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GWELER RHAGLEN Y GYMDEITHAS AR 
Y DUDALEN NESAF 

CYNLLUNIO 
DYFODOL I WILIA 

Mae golygyddion Wilia wedi dechrau trafod 
dyfodol y papur.  Maen nhw wedi bod yn paratoi’r 
papur ers 1977, 45 o flynyddoedd, ac maen nhw’n 
teimlo bod yr amser wedi dod i drosglwyddo’r pa-
pur i’r genhedlaeth nesaf. 
   Ar hyd y blynyddoedd mae Wilia wedi rhoi llais i fywyd 
Cymraeg Abertawe.  Yn ystod y cyfnod yna mae llawer o 
bethau wedi datblygu’n rhyfeddol, gan gynnwys twf ysgolion 
Cymraeg, sefydlu Ty Tawe, sefydlu’r Fenter Iaith, gwersi i 
ddysgwyr yr iaith a nifer fawr o ddigwyddiadau Cymraeg. 
  Yr un pryd mae natur y gymdeithas wedi newid: mae llai o 
gapeli Cymraeg, a llai o gartrefi Cymraeg. Ac yn yr ugain 
mlynedd diwetha hefyd mae technoleg wedi datblygu, gan 
ei gwneud hi’n bsoibl i bawb gyfathrebu gyda’i gilydd yn eu 
cartrefi, trwy’r we. 
  Yn ystod y cyfnod Covid, mae Wilia wedi cael ei gynhyr-
chu bob mis, ac wedi ei anfon ar y we at restr o unigolion.  
Mae Wilia hefyd wedi bod ar gael ers blynyddoedd ar 
Wefan Menter Iaith Abertawe. 
 

POSIBILIADAU 
 Mae nifer o bosibiliadau ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys: 
1) Parhau i gyhoeddi’r papur, gyda thîm newydd o bobl 
2) Cynhyrchu’r papur ar y we’n unig.  Bydd hyn hyn 

hefyd yn golygu cael tîm newydd o bobl. 
3) Cynnal gwefan WILIA neu efallai o dan frand 

newydd, BYWYD ABERTAWE efallai, fel bod 
gwybodaeth am bob elfen o fywyd Cymraeg Aber-
tawe ar gael yn hwylus ac yn gyfoes. 

4) Cynnwys Wilia yn rhan o wefan Bro360, sy’n 
cynnwys eitemau o nifer helaeth o bapurau bro Cym-
ru. 

MANTEISION 
Dyma rai manteision: 
 
Cynnal y papur fel y mae: presenoldeb gweledol mewn am-
bell siop, ac mewn ysgolion a chymdeithasau.  
Gwefan Wilia: Gallai hi fod yn bosibl cynnal gwefan gyda lle 
i bob ysgol, cymdeithas, capel, sefydliad, a lle am erthy-
glau, a hyn yn cael ei ddiweddaru gan y sefydliadau eu 
hunain. Byddai hyn yn democrateiddio’r ‘papur’, ond ni 
fyddai ar gael mewn llaw. 
     Yn y cyfamser, bydd Wilia’n dal i gael ei gynhyrchu fel y 
mae tan fis Gorffennaf./Awst. 
 
CROESO I BAWB SYDD A DIDDOREB ANFON NODYN 
AT WILIA@HOTMAIL.CO.UK 

Galwad inni gefnogi 
cynnyrch o Gymru 

gan Undeb  
Amaethwyr Cymru: 

gweler tudalen 2 
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CYMDEITHAS GYMRAEG  
TREFORYS A’R CYLCH   
 
Y Rhaglen am weddill 2022  
 
Oni nodir yn wahanol ,mae’r Gymdeithas yn 
cyfarfod yn Festri’r Tabernacl, Treforys 
SA6 8BR  am  7.00.y.h. ar y drydedd nos 
Iau o bob mis.   
NOS FAWRTH 22 MAWRTH “ Y Stori tu ộl i’r 
Gân.”  Y cyfansoddwr enwog  
Robat Arwyn yn trafod ac yn perfformio 
detholiad o’i  ganeuon.  Noson “ Zoom,” ar y 
cyd â Merched y Wawr. 
21 EBRILL –  Bev Lennon. “ O Brixton  i ‘r 
Barri.” Y Prifardd Robat Powell yn sgwrsio â 
Bev Lennon, aelod o’r Orsedd â’i gwreiddiau 
yn Jamaica.  
Noson o ddiddordeb arbennig i  
ddysgwyr. 
9–13 MAI – Taith estynedig i Gaernarfon a 
Sir Fộn.  
19 MAI – Noson yng nghwmni  y cynhyrch-
ydd teledu a’r hanesydd  
Cleif Harpwood.  
16 MEHEFIN, 9.30.y.b. – Taith i ardal Cas-
newydd.  
NOS FAWRTH, 5 GORFFENNAF – Yn y 
Capel. Datganiad Organ gan Huw Tregelles 
Williams. Gwesteion:  
Cộr Clwb Rygbi Treforys.  
Trefnir y noson gan Gymdeithas Organyddion 
Abertawe i ddathlu 100 mlwyddiant yr organ. 
Casgliad ar ddiwedd y noson. Mae’r noson yn 
ran o ddathliadau’r Tabernacl yn 150 oed.   
Ym mis GORFFENNAF – Ymweliad â safle 
newydd Ysgol Gymraeg  
Tan-y-Lan.  
DYDD MERCHER, 3 AWST, 9.00.y.b.  – 
Taith i Eisteddfod Genedlaethol  
Tregaron. Digwyddiad ar y cyd â Merched y 
Wawr Treforys.   
15 MEDI, 6.30.y.h. – Swper Cynhaeaf y 
Gymdeithas. Lleoliad: Clwb Golff Treforys.  
20 HYDREF – Noson yng nghwmni’r dar-
lledwr Dewi Llwyd.  
17 TACHWEDD – Noson i ddathlu  
pen-blwydd y Tabernacl yn 150 oed.  
15 RHAGFYR, 1.00.y.p. – Cinio  
Nadolig y Gymdeithas. Lleoliad: Clwb Golff 
Langland.   

Tâl aelodaeth: £10 y flwyddyn neu £2 y cyf-

arfod. Croeso i aelodau newydd ac ymwel-

wyr. Manylion ychwanegol ar gael oddi wrth 

David Gwyn John (01792 775507). 

Tabernacl Treforys   
ar Ffilm 

 
Cynhyrchwyd ffilm ddwyieithog yn y 
Tabernacl fel rhan o brosiect a ar-
iannwyd drwy gynllun grant gan 
CADW a weinyddwyd drwy Gronfa  
Treftadaeth y Loteri.  
 Cyflawnwyd y prosiect hwn 
drwy weithio mewn partneriaeth 
rhwng aelodau’r Eglwys, Tîm Dat-
blygu Economaidd a Chyllid Allanol 
Cyngor Abertawe, Prosiect Cyfuno
(Fusion Project) a Radio Cymuned-
ol y Tabernacl.  
 Yn ystod y fenter hyffordd-
wyd pobl leol mewn technegau 
gwneud ffilmiau gan greu ffilm 
ddogfen tua  hanner awr yn dwyn y 
teitl  “ Tua’r Goleuni.” Nod y ffilm yw 

Sylw eto i fand Bandicoot o  
Abertawe yn y cyfryngau  
Mae Wilia eisoes wedi rhoi sylw i Bandicoot, band blaengar sy’n cynnwys 
Rhys Underdown (a addysgwyd ym Mryn-y-môr a Bryn Tawe), felly mae’n 
braf eu gweld yn cael rhagor o amlygrwydd mewn erthygl hir yn BBC 
Cymru Fyw.  https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/60245434 
Mae Rhys yn sôn am sut mae’n ceisio cymysgu’r Gymraeg a’r Saesneg 
mewn ambell gân.  
Bydd y band yn perfformio yng Nghaerdydd, Llundain a Texas yn ystod y 
flwyddyn nesaf.  

Galwad inni gefnogi cynnyrch o  
Gymru gan Undeb Amaethwyr Cymru 
Mae Dydd Gŵyl Dewi (1 Mawrth) yn gyfle i ddathlu’r cynnyrch Cymreig gorau 
sydd ar gael ac mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog cwsmeriaid i ddewis 
Cig Eidion Cymru PGI a Chig Oen Cymru PGI sy’n cael eu cynhyrchu’n gynali-
adwy. 
Yn helpu i hyrwyddo stori gadarnhaol cynhyrchu bwyd yng Nghymru yn y der-
byniad Dydd Gŵyl Dewi blynyddol yn Llundain, mae Llywydd UAC Glyn Rob-
erts (gweler y llun). Wrth siarad o Rif 10 Stryd Downing, dywedodd Llywydd yr 
Undeb: 
“Mae gan Gig Eidion Cymru PGI a Chig Oen Cymru PGI stori wych i’w had-
rodd ac rwy’n falch o gynrychioli ein ffermwyr yma yn Llundain heddiw. 
Fodd bynnag, roedd Mr Roberts yn glir bod ffermwyr Cymru angen cefnogaeth, 
nid yn unig gan Lywodraeth Cymru, ond hefyd gan Lywodraeth y DU, os yw 
ein dulliau cynaliadwy o gynhyrchu bwyd am barhau am genedlaethau i ddod. 
“Yr hyn sy’n bygwth y system honno yw cytundebau masnach gyda gwledydd 
sydd â safonau cynhyrchu gwahanol iawn i’n rhai ni a fyddai, o’u harwyddo, yn 
rhoi anfantais i’n ffermwyr o ran bod yn gystadleuol. Felly, rwy’n annog Llywod-
raeth y DU eto heddiw i roi ein diwydiant ffermio yn gyntaf, fel y mae cenhed-
loedd eraill yr ydym yn cyd-drafod â nhw yn ei wneud.” 

apelio at bobl nad ydynt yn 
ymwybodol o hanes y Tabern-
acl yn Nhreforys gan ennyn 
mwy o ddiddordeb mewn tref-
tadaeth leol a sicrhau mwy o 
gefnogaeth iddi. 
 Gellir gwylio’r ffilm 35 
munud ar You Tube wrth roi’r 
wybodaeth ganlynol ym mlwch 
chwilio You Tube: Towards 
the Light – With Welsh 
subtitles, neu dyma’r ddolen: 
https://www.youtube.com/
watch?v=HyjJBVuDm_0 
 Nodyn y Golygydd: 
Ffilm werth ei gweld, gyda 
chyfraniadau gan lawer o bobl 
a fydd yn adnabyddus i ddar-
llenwyr Wilia, gan gynnwys 
David Gwyn John,  Ann Ros-
ser a Huw Tregelles Williams. 

https://www.youtube.com/watch?v=HyjJBVuDm_0
https://www.youtube.com/watch?v=HyjJBVuDm_0
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Newyddion  
Cymdeithas  

Gymraeg Treforys 
a’r Cylch  

 
Roedd ein cyfarfod ym mis 

Chwefror y cyntaf ar ộl i ni dder-
byn y newyddion trist am farwol-
aeth frawychus o sydyn un o’n 
haelodau, Llinos Owen. Yn 
wraig i’n trysorydd Alun, ac yn 
aelod ffyddlon ers dyddiau cynnar 
y Gymdeithas, fe welwn ei heis-
iau yn fawr a chydymdeimlwn ag 
Alun a’r teulu yn eu colled.   

 
Geraint Davies y canwr a chyf-
ansoddwr  oedd y gwestai yn y 
cyfarfod. Trefnwyd y noson ar 
ffurf sgwrs rhwng Geraint a’i 
holwr  medrus Robat Powell. Yn 
2019 fe gyhoeddodd Geraint ei 
hunangofiant a ddefnyddiwyd y 
llyfr fel sail i’r ymddiddan. Caws-
om glywed am ei fagwraeth fel “ 
Mab y Mans”  yn Llanymddyfri 
cyn i ‘r teulu symud i ardal Aber-
tawe pan dderbyniodd ei dad, y 
diweddar Barchg. Alun Davies, 
alwad at Gapel y Cwm, Bonym-
aen. Cwblhaodd ei addysg gyn-
radd yn Lon-Las gan symud ym-
laen i Ysgol Dinefwr a Phrifysgol 

Aberystwyth. Yn yr Aelwyd yn Nhref-
orys fe ddatblygodd ei ddiddordeb 
yn y byd canu poblogaidd gyda’r 
grwp “ Gwenwyn.” Canodd gyda 
nifer o grwpiau eraill gan gynnwys “ 
Mynediad am Ddim”, ond fel  
“Geraint Hergest” mae dilynwyr y 
maes canu poblogaidd yn ei gofio.  
Yn ystod ei gyfnod ar staff yr Urdd 
cyfansoddodd,  “Hei Mistar Urdd,” 
anthem answyddogol y Mudiad. Der-
byniodd swydd cynhyrchydd rhag-
lenni gyda’r BBC  gan dreulio cyfnod 
yn gweithio o’r Stiwdio yn Abertawe. 
Mae Geraint yn cyfrif ei hun fel “ boi 
yn y cefndir” ond wrth wrando ar y 
sgwrs fe ddaeth ei gyfraniad syl-
weddol i ganu poblogaidd Cymru i ‘r 

amlwg. Mae 
hunangofiant 
Geraint, “Diawl 
Bach Lwc-
us”  (Gwasg Car-
reg Gwalch £ 
8.50 ) ar gael yn 
Siop Tŷ Tawe.)  
 
Mae’r thema 
gerddorol yn 
parhau ym mis 
Mawrth gyda’r 
cerddor enwog  
Robat Arwyn yn 
cyflwyno ac yn 

perfformio y “Stori tu ộl i ‘r Gân.” 
Ymhlith ei gyfansoddiadau cerddorol 
mae “Anfonaf Angel”,  “Yfory” a’r 
sioe gerdd “Hwn yw fy Mrawd.” Fe 
fydd Robat yn ymuno â ni dros 
“Zoom” o’i gartref yn Ruthun. Trefnir 
y noson mewn cydweithrediad â 
Merched y Wawr. Cynhelir y cyfarf-
od yn Festri’r Tabernacl ar NOS 
FAWRTH Mawrth 22ain am 
7.00.y.h.   

Noddir y rhifyn hwn  o “Wilia” sydd 

yn cynnwys ein rhaglen am 2022, 

gan Gymdeithas Gymraeg Treforys 

a’r Cylch. Mae croeso cynnes i ‘n  

cyfarfodydd i  bawb, gan gynnwys, 

wrth gwrs, holl   ddarllenwyr “Wilia.” 

Wilia  
yng ngofal Elin Meek 

Diolch yn fawr i’n cyfranwyr.  
Daliwch i anfon, ar gyfer rhifyn mis 

Ebrill erbyn 20 Mawrth: 
wilia@hotmail.co.uk 

 
 

Ariennir yn  
rhannol gan  
Lywodraeth  

Cymru 

Cyfle i enwebu  
Bardd Cenedlaethol Cymru 
Annwyl gyfaill,    
Rwy'n cysylltu i dynnu’ch sylw at alwad 
Llenyddiaeth Cymru am enwebiadau am 
rôl Bardd Cenedlaethol Cymru 2022 – 
2025 a gofyn a fyddai eich papur bro yn 
enwebu’r bardd yr hoffech chi ei weld yn 
y rôl nesaf.  
      Mae rôl Bardd Cenedlaethol Cymru 
yn un gyffrous ac amlwg sy’n cynrychioli 
ac yn dathlu diwylliant llenyddol Cymru 
adref a thramor. Bydd y bardd nesaf yn y 
rôl yn cyflwyno barddoniaeth i gynulleid-
faoedd newydd ac yn annog pobl i ddef-
nyddio eu lleisiau creadigol i ysbrydoli 
newid cadarnhaol.  
     O 20 Ionawr tan 14 Mawrth 2022 
bydd Llenyddiaeth Cymru yn derbyn en-
webiadau am fardd dawnus o Gymru i 
ymgymryd â’r rôl anrhydeddus hon.   
     Llenwch y ffurflen syml ar-lein: https://
www.surveymonkey.co.uk/r/RJNDJLF i 
ddweud wrthym pwy ddylai fod yn Fardd 
Cenedlaethol nesaf Cymru. Diolch yn 
fawr am eich amser,   
Marisa Loach  
Isod: Ifor ap Glyn yw’r Bardd Cen-
edlaethol presennol. 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RJNDJLF
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Amser Mynd gan Dyfan Lewis  
(o Graig-cefn-parc), Gwasg Pel-
ydr (gwasgpelydr.com), £10.  
 
Barn Cylch Trafod Tŷ Tawe. Marciau: 
rhwng 5 ac 8. 

 
“Llyfr taith gyda’r arddull yn fy atgoffa ychyd-
ig o raglen From Our Own Correspondent.” 
“Wedi mwynhau’r myfyrdodau hyn, mae’n 
rhaid dweud.”  
“Cyfres o storïau/argraffiadau wedi’u rhoi at 
ei gilydd sydd yma.” 
“Roedd angen tipyn o ymdrech i ddarllen. Er 
mai llyfr byr oedd e, doeddwn i ddim yn gallu 
darllen mwy na dau ddarn ar y tro.” 
“Mae’n edrych ar natur perthynas y gorllewin 
a phobl dan ormes yn y dwyrain, a hynny o 
fydolwg Cymro Cymraeg, gwyn, sydd bob 
amser yn fater cymhleth.” 
“Cymerodd hi amser imi fynd i mewn i’r llyfr o 
ran geirfa; roedd llawer o eirfa anghyfarwydd 
a thafodieithol yma.” 
“Mae’n athronyddu’n ddigon effeithiol; roedd 
honno’n agwedd braf ar y llyfr.” 
“Efallai nad oedd y profiadau’n ddigon am-
rywiol neu gofiadwy bob amser.” 
“Ro’n i’n teimlo bod y ffaith nad oedd yr aw-
dur yn gallu cyfathrebu â llawer o bobl frod-
orol ar wahân i’r rhai a oedd yn siarad Saes-
neg ar y ‘llwybr twristaidd’ wedi ei atal rhag 
cael y math o brofiadau yr oedd wedi gob-
eithio eu cael.” 
“Mae’r sylwadau am Americanwyr/Saeson 
yn ddadlennol – dyw’r awdur ddim eisiau bod 
fel y ‘twristiaid’ hyn ond eto mae’n methu 
treiddio’n llawn i’r diwylliannau brodorol.” 
“Rwy’n credu bod y glaw wedi gwneud i’r holl 
brofiad fod yn eithaf diflas i’r teithwyr. Ro’n 
i’n aml yn holi – a ydyn nhw’n mwynhau?” 
“Doedd y strwythur ddim yn galluogi’r cyn-
nwys i lifo, rywsut.” 
“Ces i fy atgoffa o’m cyfnod yn teithio yn 
Tsieina wrth ddarllen y llyfr – yr heolydd per-
yglus ac ati.” 
“Mae tipyn o sôn am demlau – tybed a oedd 
yr awdur yn meddwl bod y temlau’n dod ag 
e’n nes at ddiwylliant y gwledydd?” 
“Roedd Efa, cydymaith yr awdur, yn ymylol 
iawn, ond efallai fod hynny’n fwriadol.” 
“At ei gilydd, doedd y llyfr ddim yn gwneud 
imi eisiau mynd i’r gwledydd hyn fy hunan; 
os rhywbeth, fel arall!” 
“Roedd yr awdur yn cymryd yn ganiataol ein 
bod ni’n gwybod llawer am y gwledydd y 
buodd yn teithio drwyddyn nhw; efallai y 

byddai rhagor o hanes wedi’i blethu i mewn 
wedi bod yn ddiddorol.” 
“Mae’n ysgrifennu’n dda; ond ro’n i’n teimlo 
nad oedd digon o wahaniaethu rhwng y 
gwledydd y buodd yn teithio ynddyn nhw.” 
“Ro’n i’n disgwyl i’r llyfr fod yn fwy lliwgar o ran 
ei ddisgrifiadau ac roedd eisiau mwy o gyfer-
bynnu yma.” 
“Roedd y clawr yn drawiadol; byddai cynnwys 
enw’r graig wedi bod yn fuddiol.” 
“Mae’r llyfr yn hylaw o ran ei faint ac ro’n i’n 
hoffi’r ffont darllenadwy.” 
“Ro’n i’n falch fy mod i wedi darllen y llyfr gan 
fod llawer o arsylwadau diddorol ynddo.” 

    Rydyn ni’n cwrdd ar ail nos Lun y mis am 

7.30. Croeso aton ni; rydyn ni’n gobeithio 

dychwelyd i Dŷ Tawe ym mis Mawrth. Cysyll-

twch ag elin.angharad.meek@gmail.com i gael 

rhagor o wybodaeth. 

    Llyfrau’r misoedd i ddod, mae Siop Tŷ 
Tawe’n cynnig gostyngiad o 10% i aelodau’r 
Cylch. 
14 Mawrth Yn Fyw yn y Cof gan John Rob-
erts, Y Lolfa, £8.99 
11 Ebrill Hela gan Aled Hughes, Y Lolfa, 
£8.99 
9 Mai Niwl Ddoe gan Geraint V. Jones, Y Lol-
fa, £9.99 

13 Mehefin Trwy’r Darlun gan Manon Steffan 

Ros, Y Lolfa, £5.95, hefyd ar gael fel e-lyfr 

(£4.99) 

DIWRNOD Y LLYFR  

Eleni, mae Diwrnod y Llyfr yn ysbrydoli plant a theuluoedd i 
ystyried eu hunain yn ddarllenwyr ac i ddarllen gyda’i gilydd 
yn fwy rheolaidd. 

 Mae uchafbwyntiau ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng 
Nghymru yn cynnwys:  

• Llyfr £1 newydd yn Gymraeg gan yr awdur, y bardd 

a’r seren teledu plant nodedig Anni Llŷn – Lledrith yn 
y Llyfrgell (Y Lolfa) 

• Adnoddau hwyliog a lliwgar yn llawn syniadau am sut 

i ddathlu gyda pharti wedi’i ysbrydoli gan ddarllen i 
nodi dathliadau’r pen-blwydd yn 25 oed 

• Cystadleuaeth ar sianeli cyfryngau cymdeithasol 

Cyngor Llyfrau Cymru i ennill pentwr o 25 llyfr 

Cystadleuaeth noddedig ar Awr Fawr Cyw (S4C) i annog 
plant ac ysgolion i anfon lluniau o’u dathliadau a’u 
gwisgoedd Diwrnod y Llyfr 

mailto:elin.angharad.meek@gmail.com
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Drama  
Ddoniol 
gan Rob Evans 

 

Fel gwobr am eistedd o flaen y cyf-
rifiadur trwy’r bore roeddwn wedi 
gwneud addewid i fi fy hun i gael 
prynhawn efo’r camera yn dilyn yr 
afon o dafarn yr Angel ym Mhont-
neddfechan hyd at 
Sgwd Gwladys.  
 Roeddwn i 
wedi gwneud brech-
danau ac roedd y bag 
wedi pacio felly, 
ffwrdd â fi. Roedd 
rhaid cael tanwydd a 
phiciais i mewn i ors-
af betrol, llenwi’r 
tanc, twrio yn fy 
mhoced am y 
mwgwd a mynd i 
mewn i dalu.  
 Doedd neb yn 
aros wrth y til ond 
roedd yn amlwg bod 
y ferch hanner ffordd 
trwy ddelio efo cwpl parchus iawn 
eu golwg. Dyma nhw yn dod yn ôl 
efo boteli o ddŵr, y gŵr yn dod 
heibio i mi ond y wraig yn aros y tu 
ôl i mi. 
 Roedd yn amlwg i mi fod y 
ferch wedi tynnu ei sylw ar ryw 
‘meal deal’ roedd y cwmni yn ei 
gynnig. Rhywbeth fel - am bob 
pecyn o frechdanau, gallwch chi 
gael potel o ddiod, bar siocled neu 
greision am bris rhatach na phan 
fyddwch yn eu prynu nhw ar wa-
hân.  
 Dw i ddim yn sicr a oedden 
nhw mor awyddus â hynny ond, 

chwarae teg, roedd y ferch wedi trio’i 
gorau. Dyma sut aeth y sgwrs: 
 “Right” meddai’r ferch, “you can 
have a bar of chocolate each now.” 
 Trodd y dyn at y silffoedd hir o 
bob math o barau o siocled a dewis bar-
au Bounty a’u pasio at y ferch. Mae 
hi’n sganio’r côd ac yn dweud. 
 “Sorry, those don’t appear to be 
in the deal.”  

 Mae’r dyn 
yn rhoi’r Bounty 
yn ôl efo’r lleill 
a dewis KitKats. 
Mae’r ferch yn 
eu sganio nhw 
ac yn dweud 
“Sorry, those 
aren’t in the deal 
either.” 
 Mae’r 
KitKats yn 
mynd yn ôl ac 
mae’r dyn yn 
trio’r Mar-
athons. 
 Yr un 
peth eto “Sorry, 

they don’t seem to be in the deal 
either.” 
 Rŵan dw i’n clywed ei wraig tu 
ôl i mi yn giglo, troais ati hi a dweud 
“Seems very difficult to get something 
for nothing here isn’t it!” 
 “This could take some time,” 
medde hi ac wedyn dweud wrth ei gŵr 
“I think I’ll wait in the car, Frank.” 
 Frank rŵan yn gofyn i’r ferch 
“Could you tell me which ones qualify 
for the deal, then.” 
 Hithau’n dweud “I don’t know, I 
suppose you’ll have to try them all, I 
think all the crisps are included.” 
 Trodd Frank at y creision ond, 

wrth y ffordd yr edrychodd o 
arnaf fi, yn amlwg doedd o ddim 
yn ddyn creision. Cododd ddau 
becyn a mynd tuag at y ferch, 
newid ei feddwl a’u rhoi nhw’n 
ôl ar y silff. 
 “It’s allright, I’ll just have 
the sandwiches and the water,” 
meddai wrth y ferch. 
 “Ah” medda’r ferch “that 
will cost you more, because it’s 
no longer a ‘meal deal’” 
 Erbyn hyn roeddwn i’n 
gweld y dyn yn colli’r ewyllys i 
fyw ond, chwarae teg, roedd o 
dal yn gwrtais. Edrychodd ar y 
creision ar y silff ac fel dyn oedd 
wedi colli brwydr fawr y diwrn-
od, dewisodd ddau becyn a’u 
rhoi nhw ar y cownter. 
 “There we are,”  meddai’r 
ferch yn orfoleddus. “Put your 
pin number in please, yes, it’s all 
gone through. Enjoy the rest of 
your day! 
 Wrth iddo fy mhasio ar ei 
ffordd at y drws dywedais, “You 
couldn’t make it up, could you?” 
 “Not without an awful lot 
of imagination” meddai fo,” Sor-
ry to have kept you waiting!” 
 Yn nes ymlaen, pan o’n i’n 
cerdded wrth lan yr afon ac yn 
mwynhau heddwch y dydd, ei-
steddais ar garreg ac estyn i 
mewn i fy mag am y brechdanau. 
O diar! Roeddwn i wedi eu hang-
hofio, efallai dylwn i fod wedi 
cymryd mantais o’r ‘meal deal’.  
 Na, dw i ddim yn meddwl, 
roedd yn llawer haws i wylio’r 
ddrama yn mynd ymlaen o flaen 
fy llygaid. Dydy chwarae rhan y 
prif gymeriad ddim yn hwyl bob 
tro! 

MYFYRWYR DRAMA –  
CYFLE I ENNILL YSGOLORIAETH 
 Rhag ofn bod unrhyw amheuaeth yn y cyfnod ansicr a hir hwn, mae Cymdeithas 
Drama Gymraeg Abertawe yn cynnig ysgoloriaeth eleni eto - £2,000 am flwyd-
dyn  i unigolion dros 18 oed (ar 1 Medi 2022) sydd am ddilyn cwrs yn un o 
ddisgyblaethau'r ddrama (perfformio, cyfarwyddo, sgriptio ac ati). 
  Ers sefydlu’r cynllun yn 2014, mae unarddeg o ysgoloriaethau wedi’u rhoi, 
gyda nifer o gyn-enillwyr bellach yn gwneud eu marc ym myd y ddrama a’r 
cyfryngau. 
  Gweinyddir y broses o wobrwyo’r ysgoloriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, yn 
ysgrifenedig trwy ffurflen gais yn y lle cyntaf ac yna mewn cyfweliad i’r rhai sy’n 
cyrraedd rhestr fer. 
  Am ffurflen gais a/neu fanylion pellach, cysyllter â 
post@dramaabertawe.com 
Mae yna dudalen ar facebook hefyd i hybu’r ysgoloriaeth, sef 
www.facebook.com/dramaabertawe/ sy’n cynnwys mwy o fanylion a gwybodaeth 
am enillwyr y gorffennol. 
   Y dyddiad cau am geisiadau yw 30 Mehefin 2022. 
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Dros £190,000 i’r 
Mudiad Meithrin i 
helpu i feithrin  
siaradwyr Cymraeg 
newydd 
  
Ym mis Rhagfyr y llyn-
edd gofynnodd Mike 
Hedges AC,  i Weinidog 
y Gymraeg “a gefnog-
aeth y mae Llywodraeth 
Cymru yn ei roi i'r Mud-
iad Meithrin i ddarparu 
gwasanaethau Ti a 
Fi?”  Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gym-
raeg ac Addysg, wedi cyhoeddi £191,000 ych-
wanegol i gefnogi Mud-
iad Meithrin, gan gyn-
nwys cyllid i helpu i 
ailddechrau grwpiau 
Cylch Ti a Fi i rieni a 
phlant bach. 
     Mae grwpiau i rieni 
a phlant bach fel Cylch 
Ti a Fi yn chwarae rôl 
bwysig o ran cefnogi 
llesiant y bobl sy'n eu 
defnyddio. Bydd y cyllid 
yn rhoi cyfle i Mudiad 
Meithrin gefnogi cym-
aint o grwpiau â phosibl 
i gwrdd yn ddiogel wrth 
i gyfyngiadau COVID-19 gael eu llacio. Nid 
yw'r grwpiau wedi gallu cwrdd fel arfer o gan-
lyniad i gyfyngiadau COVID-19. 
     Mae grwpiau Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle i 
deuluoedd a phlant fwynhau chwarae gyda'i 
gilydd mewn amgylchedd Cymraeg anffurfiol, 
ni waeth beth fo eu gallu i siarad yr iaith. 
Maent yn cynnig ffordd i deuluoedd ddefnyddio 

mwy o Gymraeg gyda'u plant, ac yn helpu i 
feithrin siaradwyr Cymraeg newydd. 
     Caiff y cyllid ei ddefnyddio hefyd i gefnogi 
ac estyn y rhaglen Cam wrth Gam, sy'n dar-
paru cyrsiau ym maes gofal plant i ddisgyblion 
blwyddyn 10–13 mewn ysgolion uwchradd. 
Mae Cam wrth Gam yn ategu ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i sicrhau rhagor o ddarpar-

iaeth Gymraeg ar 
gyfer y blynyddoedd 
cynnar drwy gyfran-
nu at ddatblygu staff 
cymwysedig i'r sector 
gofal plant cyfrwng 
Cymraeg. 
      Mae'r cyllid hwn 
ar ben y swm o dros 
£3miliwn y mae Llyw-
odraeth Cymru 

eisoes yn ei roi i Mudiad Meithrin i arwain y 
gwaith o ehangu darpariaeth gofal plant cyf-

rwng Cymraeg ledled 
Cymru, yn ogystal â 
chynllunio'r gweithlu 
sydd ei angen i'w chefn-
ogi. Nod Mudiad Meith-
rin yw cefnogi teu-
luoedd a phlant o adeg 
geni hyd at oedran ysg-
ol drwy ei grwpiau a'i 
fentrau. Mae grwpiau 
Cylch Ti a Fi yn chwar-
ae rhan bwysig wrth 
gynnig cyflwyniad cyn-
nar i'r Gymraeg, yn 
ogystal â chyfleoedd i 
wneud ffrindiau a chreu 

rhwydweithiau o gymorth i rieni sy'n para y tu 
hwnt i'r grŵp ei hun. 
     Dywedodd Mike Hedges 
     “Drwy gyhoeddi'r cyllid hwn, caiff teuluoedd 
ragor o gyfleoedd i gael budd o'r gwaith rhag-
orol y mae Mudiad Meithrin yn ei wneud. Mae 
grwpiau Cylch Ti a Fi yn cynnig ffordd wych o 
ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y cartref, hyd 
yn oed os mai ond ychydig o eiriau ydyw. 

Mae'r Gymraeg yn perthyn i bob un 
ohonom, ni waeth beth fo ein gallu. 
“Mae grwpiau fel Cylch Ti a Fi yn 
hollbwysig i lesiant rieni a phlant. 
Rwyf wrth fy modd eu bod yn ailgyd-
io yn eu gwaith wrth i gyfyngiadau 
COVID-19 gael eu llacio.” 
      "Mae Mudiad Meithrin yn gwneud 
gwaith gwych o ran hyrwyddo'r Gym-
raeg ac annog plant a'u rhieni i feith-
rin eu sgiliau iaith a’u defnyddio. 
Bydd y cyllid hwn yn sicrhau cymorth 
i blant ac yn rhoi mwy o gyfleoedd 
iddyn nhw wella eu llesiant cymdeith-
asol, emosiynol a chorfforol drwy 
grwpiau chwarae Cymraeg fel Cylch 
Ti a Fi. Rwy wrth fy modd y bydd 
Mudiad Meithrin yn gallu ail-
ddechrau rhai o'r rhaglenni gwych y 
mae’n eu cynnig i deuluoedd cyn bo 
hir." 
     Meddai Dr Gwenllian Lansdown 
Davies, Prif Weithredwr Mudiad 
Meithrin: 
     “Fel Mudiad sy’n credu y dylai 
bob plentyn yng Nghymru gael yr 
hawl i ddysgu a chwarae trwy gyf-
rwng y Gymraeg, rydym yn hynod 
ddiolchar am yr arian ychwanegol 
yma fydd yn ein galluogi i ail-agor ein 
Cylchoedd Ti a Fi gan nad yw’r grwp-
iau cymunedol yma i rieni a phlant 
ifanc wedi gallu cwrdd dan do fawr 
ddim dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 
     Rydym hefyd yn edrych ymlaen at 
ehangu ein Cynllun Ysgolion Cam 
wrth Gam fel y gallwn gynnig cyrsiau 
gofal plant amrywiol trwy gyfrwng 
Cymraeg i ragor o ysgolion uwch-
radd ledled Cymru. Bydd hyn o gym-
orth mawr i ddatblygu a recriwtio 
gweithlu cymwys y mae mawr ei 
angen sy'n hanfodol i ehangu dar-
pariaeth blynyddoedd cynnar cyf-
rwng Cymraeg lle bydd siaradwyr 
Cymraeg newydd yn ffynnu o oedran 
ifanc iawn.” 

BRO360 
 
Annwyl ddarllennydd, 

  Efallai y byddwch wedi clywed 
am Bro360… am eich bod wedi dod ar 
draws straeon o Arfon neu Geredigion, 
lle mae gan 8 o gymunedau eu 
gwefannau bro… neu am i chi weld 
straeon ‘blas o’r bröydd’ yn Golwg neu 
ar Golwg360… neu efallai am bod y 
papur bro hwn yn un o’r 37 a 
fanteisiodd ar y platfform yn ystod y 
pandemig i gyhoeddi rhifynnau digidol. 

  Cynllun gan gwmni Golwg ydyw 
- i gydweithio gyda chymunedau i greu 

a chynnal gwefannau straeon lleol. 
Llwyfannau ar-lein sy’n mynd ati i 
ddenu a hyfforddi cyfrannwyr o bob 
oed a chefndir i rannu straeon, fideos, 
blogiau byw a newyddion ar-y-funud 
am eu hardal. 

  Arfon a Cheredigion oedd 
lleoliad y prosiect peilot, ond gyda 
chyfnod hwnnw’n dod i ben yn fuan, 
rydym yn holi’r cwestiwn i bob 
cymuned yng Nghymru y gwanwyn 
hwn: a hoffech chi ymuno â’r 
rhwydwaith, a chael gwefan fro i’ch 
ardal chi? 

  Ein gobaith yw ymestyn y 
rhwydwaith wrth barhau i gefnogi a 

datblygu’r gwefannau bro 
presennol. Nid i bob ardal yng Nghymru 
yn syth bin! Ond yn raddol - a dim ond 
mewn ardaloedd lle mae galw.  

   Tybed a allwch chi ein helpu i gasglu 

barn yn eich ardal chi, trwy rannu 

holiadur byr Bro360?    Ewch i wefan 

Bro360 – dim ond 3 munud o’ch amser 
wneith e gymryd! 

  Heledd ap Gwynfor 
Cydlynydd Partneriaethau 
Mentrau Iaith Cymru 
d/o Yr Atom, 18 Stryd y  
Brenin, Caerfyrddin, Sir Gâr  
SA31 1BN    01492 643401 
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Cafwyd perfformiad gwych  yn Nhŷ Tawe ar Ddydd Sadwrn yng 
nghwmni Cwmni Theatr Arad o'i sioe 'Tu Fewn Tu Fas'. Diolch yn 
fawr am sioe arbennig iawn! 
 Roedd y cyfle gwych yma am hwyl i'r teulu dros yr hanner 
tymor ar gael yn gwbl rhad ac am ddim o ganlyniad i gronfa Gaeaf 
Llawn Lles Cyngor Abertawe - diolch!  

GWYL DDEWI YN 
ABERTAWE 
 

Gwych gweld pobl o bob oedran yn 
mwynhau'r iaith Gymraeg ar draws y 
ddinas fel rhan o'r dathliadau Gwyl 
Croeso Abertawe dros y penwythnos. 
Cafwyd noson o ganu gwych yn Nhy 
Tawe 17 Chwefror (llun isod, ac wrth 
gwrs, daeth criw i weld y gemau 
rhyngwladol yn Nhy Tawe. 
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