ein noddfa (lle sy’n rhoddi cysgod neu amddiffyniad), ac maent o bob maint a chynllun. 

Efallai mai maenordy (tŷ arglwydd y faenor), plas, bwthyn, byngalo, hendy (hen dŷ neu blasty) fflat, 

neu hyd yn oed tŷ â tho o gawn neu wellt crin, sef crindy, yw eich trigias (trigfan, preswylfa). Ond gobeithio 

bod modd i chi fudo (symud tŷ) os mai briwdy (tŷ drylliedig), cwthwal (hofel), lluest (trigfan dros dro wedi 

ei chodi ar frys), magwyren (adfail)  neu furddun (adeilad wedi mynd a’i ben iddo) yw eich edrydd (cartref).  

Mae pawb yn haeddu adlam (trigfan sefydlog), petai’n faesty (tŷ yn y wlad), neu ddinasty (tŷ yn y dref), ac 

os ydych am godi tŷ newydd, gwnewch yn siŵr nad yw’n hogl (adeilad chwithig ei gynllun) nag yn dŷ 
trafaelus (a llawer o waith cerdded ynddo), a bod iddo ddrws ffrynt pwrpasol, nid berddor (drws allanol 

isel). Bydd angen digon o le tan y gronglwyd (yn y tŷ) ar gyfer pawb sydd am gytya (cyd-fyw) ynddo  - 

fyddai’n annifyr gorfod didyo (troi allan o dŷ) aelod o’r teulu! 
Gobeithio eich bod wedi eich difyrru gan yr enwau llai adnabyddus, ac os ydych am ddarganfod 

rhagor amdanynt, cymerwch olwg yn y Geiriadur, naill ai drwy bori yn y cyfrolau print neu yn y Geiriadur Ar 

Lein - ewch i: http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html. 

Os ydych yn gwybod am enwau diddorol eraill yn ymwneud â’r cartref, rhowch wybod i ni os 
gwelwch yn dda. Medrwch gysylltu â ni drwy ein gwefan, ar e-bost (gpc@geiriadur.ac.uk), neu drwy 

ysgrifennu i’r cyfeiriad canlynol: 

Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH 
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SWDOCW  Rhif 71 

( Mai 2021) 
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Rhif 72 

(Mehefin 2021) 
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Rhedeg yn gynt na’r Cleddyfau 

Nofel am hanes Merched Beca yn Nyffryn Tywi, haf 1843 

Myrddin ap Dafydd 

Gwasg Carreg Gwalch, £8 

“Mae’n siŵr mai baledwr ydw i yn y bôn,” meddai Myrddin 

Nofel am Ferched Beca yn ne-orllewin Cymru yw 

hon, yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau yn Nyffryn Tywi yn 

1843. 

Mae’n nofel antur sy’n cyflwyno cyffro ymosodiadau 
Beca a’i Merched nid yn unig ar giatiau’r tollbyrth ond hefyd 
ar Wyrcws Caerfyrddin, ar waliau a godwyd i amgau tiroedd 

comin ac i ddisgyblu unigolion grymus yn y gymdeithas oedd 

yn defnyddio’u pŵer a’u safleoedd manteisiol i gamdrin 
aelodau o ddosbarthiadau llai dylanwadol yn eu cymdeithas. 

Gwelir yn y nofel mai tlodi yw hanfod y gwrthdaro, 

a’r ffaith nad oes gan y dosbarthiadau sy’n dioddef unrhyw 
rym democrataidd i leisio eu hanniddigrwydd nac i 

ddylanwadu ar y llywodraeth i newid deddfau. Unig ddewis 

Beca yw terfysg; unig ateb y llywodraeth yw anfon dwy fil o 

filwyr i’r dalaith. 
Yn ystod y nofel, mae’r sefyllfa hon yn newid - diolch 

i drefniadau effeithiol Beca, sy’n llwyddo i ddrysu’r milwyr 
sydd ar eu trywydd yn llwyr. Diolch hefyd i’r diddordeb a 
gymerodd newyddiadurwr o’r Times yn Llundain i bortreadu’r ‘terfysgwyr’ fel gwerin oedd â chwynion 
gwirioneddol oedd angen eu datrys. 

Yn y nofel, cymeriadau a theuluoedd yn ardal Llandeilo a Llangadog sy’n byw’r ffeithiau hanesyddol 
hyn yn eu bywydau bob dydd. Bydd darllenwyr ifanc yn dod i’w hadnabod, ac er y gwahaniaeth o ran 
amser, yn medru uniaethu gobeithio â’r hyn sy’n eu poeni yn y stori. Mae themâu fel cydraddoldeb, llais 

democrataidd, gwrthwynebu hiliaeth (teulu o sipsiwn sy’n dioddef yn y nofel hon), gwrthwynebu 
llywodraeth ormesol, filwrol yn codi yn y penodau. Mae’n ddarn o hanes Cymru sy’n dod yn fyw inni mewn 
stori am ‘bobl go iawn’. Eisoes mae’r 
math yma o ddeunydd yn cael ei 

ddefnyddio’n helaeth mewn ysgolion 
ac yn gweithio’n dda fel ysgogydd i 
bob math o addysgu y bydd galw 

amdanyn yn y Cwricwlwm Cymreig 

newydd. Ar ben hynny mae yma 

ddeunydd darllen oriau hamdden. 

 Byddai mwy o sglein ar y clawr yn 

ychwanegu at wneud y gyfrol yn 

ddeniadol i’r llygad. 
Mae Rhedeg yn gynt na’r 
Cleddyfau ar werth yn awr ym mhob 

siop llyfrau Cymraeg, 

drwy www.carreg-gwalch.cymru a 

www.gwales.com. 

Am fwy o fanylion, i gyfweld â’r 
awdur neu am gopi adolygu, 

cysylltwch â 

Gwasg Carreg Gwalch: 

cyhoeddi@carreg-gwalch.cymru 

 


