
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod T yr Urdd 2021 
Enillydd Prif Lenor Eisteddfod T eleni oedd Sioned Howells o 

New Inn, Pencader. Mae hi’n astudio Bydwreigiaeth ym 
Mhrifysgol Abertawe, ac ar fîn graddio ym mis Awst, ac ar hyn 

o bryd yn gweithio ar y ward geni yn Ysbyty Singleton yn 

Abertawe. Mae hi hefyd yn drysorydd i G.Ff.I Llanllwni, ac 

wedi bod yn aelod o’r Clwb ers nifer o flynyddoedd bellach. 

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn gynhyrchiol a llwyddiannus 

iawn i Sioned, gan iddi gipio’r goron a’r gadair yn Eisteddfod 
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr 2021. Roedd ei stori buddugol 

yn sôn am y cyfnod clo a’i effaith ar gwpwl ifanc, a daeth i’r 
brig ymhlith dros 70 o ymgeiswyr eraill. Yn ôl y beirniad, Caryl 

Lewis, roedd yr “ysgrifennu’n llifo fel bod yr awdur yn 
diflannu a’r darllenydd yn cael ei gyrchu’n syth at galon y 

stori. Mae’r llinell ola’n drydanol ac yn gadael y darllenydd yn 
ysu am fwy.” 

Mae’r stori ar gael i’w ddarllen yn ei chyfanrwydd ar wefan 

Golwg 360 os oes gennych ddiddordeb i’w darllen!  
Llongyfarchiadau Sioned 

 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Rhiannon Lloyd Williams am 

ennill Prif Ddramodydd Eisteddfod T yr Urdd eleni.  

Mae Rhiannon yn ferch i Buddug a David Lloyd Williams, Yr Eglwys 

Newydd-Caerdydd, ac yn wyres i Mrs Tegwen Davies a’r diweddar Mr 
James Davies Llandysul. 

Roedd y seremoni arbennig hon, yn cael ei darlledu’n fyw o Wersyll yr 
Urdd, Llangrannog. 

Yn ôl y beirniad Elgan Rhys, daeth 38 o geisiadau i law. 

 

 

PAPUR BRO DYFFRYN TEIFI Gorffennaf/Awst 2021 

Fy ffugenw oedd Spot felly dyma lun  

ohona i a Spot. 

Bydd y papur bro Y GARTHEN yn ôl yn y siopau ym mis Medi. 

 Dyddiad derbyn deunydd rhifyn Medi yw Awst 18. 

Croeso i unrhyw un, fel arfer, i anfon adroddiadau am ddigwyddiadau yn eich ardaloedd, gyda lluniau, i’r 
papur bro. Hefyd, anfonwch erthyglsu am hanes, - chwedlau a chymeriadau yn eich cynefin. 

 E. bost - ygarthen@yahoo.com 
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Pwy yw Pwy 
Cadeirydd: 
Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor 

Ll.B., B.D. 

Ysgrifennydd; Aled Eynon  
07811680497 

aoeynon@yahoo.co.uk 

BWRDD RHEOLI 

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

Miriam James, Wenna Bevan-Jones 

Nia ap Tegwyn 

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 

tynwydd@gmail.com 

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/ Aberbanc/ 

Henllan/ Penrhiwllan –  

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 –  

Nia ap Tegwyn, nia@mgsg.cymru 

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 

tynwydd@gmail.com 

  

CYSODYDD: 

Rowena Davies - Franklin 

01559 362104 

 

PRAWF DARLLENYDD 

MIS GORFFENNAF/AWST – 

Martin Griffiths 

 
GOLYGYDD 
GORFFENNAF/AWST - 
Wenna Bevan-Jones  
 
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 

£26.00 am 10 rhifyn 

 

Dyddiad derbyn deunydd 

Rhifyn Medi: 

Awst 18 

Os yn bosib, anfonwch eich  

cyfraniadau ar 

e-bost mewn FFURF WORD 

YN UNIG  

os gwelwch yn dda at: 
ygarthen@yahoo.com 
 

Ni allwn dderbyn cyfraniadau 

fel rhan o ebost na PDF. 

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

01239 612251 

e-bost: eljonesaifab@btinternet.com 

mailto:mair_wilson@hotmail.co.uk
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Croeso i Gerddwyr 

Llandysul a Phont-Tyweli 
Erbyn hyn, rydym wedi 

dechrau ein teithiau cerdded misol 

ac mae hi’n braf i gerdded gyda 
phobl unwaith eto. Ym mis Mai 

roedd taith o gwmpas tir 

Cwmgyfeile, Tregroes, gyda’r 
perchennog Mr John Edge yn 

arwain y daith drwy ei goetir.  Ym 

mis Mehefin aethom ar daith gyda 

Beth Davies o gwmpas ardal 

Tregroes a gorffen yn Nhŷ Newydd 
am wledd yn yr ardd. 

Ym mis Gorffennaf ar ddydd Sadwrn 17eg Gorffennaf bydd y daith gerdded tua 5 milltir drwy bentrefi 

Felindre, Drefelin, Penboyr a Chwmpengraig, yn bennaf oddi ar y ffordd ar lwybrau troed llai eu defnydd ac o 

anhawster cymedrol gyda rhai traciau garw a dringfeydd serth. Mae croeso i gŵn ond mae angen iddynt fod ar dennyn 
ac mae un gamfa garreg a allai fod yn broblem i rai cŵn.  Rhaid archebu lle ar y daith, ewch i’r wefan www.llandysul-

ponttyweli.co.uk  i lenwi’r ffurflen neu ffonio Ann 01559362403 yn Swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen.  £3 

y person – Plant o dan 16 oed am ddim. 

Ym mis Awst bydd taith gerdded ar Nos Wener 20fed o Awst am 5yp gyda Megan a Ron Foulkes. Ar 

ddiwedd mis Medi (24-26) byddwn yn cynnal ein Penwythnos Gerdded gyda sawl taith gerdded. Edrychwch allan am 

y manylion ar bosteri, cyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan www.llandysul-ponttyweli.co.uk.  

 

MERCHED Y WAWR GELER 
Ar ôl cyfnod hir heb weld ein gilydd oherwydd y pandemig, ymgynnull wnaethom ar batio Rhyd 

Einon ym mis Mai ac yn ffodus i gael prynhawn sych. Diolch o galon i Irena am y croeso a’r wledd a 

baratowyd ar ein cyfer. 

Penderfynwyd yn unfrydol i gynnal ein cyfarfodydd yn y prynhawn o hyn ymlaen, ac os bydd 

amgylchiadau yn caniatáu byddwn yn cwrdd yn Festri Seilo, Rhos am 2 o’r gloch y prynhawn ar 28ain Medi 
2021.  Bydd croeso cynnes i gyn-

aelodau ac i aelodau newydd. 

 

http://www.llandysul-ponttyweli.co.uk/
http://www.llandysul-ponttyweli.co.uk/
http://www.llandysul-ponttyweli.co.uk/
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CYMDEITHAS YR IAITH 
Cefnogi Siaradwyr Newydd ... yn eich bro 

Ar ddydd Sadwrn, 25 Medi, bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal digwyddiad 'Cefnogi Siaradwyr Newydd ... yn 

eich bro'. 

Ar y diwrnod hwn, gobeithiwn y bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr 

a Chymry Cymraeg ddod ynghŷd mewn gweithgarwch i ddarganfod mwy am yr ardal ble maent yn byw. Gall y 
digwyddiad fod yn daith gerdded yn yr ardal, ymweliad i rhyw le o ddiddordeb, sgwrs gan hanesydd lleol, taith o 

amgylch tref benodol – unrhyw beth fyddai'n tynnu siaradwyr Cymraeg newydd mewn i'n cymunedau. 

Gobeithir wedyn y bydd pawb yn dod ynghŷd dros Zoom gyda'r nos ar gyfer noson gymdeithasol. 
Rydym felly yn chwilio am unigolion sy'n fodlon cymryd cyfrifoldeb dros drefnu digwyddiad yn eu hardal nhw. 

Cysylltwch â swyddfa'r Gymdeithas 01970-624501 neu post@cymdeithas.cymru os am fwy o wybodaeth neu os am 

roi eich enw ymlaen i drefnu digwyddiad. 

Diolch 

Nia Llywelyn, Swyddog Dysgwyr Cymdeithas yr Iaith 

Ddim yn aelod? Beth am ymaelodi heddiw: http://cymdeithas.cymru/ymaelodi 

Er mwyn gadael y rhestr yma, cliciwch yma 

Er mwyn newid sut rydym yn cysylltu â chi, neu i adael holl restrau'r Gymdeithas, 

ebostiwch post@cymdeithas.cymru 

Gallwch ddarllen sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth yma 

d/o Cymdeithas yr Iaith Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth SY23 1JH Cymru 01970 624501 

CLEFYD ANGHEUOL 
Torcalonnus yw’r unig ffordd o ddisgrifio’r dolur M.N.D. neu MOTOR NIWRON, gyda’r claf, 

ar ôl cael diagnosis, yn debygol o oroesi ond rhwng dwy a phum mlynedd ar ôl hynny.  Yr hyn sy’n 
rhwystredig yw’r ffaith nad yw’n amhosibl i’w drechu, pe bai digon o gyllid i alluogi’r ymchwil i ddod 
o hyd i atebion.  Dyma farn yr arbenigwyr beth bynnag. 

Bob Gledhill o Rydargaeau yw un o’r bobl anffodus sy’n wynebu’r fath dynged.  Gellwch 
ddychmygu’r effaith traumatig ar y teulu, ei wraig Lowri a’u mab William sy’n un-ar-bymtheg oed.  

Cymaint eu rhwystredigaeth fel eu bod wedi gosod sialens anferth ar ddechrau mis Gorffennaf i godi 

arian at yr ymchwil. 

Dechrau’r sialens yw dringo’r Wyddfa ar nos Wener, yr ail, yna cychwyn ben bore Sadwrn i 

seiclo i Gader Idris a dringo i’r copa.  Seiclo unwaith eto ar y Sul yr holl ffordd i Ben y Fan a gorffen ar 
ôl dringo’r trydydd copa.  Gall unrhyw un gymeryd rhan ar hyd y daith, neu roi cynnig ar rannau ohoni. 

Pe byddech yn awyddus i gyfrannu, gallwch wneud hynny drwy gysylltu’n uniongyrchol gyda 
Bob Gledhill, Llainffynnon, Rhydargaeau, neu ddanfon at ei fam-yng-nghyfraith, Eleri Davies, 

Llannerch, Prengwyn.  Gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gefnogaeth at yr achos 

teilwng yma. 

 

Hyfryd oedd gweld ar y teledu, - “Seiclo Tour De 
France” yn mynd heibio pentref 

Plogonnec/Plogoneg unwaith eto yn Llydaw, sydd 

wedi gefeillio â Llandysul a’r Fro, - ers 1988. 

Roedd aelodau o Gymdeithas Gefeillio 

Plogonnec, wedi rhoi baner Cymru i fyny ger y 

pentref, i groesawu Geraint Thomas, - 

Pob lwc iddo. 

https://mewnol.cymdeithas.cymru/cynnwys/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=3262&qid=373992
https://mewnol.cymdeithas.cymru/cynnwys/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=3263&qid=373992
https://mewnol.cymdeithas.cymru/gg/ffurflen?page=CiviCRM&q=civicrm/mailing/unsubscribe&reset=1&jid=7212&qid=373992&h=f7d3a6e3d7600939
https://mewnol.cymdeithas.cymru/cynnwys/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=3262&qid=373992
https://mewnol.cymdeithas.cymru/cynnwys/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=3264&qid=373992
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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 Mehefin oedd 

Lesley Parker, Pont-Tyweli 

 

 

Llongyfarchiadau i: 

 Euros a Lynwen, 2 Trem y Teifi, Llandysul a 

Maureen Evans, Erwlas, Llandysul ar ddod yn 

dadcu, mamgu a hen famgu, mab bach i Dean 

a Claire a brawd bach i Ollie John - Alffie. 

 Hefin a Karen, (gynt Ffoshelig, 

Maesymeillion) ar ddod yn dadcu a mamgu, 

mab bach i Elen a William a brawd bach i 

Arthur - Harri. 

 Melda Grantham, Capel Dewi sydd newydd 

gymhwyso fel gweinidog gyda’r Undodiaid. 
 Plant ardal Yr Garthen ar basio eu level 0, 

A’s, level A, graddio o wahanol golegau, 
sydd yn mynd i golegau a dechrau swyddi 

newydd.  

Penblwydd Hapus i: 

 Bethan Thomas, Pantscawen, Pontsian ar ei 

60 oed. 

 Owain James, Golygfa, Maesymeillion ar ei 

30 oed. 

 Aled Williams, Gwenffrwd, Prengwyn ar ei 

50 oed. 

 Llyr Edwards, Llain Isaf, Capel Dewi ar ei 50 

oed. 

 Ann Mayes Davies, Delfan, Rhydowen ar ei 

60 oed. 

Penblwydd hapus a dymuiadau gorau i: 

❖ Mrs Lil Thomas, Ffostrasol yn 90 oed - 

(Cyn gogyddes yn Ysgol Dyffryn Teifi). 

Dymuniadau gorau i: 

o Cynthia Davies ar ei hymddeoliad fel 

Gwinyddes yn Llandysul. Diolch iddi am ei 

gwasanaeth i Landysul a’r Fro. 
o Doreen Davies, Tegfryn, Pontsian. 

o Sion a Deilwen yn ei cartref newydd yn 

Bryneos, Pontsian 

Gwellhad buan i: 

▪ Mr David Lewis, Penrhiw, Llandysul. 

Cydymdeimlad â: 

• Gwyneth Williams a’r teulu, Gwenffrwd, 
Prengwyn a Hilda Morgan a’r teulu, Pencader 
ar farwolaeth brawd-yng-nghyfraith, ewythr a 

hen ewythr sef Ken Phillips, Pontiets. 

Cydymdeimlad â theulu a ffrinidiau y diweddar: 

• Mr Ieuan Jones (Cyn brifathro), Dol y Grug, 

Llandysul. 

• Mrs Clarice Phillips, Dolwerdd, Rhos, 

Llangeler. 

• Dai Davies, Llanfon, Alltyblaca. 

• Olive Morgan, Cribyn. 

• Gwyneth Jones, Heddle, Pontsian. 
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SWDOCW  Rhif 72 

( Mehefin 2021) 
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(Gorffennaf/ 

Awst 2021) 

 

mailto:ygarthen@yahoo.com
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Tynewydd, Gorrig, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JP 

07901716957  bethan@cd1340.f9.co.uk  

Annwyl Blantos, 

Wel, mis arall wedi hedfan heibio a chi gyd mae`n siŵr yn edrych ymlaen tuag at 
wyliau`r haf. Amser i ymlacio a mwynhau a dim gwaith ysgol am 6 wythnos!! Dyna 

braf.  Gobeithio`n fawr y bydd y tywydd yn deg a chawn fod allan yn yr heulwen braf 

bob dydd. Mae`n siŵr na fydd yna sioeau, mabolgampau nac eisteddfodau eleni ond 
fe allwn fynd am dro i`r coed neu`r traeth ond gofalu bob amser i fod yn ddiogel a 

chadw pellter. Wrth i bawb i gadw at y rheolau efallai y bydd y pandemig wedi ein 

gadael erbyn y flwyddyn nesaf. 

            Er na chawsom rhyw lawer o haul y mis yma rhaid i mi ddweud fy mod wedi 

derbyn llawer o luniau hyfryd gyda llawer ohonoch wedi bod yn brysur yn lliwio`r haul 

i mi. I`r brig fe ddaeth Eli-May Penrhiw Prengwyn. Da iawn ti.  

Y tro yma mi hoffwn i chi liwio`r llun yma o`r traeth gan obeithio y medrwch chi 

hefyd gael diwrnod o fwynhad 

yn adeiladu cestyll tywod a 

nofio yn y môr. 

Hwyl am y tro a mwynhewch 

yr Haf. 

Beth 

 

Enw_______________________ 

  

 

 Oed________ 

 

Cyfeiriad___________________ 

 

 

mailto:bethan@cd1340.f9.co.uk


Gorffennaf/Awst 2021           Y Garthen    Tudalen 7 

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 barhau 

i gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ddigidol ac wyneb yn wyneb 

yn unol â chyfarwyddiadau’r Llywodraeth parthed cyfyngiadau. 
 

Helfa Magi Ann: Mae’r Fenter yn trefnu dwy Helfa Magi Ann i 
deuluoedd yn 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. 

Picnic yn y parc ac adloniant gan Siani Sionc: Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno tri phicnic yn y parc 

gyda Siani Sionc dros yr haf. 

Caerfyrddin 27ain o Orffennaf alma@mgsg.cymru 

Saron Llandysul 9fed o Awst gwawr@mgsg.cymru 

Llanboidy 25ain o Awst ceris@mgsg.cymru 

£1 y pen i blant dros 12 mis, bydd oedolion a babis hyd at 12 mis am ddim. 

Mae’n angenrheidiol i bawb gofrestru o flaen llaw gan fod nifer cyfyngedig yn gallu mynychu yn dilyn 
canllawiau’r Llywodraeth. 

Fforwm Cymraeg Ewro 2020: Mae Mentrau Iaith y De Orllewin yn cyflwyno Fforwm Cymraeg Ewro 2020 

ar Facebook! Tudalen i siarad, trafod a chael ambell i ddadl am bopeth i ‘neud gyda'r Ewros eleni, a hynny 

trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Byddwn ni'n cynnal ambell i gystadleuaeth, gofyn am ragfynegiad pawb cyn y gystadleuaeth, trafod 

pwy ddylai ddechrau i Gymru, trafod tactegau, gofyn pa chwaraewyr i ddilyn a derbyn cynnwys o dîm 
Cymru gan S4C! Bydd pynciau trafod dyddiol felly ymunwch â ni ar facebook gan chwilio: ‘Fforwm Cymraeg 
Ewro 2020’. Gobeithio newch chi fwynhau'r grŵp ac edrychwn ymlaen at gefnogi tîm Cymru gyda’n gilydd 

yn ystod yr ymgyrch! 
Clwb Theatr Cymru: Mae Clwb Theatr Cymru yn ôl! Ar y 4ydd a 18fed o Awst mae Mentrau Iaith a Theatr 

Genedlaethol Cymru yn cynnig y cyfle i blant o flynyddoedd 2 i 6 Cymru cyfan i ddod ynghŷd i ddawnsio, 

actio a mwynhau. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal dros Zoom (amseroedd i’w cadarnhau). Cysylltwch 
gyda nia@mgsg.cymru i gofrestru erbyn y 16eg o Orffennaf. 

Cwis Dim Clem y Mentrau Iaith: Mae’r Fenter wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf yn cynnal Cwis 

Dim Clem gyda nifer o ysgolion Gorllewin Sir Gâr, llongyfarchiadau mawr i Ysgol Griffith Jones am ddod yn 

fuddugol yng nghystadleuaeth Cwis Dim Clem yn ardal Menter Gorllewin Sir Gâr eleni ac am gynrychioli'r 

Fenter yn y rownd genedlaethol! Mae hi wedi bod yn bleser cynnal y cwis gyda'r ysgol hon eleni a diolch i 

bob ysgol arall yn ardal y Fenter wnaeth gymryd rhan! 

Ym mis Mehefin 2021 fe wnaeth disgyblion ysgolion cynradd dros Gymru gyfan gymryd rhan yn 

rownd derfynol cenedlaethol Cwis Dim Clem am y tro cyntaf erioed. Mae Cwis Dim Clem yn gwis Cymraeg 

hwyliog i blant blynyddoedd 6 ysgolion cynradd Cymru a ddechreuodd yn Sir Gâr yn 2015. Ers hynny mae’r 
cwis wedi datblygu yn rhanbarthol ac eleni yn digwydd yn genedlaethol am y tro cyntaf. Gwnaeth 17 o 

ysgolion ar draws Cymru geisio am y marciau uchaf er mwyn cyrraedd y brig. Bwriad cynnal Cwis Dim 

Clem yw rhoi’r cyfle i blant ddefnyddio’r Gymraeg mewn ffordd hwyliog y tu allan i'r gwersi. 
Roedd dros 150 o ysgolion a dros 3,000 o ddisgyblion wedi cymryd rhan. Un o’r rhain oedd Heidi, disgybl 
yn Ysgol Griffith Jones, San Clêr sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol o ardal Menter Gorllewin Sir Gâr. 
Dywed; ‘Dwi wedi mwynhau dysgu am y wlad dwi’n byw ynddi ac am ei hanes.’ Roedd yr ymateb yn wych 
ar draws Cymru gyda nifer o ysgolion yn mwynhau cystadlu am y tro cyntaf. Un o’r ysgolion hyn oedd Ysgol 
Gwaun Gynfi, Deiniolen a ddaeth i'r brig yn ardal Hunaniaith – Menter Iaith Gwynedd. Dywed Lynne 
Hughes-Williams, athrawes yn Ysgol Gwaun Gynfi; ‘Mae'r criw wedi wir mwynhau cymryd rhan yn Cwis Dim 
Clem. Roedd hi’n braf gweld y tîm yn wên o glust i glust prynhawn 'ma yn rhannu'r profiad gyda gweddill y 
dosbarth. Mae hi wedi bod yn flwyddyn mor fflat i’r plant felly mae’n braf gweld y ”buzz” na’n ôl.’ Dywed 
Rhian Davies, Swyddog Datblygu Menter Maldwyn; ‘Dyma’r cyntaf i ni gynnal y cwis ym Maldwyn. Roedd 
pob un o'r 14 ysgol Gymraeg neu Ffrwd Gymraeg yn y Sir wedi cymryd rhan, 307 o ddisgyblion i gyd, am y 
tro cyntaf erioed eleni. Roedd hi’n braf gweld pawb wedi gwirioni a dydyn nhw methu aros tan blwyddyn 
nesaf!’ 

mailto:gwawr@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:gwawr@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:nia@mgsg.cymru
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Cafodd enillwyr y gystadleuaeth eu cyhoeddi mewn sesiwn ar lein arbennig i ddisgyblion yr 17 ysgol 
gyda chyflwynydd ‘Stwnsh Sadwrn’ S4C, Owain Williams. Mae modd gwylio’r seremoni drwy linc ar dudalen 
facebook Menter Gorllewin Sir Gâr. Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Pencae, Caerdydd am ennill y 
gystadleuaeth yn genedlaethol. 

Dywed Heledd ap Gwynfor, Cydlynydd Partneriaethau Mentrau Iaith Cymru; ‘Ry’n ni'n falch iawn o 
fedru cynnal Cwis Dim Clem yn genedlaethol am y tro cyntaf eleni. Mae’n gyfle gwych i blant gael 
mwynhau’r iaith a theimlo cyffro cystadleuaeth mewn ffordd ysgafn fel hyn. Ry’n ni’n awyddus bod plant 

blynyddoedd 6 yn magu perthynas 
gadarnhaol â’r Gymraeg wrth iddynt 
ddod i adnabod ffrindiau a chyfoedion 
newydd eu hysgolion uwchradd, gan 
roi’r hyder iddynt barhau i siarad yr 
iaith ar iard yr ‘ysgol fowr’ fis Medi.’ 
 

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. 

Cyfryngau Cymdeithasol: Gyda’r cyfyngiadau yn newid o hyd, mae gwaith y fenter yn newid gydag amryw 
o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar-lein. Am y diweddaraf, ewch i’n cyfryngau 
cymdeithasol: 
Facebook - Menter Gorllewin Sir Gar  
Trydar - @MenterGSG 

Instagram - @MenterGSG 

E-bost - ceris@mgsg.cymru neu am fwy o wybodaeth ar sut i gyrraedd y platfformau yma cysylltwch gyda 

Ceris dros y ffôn: 07939 962042.  

 

Amserlen Menter Gorllewin Sir Gâr: 

Gweithgaredd Digwyddia
d 

Dyddiada
u 

Amser Grŵp targed Mewn 
cydweithre
diad 

Cofrestru drwy 

Sesiynau 
Cymorth 
Digidol 

Dros Zoom I’w drefnu I’w 
drefnu 

Oedolion  ceris@mgsg.cymru 

Coffi a Chlonc Dros Zoom Wythnosol 
01/07/21, 
08/07/21, 
15/07/21. 

10:30yb Oedolion  denise@mgsg.cymru  
 
 

Clwb Joio 
Drama 

Dros Zoom Wythnosol  
30/06/21, 
07/07/21. 

5:00yp Blynyddoedd 2, 3 
a 4 

Theatr 
Genedlaet
hol Cymru 

alma@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Hendygwyn-ar-
Daf 

Parc Dr 
Owen 

Wythnosol 
06/07/21, 
13/07/21. 

10:15yb Rhieni/Gwarchodw
yr a phlant oed 
cyn ysgol 

 ceris@mgsg.cymru 

Taith Fygi 
Castell Newydd 
Emlyn 

Maes 
Chwarae 
Brenin Siôr  

Wythnosol 
07/07/21, 
14/07/21. 

10:15yb Rhieni/Gwarchodw
yr a phlant oed 
cyn ysgol 

 gwawr@mgsg.cymru 

mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:denise@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:gwawr@mgsg.cymru
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Taith Fygi 
Caerfyrddin 

Parc 
Caerfyrddin 

Wythnosol 
01/07/21, 
08/07/21, 
15/07/21. 

10:15yb Rhieni/Gwarchodw
yr a phlant oed 
cyn ysgol 

 alma@mgsg.cymru 

Helfa Magi Ann 
San Clêr 

Cae 
Chwarae 
Canolfan 
Hamdden 
San Clêr 

26/06/21 10:15yb Rhieni/Gwarchodw
yr a babis a phlant 
hyd at ddiwedd y 
cyfnod sylfaen 

 alma@mgsg.cymru 

Helfa Magi Ann 
Castell Newydd 
Emlyn 

Cae 
Chwarae 
Brenin Siôr 
V 

10/07/21 10:15yb Rhieni/Gwarchodw
yr a babis a phlant 
hyd at ddiwedd y 
cyfnod sylfaen 

Cymraeg i 
blant 

gwawr@mgsg.cymru 

Picnic yn y parc 
ac adloniant 
gan Siani Sionc 
Caerfyrddin 

Parc 
Caerfyrddi
n 

27/07/21 11:00yb Rhieni/Gwarchodw
yr a babis a phlant 
hyd at ddiwedd y 
cyfnod sylfaen 

 alma@mgsg.cymru 

Picnic yn y parc 
ac adloniant 
gan Siani Sionc 
Parc Saron, 
Llandysul 

Parc 
Saron, 
Llandysul 

09/08/21 11:00yb Rhieni/Gwarchodw
yr a babis a phlant 
hyd at ddiwedd y 
cyfnod sylfaen 

 gwawr@mgsg.cymru 

Picnic yn y parc 
ac adloniant 
gan Siani Sionc 
Parc Llanboidy 

Parc 
Llanboidy 

25/08/21 11:00yb Rhieni/Gwarchodw
yr a babis a phlant 
hyd at ddiwedd y 
cyfnod sylfaen 

Menter 
Iaith Sir 
Benfro 

ceris@mgsg.cymru 

Fforwm 
Ieuenctid 

Wyneb yn 
wyneb 

I’w drefnu I’w 
drefnu 

Rhwng blwyddyn 
11 a 25 mlwydd 
oed 

Urdd 
Myrddin 

alma@mgsg.cymru 
 

mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:gwawr@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
mailto:gwawr@mgsg.cymru
mailto:ceris@mgsg.cymru
mailto:alma@mgsg.cymru
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Safonau Masnach Cymru yn rhoi rhybudd am 
dwyll neges destun am y Cyfrifiad 

Mae Safonau Masnach Cymru 
wedi cael ei hysbysu am  dwyll ar ffurf 
neges destun sy'n ymwneud â'r Cyfrifiad 
Cenedlaethol. 

Dywedir wrth y bobl sy'n derbyn y 
neges fod gwybodaeth ar goll o'u Cyfrifiad wedi'i gwblhau a gofynnir iddynt glicio ar 
ddolen er mwyn cwblhau eu ffurflen neu byddant yn wynebu cael eu herlyn. Wrth 
glicio ar y ddolen cânt eu cyfeirio at safle sy'n edrych yn union yr un peth â ffurflen 
ar-lein y Cyfrifiad. Wrth lenwi’r ffurflen a’i chyflwyno, gofynnir i’r derbynnydd dalu ffi 
o £1.25.  

Meddai Helen Picton, Cadeirydd Gwasanaeth Safonau Masnach Cymru: 
“Mae galwadau a negeseuon twyllodrus i ffonau symudol yn broblem ddifrifol. Does 
dim byd cyfwerth â rhwystr galwadau ffôn llinell dir ar gyfer ffonau symudol er mwyn eu hatal rhag eich 
cyrraedd. 

“Mae rhai o'r negeseuon hyn yn argyhoeddiadol iawn. Cofiwch, ni fyddai unrhyw asiantaeth 
Llywodraeth yn anfon neges atoch yn mynnu arian drwy neges destun neu drwy neges ffôn awtomataidd. 

“Os yw cwmni'n anfon dolen atoch drwy neges destun yn gofyn i chi glicio arni, dylech ei 
hanwybyddu. Os ydych yn ansicr gan fod gennych gyfrif gyda’r cwmni hwnnw, cysylltwch â nhw'n 
uniongyrchol a pheidiwch â defnyddio'r ddolen a ddarperir.” 

Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i leihau nifer y galwadau a negeseuon testun twyllodrus 
rydych yn eu derbyn: 
  

• Mae gan y rhan fwyaf o ffonau symudol osodiadau sy'n rhwystro rhifau. Chwiliwch ar y rhyngrwyd 
am "atal rhifau ar fy ffôn symudol (enw’r brand)” i gael rhagor o wybodaeth am eich ffôn neu fel arfer 
mae cyngor ar wefan darparwr eich ffôn symudol. 

• Gallwch gofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn 

• Rhowch wybod am y negeseuon hyn i'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol - 7726 

• https://www.ncsc.gov.uk/guidance/suspicious-email-actions 

• Cysylltwch â Chanolfan Gyswllt Cyfrifiad 2021 drwy ffonio 0800 169 2021 ar gyfer Cymru neu 0800 
141 2021 ar gyfer Lloegr. 

GWENLLIAN 
Ar y 7fed o Fehefin 1337 ym Mhriordy Sempringham, Swydd Lincoln, bu farw Gwenllian, unig 

blentyn Llywelyn ap Gruffudd, yn anymwybodol o’i threftadaeth Gymreig. 
Dim ond ychydig fisoedd oed oedd Gwenllian pan laddwyd ei thad, Llywelyn ein Llyw Olaf, gan filwyr 

Edward I, a bu farw ei mam, Eleanor de Montfort, yn ystod ei genedigaeth, felly daeth dan warchodaeth ei 
hewythr, Dafydd ap Gruffudd.  Amgylchynwyd Gogledd Cymru gan fyddin Lloegr, a chafodd Dafydd ei gipio 
a’i ladd yn yr Amwythig.  Cymerwyd Gwenllian gan Edward a’i hanfon i Briordy Gilbertine yn Sempringham, 
er mwyn ei rhwystro rhag priodi a chael meibion a allai fynnu’r hawl i dywysogaeth Cymru. Dewiswyd 
Sempringham gan ei fod mewn man anghysbell a chan fod y Gilbertine yn urdd lle cai’r lleianod eu cadw o’r 

golwg y tu ôl i waliau uchel. 
A hithau wedi’i chymryd o’i gwlad frodorol mor 

ifanc, ddysgodd Gwenllian byth mo’r Gymraeg, 
oherwydd fel “Wentliane” fyddai’n ysgrifennu ei henw. 
Ond cafodd ei chysylltiad brenhinol ei gydnabod o leiaf 
unwaith gan Edward pan ofynnodd i’r Pab am arian ar 
gyfer Priordy Sempringham gan ddweud "...herein is 
kept the daughter of the Prince of Wales, whom we 
have to maintain." 
Mae carreg goffa o lechi glas Cymreig i Gwenllian yn 
Sempringham a hefyd ceir plac ar gopa’r Wyddfa. 

 

 

 

MANSEL GRIFFITHS A’I FAB 

Garej Annwylfan,  

Llanfihangel ar arth, Pencader 
 

Ffôn: 01559 384537 
 

Partner ~ Jonsered ~ Husqvarna ~ Efco 
 

Gorsaf Prawf MOT 

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/suspicious-email-actions
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Mae Tir Coed yn mynd yn ddigidol gyda chymhwyster newydd 
Mae’r elusen Tir Coed o Gymru’n ail-lunio’r modd yr ydym yn meddwl am gefnogi a hybu sgiliau awyr agored 

a thraddodiadol drwy lansio cymhwyster newydd a gwerslyfr digidol ar gyfer pobl sy’n mynychu’r cyrsiau.  
Wedi pum mlynedd o waith cynllunio, mae’r elusen wedi datblygu cymhwyster sgiliau coetir cydnabyddedig, 

gan sicrhau bod hyfforddai llwyddiannus yn ennill cymhwyster ffurfiol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith caled ac ar yr un 
pryd yn hybu eu cyfleoedd cyflogaeth i’r dyfodol. 

Gyda darpariaeth Lefel 1 a 2, ac opsiynau i ennill cymhwyster estynedig neu dystysgrif, gall hyfforddai ennill 

cymhwyster sy’n gyfwerth â gradd TGAU uchel drwy fynychu rhaglen 12-16 wythnos o gyrsiau Tir Coed.   

Datblygwyd y cymhwyster newydd drwy ddefnyddio gwerslyfrau digidol sydd wedi eu creu’n arbennig, gyda’r 
holl waith cwrs a’r profion yn cael eu cynnal ar dabledi electronig wedi eu cyflenwi gan yr elusen. Drwy gyfuno sgiliau 
awyr agored traddodiadol â’r dechnoleg ddiweddaraf mae modd cynyddu cynhwysiant a hwylustod defnydd yn y 
coetiroedd gan helpu hyfforddai i ymgyfarwyddo â defnyddio’r offer TG diweddaraf mewn lleoliad gwaith.  

Meddai Ffion Farnell, Prif Swyddog Gweithredol Tir Coed, “Rydym wrth ein bodd o fod yn lansio ein cyrsiau 
newydd drwy gynnig cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol i’n hyfforddeion.   

“Mae’r gwerslyfrau digidol newydd, a gynlluniwyd i hybu cynhwysiant, creadigrwydd a mwynhad, yn rhoi 
llawer mwy o reolaeth i ddysgwyr wrth weithio tuag at eu cymhwyster a hefyd hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg 

fodern mewn lleoliad sgiliau traddodiadol.  

“Golyga’r defnydd o werslyfrau digidol y gallwn barhau i hyfforddi o bell petai ni’n ddigon anffodus i orfod 
wynebu cyfnod clo arall yn y dyfodol.  

“Mae’r amrywiaeth o unedau sydd ar gael drwy gyfrwng ein hyfforddiant cynhwysfawr a rhaglenni dilyniant 

yn golygu’r mwyaf y byddwch yn eu mynychu, y gorau fydd eich profiad ymarferol, a’r uchaf eich cymhwyster.”  
Mae’r hyfforddeion diweddaraf ar safleoedd Tir Coed yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys 

eisoes yn gweithio tuag at ennill eu cymwysterau drwy ddefnyddio iPads dros gyfnod y cwrs.  

Mae Tir Coed yn hynod ddiolchgar o gefnogaeth Rhwydwaith Dysgu Awyr Agored Cymru am ychwanegu 

unedau coetir yr elusen at y cymhwyster Dysgu yn yr Awyr Agored hir sefydledig.   

Dymuna Tir Coed ddiolch hefyd i Cynnal Y Cardi (LEADER Ceredigion) am ariannu datblygiad y gwerslyfrau 

digidol, a chwe iPad yng Ngheredigion. Hefyd, i gronfa Cymuned y Loteri Genedlaethol am gefnogi amser staff i 

ddatblygu’r cymhwyster fel rhan o gymhwyster Prosiect LEAF Tir Coed. 

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi datblygiad sgiliau a lles drwy gysylltu pobl â’r tir a 
choetiroedd. Mae’r elusen sydd wedi’i lleoli yn Aberystwyth wedi bod yn darparu hyfforddiant sgiliau awyr agored a 
choetir yng Nghorllewin a Chanolbarth Cymru ers 

22 mlynedd.  

 

 

 

  

 

 

BETH AM HYSBYSEBU YN Y 

GARTHEN. 

Cysylltwch â Haulwen Lewis, 

Pencader 

E.bost - haulwen279@yahoo.co.uk 
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Mudiad Meithrin Yn Cyhoeddi Ap Cymraeg a 

Gwyddelig Newydd sy'n cynnwys E-lyfrau i Blant 

Ifanc yng Nghymru ac Iwerddon 
Mae Mudiad Meithrin - yr arbenigwr blynyddoedd cynnar Cymraeg 

blaenllaw yng Nghymru - yn falch o gyhoeddi ap newydd sy'n cynnwys 3 e-

lyfr Cymraeg, gydag un o'r llyfrau hyn wedi'i gyfieithu i'r Wyddeleg fel y gall 

Gaeloideachas ei ddefnyddio i hyrwyddo addysg cyfrwng Gwyddelig yn Iwerddon. 

Mae Mudiad Meithrin yn sefydliad sy'n angerddol am roi cyfle i bob plentyn yng Nghymru chwarae, dysgu a 

thyfu yn Gymraeg. Mae nifer o rieni di-Gymraeg wedi nodi eu bod yn teimlo eu bod wedi colli allan ar y cyfleoedd i 

ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus dros y blynyddoedd ac maent yn awyddus bod eu plant yn cael cyfle i ddod yn 

siaradwyr Cymraeg. Dewin a Doti 2 yw ail ap Mudiad Meithrin, ond yr adnodd cyntaf i gynnwys stori yn y Wyddeleg 

yn ogystal â fersiynau Makaton, a bydd yr ap yma’n gymorth i rieni i glywed a defnyddio’r Gymraeg gyda’u plant yn y 
cartref.  

Mae’r ap Dewin a Doti 2 yn cynnwys 3 stori am gymeriadau hoffus Mudiad Meithrin, Dewin a Doti. Mae Dewin 

a'i ffrind ffyddlon Doti y ci yn bresennol yn ein holl Gylchoedd Meithrin i helpu plant i siarad Cymraeg, gan mai Cymraeg 

yw’r unig iaith mae Dewin a Doti yn ei siarad a’i deall. Thema'r tri llyfr yw Dewin a Doti yn dathlu'r Flwyddyn Newydd 
ledled y byd, Dewin a Doti yn helpu eu ffrind i ailgylchu, a'r trydydd e-lyfr sydd wedi'i gyfieithu i'r Wyddeleg yw Dewin 

a Doti yn teithio ledled Cymru. 

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 

“Fel mudiad sydd yn angerddol am roi cyfle i 
bob plentyn yng Nghymru chwarae, dysgu a 

datblygu drwy’r Gymraeg, rydym wrth ein 
boddau yn cydweithio gyda phartneriaid i 

hyrwyddo caffael iaith a’r manteision o fod yn 
amlieithog. Gan fod 80% o boblogaeth y byd yn 

ddwyieithog, credwn fod dwyieithrwydd yn 

fuddiol i bob plentyn yng Nghymru ac yn cynnig 

mwy o gyfleoedd iddynt mewn bywyd. 

Gobeithiwn y bydd rhieni yn mwynhau 

defnyddio’r ap hwn gyda’u plant.” 

Bydd yr holl e-lyfrau hyn i'w gweld ar yr ap yn ogystal â thaflenni gweithgaredd a gêm lotto.  Maent ar gael i'w 

lawrlwytho trwy'r siop apiau ar bob platfform. Mae fersiwn Makaton ar gael gyda'r holl straeon Cymraeg hefyd. 

Mae Mudiad Meithrin wedi cynhyrchu'r fersiwn Wyddeleg fel rhodd i Gaeloideachas sef y prif sefydliad 

cenedlaethol sy'n cefnogi datblygiad ysgolion cyfrwng Gwyddelig a Gaeltacht ar lefel gynradd ac ôl-gynradd. Mae 

Gaeloideachas yn darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i bobl sy'n dymuno cael addysg i'w plant trwy gyfrwng y 

Wyddeleg, o'r ysgol gynradd (naíonraí) i ysgolion cynradd ac ôl-gynradd cyfrwng Gwyddelig yn Gaeltacht ac ardaloedd 

sydd ddim yn cael eu hystyried fel ardal Gaeltacht. Mae Gaeloideachas yn gweithio i eirioli ar ran naíonraí ac ysgolion 

i hwyluso safon addysg drochi ledled y wlad yn ogystal â datblygu a chryfhau'r gymuned a'r diwylliant sy'n siarad 

Gwyddeleg. Gweledigaeth Gaeloideachas yw y dylai addysg drochi trwy gyfrwng y Wyddeleg o ansawdd uchel fod ar 

gael i bob rhiant a gwarcheidwad a fyddai’n ei ddewis ar gyfer eu plentyn, a gweledigaeth Mudiad Meithrin yw y dylai 
addysg Gymraeg fod ar gael i bob plentyn yng Nghymru. 

Mae Prif Swyddog Gweithredol Gaeloideachas, Bláthnaid ní Ghréacháin, yn canmol y gwaith: 

“Hoffwn ddiolch i Mudiad Meithrin am ein gwahodd i fod yn rhan o’r fenter arbennig hon ac am ganiatáu i 
siaradwyr ifanc a dysgwyr fwynhau’r Wyddeleg drwy’r e-lyfr newydd hwn. Mae sicrhau bod y llyfr hwn ar gael yn 

electroneg yn ehangu’r cyfleoedd i lawer o deuluoedd a lleoliadau blynyddoedd cynnar gael mynediad at yr iaith yn 
hawdd. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Mudiad Meithrin yn y dyfodol i ddatblygu mwy o adnoddau i helpu i 

annog defnydd a dysgu pellach o'r Gymraeg a'r Wyddeleg.” 
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Mudiad Meithrin i gyflwyno Cymraeg i blant Teithwyr, 

Sipsiwn a Roma, diolch i arian y Loteri Genedlaethol 
Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn grant o £9,715 gan Gronfa 

Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddechrau darpariaeth Ti a Fi ar 

safleoedd Teithwyr, Sipsiwn a Roma yn ne-ddwyrain Cymru.  

A hithau’n fis Teithwyr, Sipsiwn a Roma, bydd y cynllun arloesol 
hwn yn helpu i hyrwyddo a chryfhau perthynas y gymuned â'r Gymraeg 

yng Nghymru, trwy gyflwyno’r iaith i’r plant ieuengaf a’u gofalwyr.  
Mae mis Mehefin yn fis Teithwyr, Sipsiwn a Roma bob blwyddyn, sef mis i rannu hanes, diwylliant ac iaith y 

cymunedau hyn ac i ddathlu’r cyfoeth maen nhw’n ei gynnig i 

fywydau bob dydd pobl ar draws y wlad. Drwy godi 

ymwybyddiaeth, mae’n helpu i fynd i’r afael â rhagfarnau, 
herio mythau a chodi eu lleisiau yn y gymdeithas ehangach.  

Bydd y prosiect hwn yn gam cyntaf tuag at dorri 

muriau at addysg Gymraeg, yn ogystal ag annog ailadeiladu 

darpariaethau blynyddoedd cynnar ar safleoedd yn dilyn 

COVID-19. 

Wrth groesawu’r grant, dywedodd Leanne Marsh, 

Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin: "Rydym 

yn hynod falch o’r cyfle i ddechrau gweithio gyda chymunedau 
Teithwyr, Sipsiwn a Roma, ynghyd â derbyn arweiniad gan 

fudiad Travelling Ahead, a diolchwn am y croeso cynnes. 

Rydym am barhau i sicrhau bod plant a’u teuluoedd o bob 
cymuned yng Nghymru yn dod i fwynhau chwarae a dysgu 

trwy’r Gymraeg a hynny trwy gylchoedd Ti a Fi.” 

“Gobeithiwn, o ganlyniad i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol a grant Pawb a’i Le, mai megis cychwyn ar y daith o 

bontio rhwng cymunedau lleiafrifol a’r Mudiad yw hwn, gan brofi bod y Gymraeg yn perthyn i bawb.” 

Mae Vikki Alexander, Swyddog Ti a Fi Teithiol Safleoedd Teithwyr, Sipsiwn a Roma, eisoes wedi dechrau 

cynnal sesiynau ar safle ym Merthyr Tudful, ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnal rhai ar safleoedd eraill yn y de-

ddwyrain yn y dyfodol.  

Eglurodd Vikki sut mae hi’n mynd ati i gyflwyno’r Gymraeg yn y sesiynau:  
“Rwyf am ddod â thraddodiadau’r Sipswn a’r Roma a’r Gymraeg at ei gilydd i greu sesiynau Ti a Fi sy’n gynhwysol ac 
yn ysbrydoli’r plant a’u teuluoedd i ddysgu’r Gymraeg. Dwi'n defnyddio cerddoriaeth, dawnsio a stori i ddod â’r iaith 
yn fyw i'r plant a’u gofalwyr, ac mae Daisy’r ceffyl wrth law i helpu dysgu enwau rhannau'r corff!  

“Maen nhw wedi fy ysbrydoli i i ddysgu mwy am eu diwylliant a’u hanes, a dwi'n gobeithio y galla’ i wneud yr 
un peth iddyn nhw wrth gyflwyno traddodiadau Cymraeg Cymru.” 

Dywedodd Lillie Bramley, Rheolwr Safle Glynmil ym Merthyr Tudful: “Mae’n wych gweld yr iaith Gymraeg ar 
gael i gymunedau fyddai ddim o reidrwydd yn cael cyfle i ddysgu’r sgiliau hyn trwy chwarae fel arfer. Mae hwn yn 

gyfle newydd cyffrous i bobl ifanc a theuluoedd i ymgyfarwyddo â’r iaith Gymraeg, tra’n rhannu’r diwylliant a 
threftadaeth Sipsiwn/Teithwyr cryf sydd yma yng Nghymru.” 

Dywedodd Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Rydyn 
ni wrth ein boddau i allu cefnogi’r prosiect cyffrous hwn, a hithau hefyd yn fis Teithwyr, Sipsiwn a Roma. Mae rôl 
Mudiad Meithrin yn allweddol wrth roi’r cychwyn gorau posibl i blant o bob cefndir ar eu taith i fod yn ddinasyddion 
dwyieithog. Rydyn ni’n falch o fod yn sefydliad cwbl ddwyieithog, ac o gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg yn ein cymunedau. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am wneud hyn yn bosibl.” 

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £36 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I 

gael gwybod mwy am sut i wneud cais am grant i helpu eich cymuned i addasu, adfer a ffynnu, ewch i 

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales.   

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales
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DATGANIAD I’R WASG I CENNAD, Y TYST, PAPURAU BRO 

Gair o Gysur Golygwyd gan Elin Angharad Davies 

‘Llyfr cof a hiraeth; ni all neb ei gau’ 
Mae’r profiad o golli rhywun annwyl yr un fath o un 

genhedlaeth i’r nesaf.  Yr un ydi’r boen, a’r galar a’r hiraeth. Ond 
mae’r arferion cymdeithasol sydd ynghlwm â chydymdeimlo mewn 
profedigaeth wedi newid. Yn yr hen ddyddiau'r arfer oedd mynd i 

ymweld â’r profedigaethus gyda hanner pwys o de neu dun salmon, 
neu ynteu anfon llythyr neu gerdyn.  Erbyn heddiw mae pobol yn aml 

yn anfon blodau, ffonio neu decstio, neu’n anfon neges trwy gyfrwng 
y cyfryngau cymdeithasol  ̶ Facebook a trydar   ̶  canolbwynt bywyd 

cymdeithasol  cymaint ohonom.  Yn aml gwelir rhes o galonnau a 

chusanau ar y negeseuon hynny, ond dim un gair. Ac eto mae lle i 

eiriau. 

Ar ôl colli ei mam yn greulon o sydyn ddiwedd 2019, a’i thad 
ychydig flynyddoedd cyn hynny, aeth Elin Angharad Davies ati i sefydlu tudalen Facebook o’r enw Gair o Gysur, gan 
bostio cerddi o’i gwaith ei hun ac addasiadau, ynghŷd â dywediadau cysurlon ar gefndir ffotograffau atmosfferig.  

Bu’r dudalen yn hit mawr gan ddenu ymhell dros ddwy fil o ddilynwyr, ac mae wedi cynnig cysur i lu a brofodd golled 
neu amgylchiadau anodd.  Ond oherwydd natur fyrhoedlog y cyfrwng, diflanedig ydi’r postiadau arni, yn hytrach na 
rhywbeth solet y gellir troi’n ôl ato am gysur. Dyna fu’r sbardun i Elin fynd ati, ar wahoddiad Gwasg y Bwthyn, i 
lunio’r casgliad a welir yn y gyfrol Gair o Gysur.   

Dywed Elin yn ei Rhagair mai gefn nos y byddai’n ysgrifennu neu addasu llawer o’r cerddi a geir yn Gair o 

Gysur, a bod hynny wedi ei helpu i ymdopi â’i galar. Yn ei bywyd bob dydd mae hi’n brysur: yn Bennaeth 
Cerddoriaeth yn Ysgol y Creuddyn, gwraig fferm yn ardal Ysbyty Ifan a mam i bedwar o blant.  Yn ogystal â thrîn 

geiriau mae Elin yn delynores brofiadol ac mae cerddoriaeth yn bwysig i’r teulu cyfan. 
Mae Gair o Gysur yn gyfrol gyfoes, gan adlewyrchu natur ein cymdeithas heddiw. Ceir yma gerddi, neu 

ddyfyniadau o gerddi crefyddol ac emynau, a dyfyniadau o’r Beibl hefyd, ochr yn ochr â chaneuon cyfoes gan feirdd 
mor amrywiol â Dewi Pws, Meinir Gwilym, Mei Gwynedd a Lleuwen Steffan. Mae’r caneuon o waith mam Elin, 
Margaret Edwards, yn ‘canu yn y co’, a cherddi Elin ei hun yn cyffwrdd y galon. Er bod y cynnwys yn ddwys mae’r 
ffotograffau o waith Iestyn Hughes, Lisa Elan Davies ac Aled Hall yn hyfryd ac yn codi’r ysbryd.  

Dyma gyfrol werthfawr – wrth ddewis neges addas i’w rhoi ar gerdyn, neu ddarlleniad ar gyfer gwasanaeth 
coffa neu angladd, neu i’w rhoi’n anrheg i ffrind.  Bydd llawer yn cadw eu copi wrth erchwyn y gwely. ‘Rhannu’r 
geiriau’ oedd nôd Elin pan aeth hi ati i sefydlu ei thudalen Facebook ac wedyn wrth olygu’r gyfrol hon; llwyddodd yn 
sicr yn ei hamcan – rhwng dau glawr yma crynhoir cysur rhyfeddol geiriau.   

Cyhoeddwyd y gyfrol er budd yr elusen meddwl.org 

Mae Gair o Gysur ar gael yn eich siop lyfrau leol neu o gwales.com    

      Gwasg y Bwthyn, Caernarfon Clawr caled £9.00 
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Yn araf deg mae 

pethau’n gwella 
yn ein gwlad ac 

mae aelodau’r 
gymdeithas yn 

crwydro’r cefn gwlad unwaith eto, yn mwynhau’r awyr iach a gwerthfawrogi blodau gwyllt y gwanwyn ar ôl gorfod 
cadw draw am gymaint o amser. Dw i’n falch o ddweud bod llawer o ddysgwyr yn cerdded efo ni ac yn cael cyfle 
ardderchog i ddatblygu eu Cymraeg wrth sgwrsio – y ffordd naturiol o ddatblygu iaith newydd. Dyma brofiad un sydd 

yn cerdded efo ni yn gyson. 

Dysgu’r iaith gyda Chymdeithas Edward Llwyd. 

gan Shelagh Fishlock 

Dechreuais i ddysgu Cymraeg mewn dosbarth Coleg Gwent yn 2018. Yn ogystal â dosbarthiadau, roedd athrawon y 

Coleg yn trefnu gwahanol weithgareddau i ddysgwyr er mwyn cwrdd â Chymry Cymraeg yr ardal. Y tro cyntaf i fi 

ymuno oedd ar daith gerdded yng Ngwlypdiroedd Casnewydd a threfnwyd gan y Coleg a Chymdeithas Edward Llwyd. 

Prin iawn oedd fy Nghymraeg ar y pryd, ond cwrddais i â sawl dysgwr arall, a hefyd aelodau CELl. Ces i fy annog i ddal 

ati gyda’r iaith. Yn ystod y daith o gwmpas y Gwlypdiroedd, esboniodd yr arweinydd (y diweddar Gareth Beynon) y 

byddai taith arall y Gymdeithas yna ym mis Tachwedd, amser “murmurations” y drudwyod. A dyma fi’n chwilio am 
fanylion ar wefan CELl, gwefan cyfrwng Cymraeg wrth gwrs.  Wedi darllen geiriau fel “dringo” a “serth,” es i â’r rhestr 
i fy nhiwtor- roeddwn i’n edrych ar restr teithiau’r Gogledd-orllewin! Wedyn, wrth edrych ar y rhestr gywir doedd 

dim sôn am ‘Wlypdiroedd Casnewydd.’ Roeddwn ar goll nes i mi weld y geiriau ‘Crwydro Gwastadeddau Gwent’. Ond 
er gwaetha’r heriau ieithyddol, ymunais i â’r daith - taith a fyddai’n cychwyn siwrne arall i ddarganfod mwy am natur, 
hanes a diwylliant Cymru, ffrindiau newydd ac iaith y nefoedd. 

Ar y dechrau roedd hi’n anodd iawn i fi gael sgwrs gydag aelodau o’r grŵp, ond roedd pawb yn amyneddgar, yn 
ailadrodd cwestiynau, yn esbonio pethau ac yn gwneud eu gorau glas i ddeall fy mrawddegau lletchwith. Ar ddiwedd 

bob taith ro’n i wedi blino’n lân - dim achos y cerdded, ond achos diwrnod hir o Gymraeg. Yn ffodus, erbyn hyn, er 

nad ydw i’n rhugl, dw i’n gallu mwynhau sgwrsio, a deall y rhan fwyaf o esboniadau’r arweinydd (hyd yn oed rhai ag 

acen Cwm Tawe!) 

Felly, sut mae’r teithiau Cymdeithas Edward Llwyd yn help i ddysgwr (neu “siaradwr newydd”)?  
• Byddech chi gyda grŵp sydd â diddordeb cyffredin – cerdded, byd natur, hanes Cymru. 

• Byddech chi’n treulio diwrnod cyfan mewn amgylchedd hollol Cymraeg, ble mae siarad yn Saesneg yn 
swnio’n annaturiol. 

• Dim “Cymraeg y dosbarth” sy’n cael ei defnyddio: bydd pobl yn y grŵp o bob ardal o Gymru, gydag acennau 
gwahanol, geiriau tafodieithol a gwahanol ffasiynau o ddefnyddio’r iaith. Mae hynny’n ddryslyd ar y dechrau, 
ond yn ddefnyddiol iawn i werthfawrogi amrywiaeth yr iaith. 

• Bydd y profiad hwn yn cynyddu’ch hyder i ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd eraill y tu allan i’r 
dosbarth. 

• Mae e’n jyst lot o hwyl! 
Da ynte!, mae Shelagh wedi croesi’r bont o fod yn ddysgwraig i fod yn un o’n siaradwyr newydd hyderus. 

Mae angen llawer mwy fel hi os ydym i fod i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Fel cymdeithas sydd yn 

cerdded mewn tair rhan dros Gymru bob dydd Sadwrn 

mae cyfle gwych i ddatblygu’r iaith a gwneud ffrindiau 
newydd. Ewch at ein gwefan i lawrlwytho ffurflen 

aelodaeth - 

https://cymdeithasedwardllwyd.cymru/aelodaeth/ . Mae 

ein rhaglenni teithiau maes i’w gael ar y wefan hefyd a 
bydd eich aelodaeth yn parhau tan ddiwedd mis 

Gorffennaf 2022. Gall bod fel cael Sadwrn Siarad bob 

wythnos am ddim ond £20! 

Dewch i fwynhau a chadwch eich Cymraeg yn fyw!  

Rob Evans – Ysgrifennydd Aelodaeth 

 

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 

https://cymdeithasedwardllwyd.cymru/aelodaeth/
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