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Papur Bro ardal plwyfi: Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, 
Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg

Gethin yn 
ennill gwobr 
gyda'r Coleg

Tudalen 5 a 6Tudalen 2

Archarwyr 
Awtistiaeth 
Y Dderi

Cadwyn 
Cyfrinachau 
arall

Tudalen 17

Coronafeirws
NI YMA I HELPU

Mae’n amser ansicr i ni gyd ar
yr adeg yma ac mae aelodau
C.Ff.I Dyffryn Cothi yma i’ch

helpu gyda siopa, casglu
meddyginiaeth, gwaith ysgol 

 neu unrhywbeth arall a fydd yn
help i chi a'ch teuluoedd. 

 
 

Carwen Richards - 07789254861
Anna Davies - 07870403398
Carys Haf - 07548201130
Craig Randell - 07791553801
Deian Thomas - 07730394072
Ceri Davies - 07498286799
Sulwen Richards - 07702873833
John Stacey - 07581002574

 

Peidiwch ag oedi i gysylltu:

 

Alwena yn Diddanu yn Disney

Os ydych chi angen 
cymorth yn ystod  
y Feirws Corona 

- cofiwch gysylltu 
gyda un o'r clybiau 
sydd yn eich ardal. 

Ar ddechrau mis Mawrth bu Alwena Owen, Cwmderi, Llanllwni 
yn ffodus iawn i fynd allan i’r Ŵyl Gymreig yn Disney yn rhan o 
bartneriaeth gan yr Urdd. Enillodd Alwena y gystadleuaeth Cyflwyno 
Alaw Werin yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 
2019 a bu'n lwcus iawn i fynd allan i ganu yno eleni. 

Gwelir llun o Alwena yn y canol gyda’r rhai eraill o Gymru sef 
Beca Fflur Hagan, Elen Morlais Williams, Lili Cêt Williams, Lili 
Beth Mohammad a fuodd yn diddanu yn Disney. 

Cafodd Alwena a'i theulu benwythnos arbennig ac yn un i'w 
gofio yn Disney a chyrraedd nôl mewn pryd cyn bod y parc yn cau 
oherwydd y feirws. 

Bydd adroddiad gan Alwena o’i thaith yn y rhifyn nesaf o Clonc. 
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Gorsgoch Uchafbwyntiau’r mis ar

clonc360.cymru

Ffili aros tan y papur nesa’?  
– clonc360.cymru

l  LLYWYDDION NEWYDD UNDEBAU 
MYFYRWYR YN DDAU FFRIND 

l  TWM EBBSWORTH YN ENNILL CORON 
ALEC YN Y RHYNG-GOL 
Llongyfarchiadau i Twm Ebbsworth o Lanwnnen am ennill 
Coron Eisteddfod Ryng-golegol Aberystwyth.

Mae Twm yn 
fyfyriwr ail flwyddyn 
ym Mhrifysgol 
Aberystwyth a dyma 
ei goron ryng-golegol 
gyntaf, er iddo 
ennill nifer o wobrau 
llenyddol yn yr ysgol, 
Eisteddfod Llanbed 
a gyda’r CFfI yn y 
gorffennol. 

l  Y CORONAFEIRWS - CWMNÏAU’N CLUDO 
NWYDDAU YN ARDAL CLONC
Roedd rhai’n gwneud yn barod, a mae rhai newydd ddechrau 
fel ymateb i’r coronafeirws – ar clonc360 mae rhestr o rai o’r 
busnesau lleol sy’n dosbarthu bwyd a nwyddau i’r drws.

Cymerwch gip ar y rhestr, ychwanegwch ati yn y sylwadau 
(trwy ‘ymuno’ a chreu cyfrif ar clonc360 yn gyntaf), a 
chofiwch gefnogi ein busnesau bach trwy’r cyfnod yma.

Mae llywyddion newydd UMCB (Bangor) ac UMCA 
(Aberystwyth) yn ffrindiau agos o ardal Llanbed.

Iwan a Moc - llywyddion newydd undebau myfyrwyr

l  GOF O LANBED YN TORRI RECORD BYD
Yn ddiweddar 
torrwyd 
record byd am 
goginio’r Welsh 
Cake mwyaf 
a hynny yng 
Nghaerfyrddin, 
diolch i waith 
peirianyddol 
cwmni Teify Forge 
Cyf o Gwmann.

CYFRIFWYR
SIARTREDIG

81 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AB

Am gyngor diduedd annibynnol ar amryw o faterion ariannol, yn cynnwys:
Buddsoddiadau,  Pensiynau, Treth Etifeddiaeth,  Yswiriant Bywyd,

Yswiriant salwch difrifol ac Yswiriant diogelwch incwm.
Gary Davies BSc(Hons), Dip IP PFA

Beca Russell BSc(Hons), MSc(Hons), Dip PFS
Cysylltwch â ni am wasanaeth proffesiynol y gallwch ymddiried ynddo.

Mae’n bosib i werth eich buddsoddiadau a’ch pensiwn gostwng  yn ogystal â chynyddu. Nid ydych yn sicr o gael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl.  
Os nad ydych yn cadw lan gyda’ch ad-daliadau mae’n bosib i chi dderbyn gorchymyn ailfeddiannu am eich cartref.

GAREJ BRONDEIFI
Heol Llanfair, Llambed, SA48 8JX
* Gwasanaeth trwsio ac atgyweirio

* Teiars am brisiau cystadleuol
*Ceir newydd ac ail law ar werth

* Batris * Brêcs * Egsost
*Gorsaf Brawf MOT Ceir a Beiciau Modur

Gorsaf 
Brawf
MOT

Peiriant Poeth i Olchi Ceir
ar agor 24/7

01570 422305 neu 07773338048
www.brondeifigarage.co.uk

brondeifi-garage@btconnect.com

GAREJ RHANBARTHOL Y 
FLWYDDYN 2019

CYMRU

s

Diolch 
Dymuna Jean Evans, 

Llwyn y gôg ddiolch 
i’w theulu, cymdogion 
a ffrindiau oll am 
y consyrn amdani 
pan fu yn glaf yn 
Ysbyty Glangwili yn 
ddiweddar. Bu nifer 
yn ffonio ac yn galw 
i’w gweld ac mae yn 
ddiolchgar iawn am 
bob gair a gweithred 
a dderbyniodd. Mae 
yn ffodus iawn o fyw 
mewn cymuned glos 
iawn a phawb yn barod 
i helpu’r henoed o 
ddydd i ddydd. Diolch 
i chi i gyd unwaith yn 
rhagor. 

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Gethin Morgans, 

Glwydwern, Myfyriwr Lefel 3 mewn Gwaith Saer 
yn derbyn Medal Efydd yng Nghystadleuaeth 
Sgiliau Cymru yn ddiweddar. Mae Gethin yn 
myfyriwr yng Ngholeg Ceredigion yn Aberteifi. 
Pob lwc i ti i’r dyfodol.
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Pwy yw pwy? Beth yw beth?
Golygydd:
Ebrill  Delyth Phillips, Llety Clyd, Stryd Newydd 422992
Mai  Siwan Richards, 3 Cae Coedmor, Cwmann 07816 115330
e-bost:   golygydd@clonc.co.uk
 
Tîm Golygyddol Elaine Davies, Gwyneth Davies, Sian Jones, Marian Morgan, 
  Delyth Morgans Phillips, Siwan Richards a Lois Williams.

Dylunydd y mis Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015 

Dosbarthwyr Eifion ac Yvonne Davies, Afallon, Drefach   480590
Teipydd  Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015
  
Gohebwyr Lleol:
Cellan  Alwen Edwards, Awel Teifi   421001
Cwmann  Sian Roberts-Jones, Croesor    423313
Cwmsychpant  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Llanwenog/Drefach Mary Davies neu Eifion Davies 
Ffaldybrenin/Ffarmers Elfyn Davies, Troed y bryn, Ffarmers        01558 650507
Gorsgoch  Eiddwen Hatcher, Tafarn Cefnhafod   434238
Llambed  Janet Evans, Haulfryn   422856
Llanfair  Dan ac Aerwen Griffiths, Pengarn  493407
Llangybi a Betws  Mair Spate, Tŷ Capel Maesyffynnon  493325
Llanllwni  Eirlys Owen, Cwmderi   481041
Llanwnnen       Elin Thomas, 1 Teras Sycamor  480239
Llanybydder Menna Jones, Ceginau Lifestyle   480257
Pencarreg Lynda Thomas, Dolgwm Uchaf  422270

Bwrdd Busnes:
Cadeirydd Dylan Lewis, Tŷ Cerrig, Cwmann  422349  
e-bost:   cadeirydd@clonc.co.uk 
Is-Gadeirydd Gwyneth Davies, Llys Enwyn, Llanybydder  480683
Ysgrifenyddes  Mary Davies, Maesglas, Drefach  480015
Trysorydd Nia Davies, Maesglas, Drefach  480015  
e-bost:   ysgrifennydd@clonc.co.uk 

Ffotograffydd Tim Jones, Llainwen, Llambed  422644
Argraffwyr Gwasg Aeron, Aberaeron           01545 570573
• Mae Clonc yn aelod o Fforwm Papurau Bro Ceredigion.
• Gwerthfawrogir gwaith pob gwirfoddolwr a sicrhaodd ymddangosiad y rhifyn hwn o Clonc.    
  Os hoffai eraill ymuno â’r tîm, cysylltwch ag aelod o’r bwrdd busnes.  
• Y mae pawb sy’n ymwneud â Phapur Bro Clonc yn gwneud hynny’n wirfoddol ac yn 
  ddi-dâl er budd y gymuned leol.  Nhw fel unigolion sy’n derbyn pob risg a chyfrifoldeb 
  (cyfreithiol ac fel arall) gan dderbyn mai ar y telerau hynny y maent yn cyfrannu at y papur 
  a’i ddosbarthiad.
• Gofynnir i bawb ddatgan eu bod wedi sicrhau caniatâd bob unigolyn i gynnwys gwybodaeth  
  amdanynt neu luniau ohonynt wrth ddanfon pob adroddiad i Bapur Bro Clonc / gwefan Clonc 
  a gwefan Clonc360 a wedi sicrhau caniatâd rhiant neu warcheidwad pob plentyn dan 13 oed.
• Sicrhewch newyddion eich ardal chi yn Clonc.  Peidiwch â meddwl y bydd rhywun arall yn 
  gwneud.  Mae’n rhy hwyr i feio neb os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn Clonc.  
• Ewch â’ch newyddion at eich gohebydd lleol, neu ebostio golygydd@clonc.co.uk 
• Gallwch adael newyddion a lluniau yn Siop J H Roberts a’i feibion, Y Stryd Fawr, Llanbed.
• E-bostiwch eich eitemau ar gyfer y dyddiadur i ysgrifennydd@clonc.co.uk
• Defnyddiwn luniau o gamera cyffredin lliw, a du a gwyn. Ni fyddwn yn dychwelyd lluniau 
  os na fyddwch wedi gwneud cais am hyn ar gefn y llun.  Croesawn luniau digidol ar CD, 
  cofbin USB, ac e-bost cadeirydd@clonc.co.uk 
• Gofynnwn am dâl o £5.00 am roi “Diolch” yn y papur. Gellir tanysgrifio i Clonc am £17.50. 
• Nid yw’r golygydd o reidrwydd yn cytuno ag unrhyw farn yn y papur hwn. 

Siprys

Rhifyn Mai
yn ymddangos 

7 Mai
Erthyglau, Newyddion 
a Lluniau i law erbyn 

27 Ebrill

Ariennir yn 
rhannol gan 
Lywodraeth 

Cymru

07867 945174

Gas/LPG & Oil  Services

Renewables  Installation
Maintenance  Breakdowns
Boiler Servicing  Sprinklers

Ruth Thomas 
a’i Chwmni
Cyfreithwyr

Canolfan Fusnes Coedmor,
[Hen Ysgol Coedmor], 

Cwmann, Llambed, Sir Gâr. 
SA48 8ET.

Ffôn: 423300 Ffacs: 423223
mail@ruththomassolicitors.co.uk
yn cynnig pob gwasanaeth cyfreithiol
Apwyntiadau hwyr neu yn eich cartref

Gwers i’w dysgu o’r gorffennol
Pam fod yn rhaid cael mesurau llym cyn bod pobl yn cymeryd sylw?  Synnwyr cyffredin oedd hi 

i ni aros adre cymaint â phosib ers clywed am y Feirws Corona.  Os oedd rhywun yn symud o un 
man i’r llall, roedd yn bosib iddo/iddi naill ai godi’r feirws neu ei basio ymlaen i rywun arall. 

Pam na allwn ddysgu gwers o’r gorffennol?  Nid dyma’r tro cynta i rywbeth fel hyn ddigwydd 
- ond fod y boblogaeth cymaint yn fwy erbyn hyn, a’i bod mor hawdd teithio dros y byd cyfan 
mewn oriau.

Rwy’n siŵr fod y rhan helaeth ohonom yn ymwybodol o’r Pla a fu’n achos i filoedd farw nôl ym 
1665, yn enwedig yn Llundain.  Ond a glywsoch yr hanes am bentref Eyam yn Swydd Derby?

Anfonwyd bocs, yn cynnwys defnydd, o Lundain at deiliwr ym mhentref Eyam: roedd y defnydd 
yn damp, ac fe’i osodwyd i sychu dros nos o flaen y tân. Ymhen dau ddiwrnod roedd aelodau’r 
teulu yn sâl - gwres a haint ofnadwy, rash coch ar y croen a pheswch - a dim gwellhad.  Bu’r 
teiliwr farw ychydig dros wythnos wedi derbyn y bocs oedd yn cynnwys y defnydd. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf roedd eraill yn y pentref yn teimlo’n sâl, a dau arall wedi marw.  
Yn naturiol, roedd ofn dychrynllyd ar hyd y pentref - pwy fyddai’r nesaf i ddal yr haint? A’r 
canlyniad oedd i’r pentrefwyr ddechrau dianc er mwyn osgoi’r posibilrwydd -ond wrth gwrs mynd 
â’r pla gyda hwynt.

Penderfynodd y Ficer William Mompesson alw’r pentrefwyr at ei gilydd, a’u cael i ddeall fod yn 
rhaid iddynt aros o fewn ffiniau’r pentref, er mwyn arbed y pentrefi cyfagos o’r pla.  Wrth wneud 
y penderfyniad yma, roeddent yn  gwybod beth oedd yn debygol o ddigwydd - a beth fyddai eu 
tynged.  Dyma wir ystyr beth yw bod yn wrol!  

Gadawyd bwyd ar ffin y pentref, a’r arian i dalu amdano yn cael ei adael mewn bowlen yn dal 
finegr. Yn wir, bu 260 allan o’r 350 o bentrefwyr farw, ond ni wnaeth y pla ledu ymhellach.  Gwers 
yn wir i ni yn y dyddiau argyfyngus yma, ac yn un i’n sobri i aros yn ein cartrefi er mwyn ein lles 
ni, a phawb arall.

 Gyda llaw, o’r adeg yma ddaeth y rhigwm Saesneg, ‘Ring a ring o’ roses’. – y rhosys 
oedd y rash ar y croen; roeddent yn cario tusw (posies) o bêr-lysiau i geisio amddiffyn eu hunain,  
A-tishoo – y peswch, ac yn cwympo – a byddai ddim yn bosib codi wedyn!

Cwrtnewydd
Dathlu

Yn ystod mis Mawrth dathlodd dau gymydog eu pen-
blwyddi yn 70 oed sef Lyn Rees, Awel-y-rhos ac Alan 
Jones, Penlanfach. 

Hefyd dathlodd Ron Davies, Clarence ei ben-blwydd 
yn 90 oed.

Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r dathlu.

Cydymdeimlad 
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda Gareth a Sulwen 

Lloyd a’r teulu yn dilyn marwolaeth modryb i Gareth 
sef Mrs Lizzie Evans o Aberaeron a oedd wedi 
ymgartrefu yn Alltymynydd yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. 

Diolch 
Dymuna Brenda, Eryl ac Eleri, Gŵel y Cledlyn 

ddiolch i bawb am yr ymweliadau, y cardiau, y blodau 
a’r galwadau ffôn a dderbyniwyd adeg marwolaeth 
Elgan yn ddiweddar.

Wyres newydd
Llongyfarchiadau i Hefin a Mary Jenkins, Cathal ar 

ddyfodiad wyres newydd, Siwan Mabli, merch fach i 
Sulwyn a’i wraig Catrin ddiwedd mis Mawrth. 
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Llanbedr  Pont  Steffan
Cylch Cinio Llambed 

Cynhaliwyd cyfarfod Gŵyl Dewi Cylch Cinio Llanbed yng Nghlwb 
Rygbi’r dref ar nos Iau’r 5ed o Fawrth dan lywyddiaeth Mr Haydn Richards. 
Yn ôl yr arfer fe groesawyd gwragedd a chyfeillion yr aelodau i’r cyfarfod 
hwn a phleser oedd cael eu cwmni eleni eto. Dathlwyd yr ŵyl trwy 
gerddoriaeth a chân a’r gwesteion eleni oedd y pedwarawd lleisiol Harmoni, 
sef Rhian Dafydd, Rhian Lloyd, Catrin Davies, Eleri Jones a’u cyfeilydd 
y Parchedig Wyn Maskell - wynebau cyfarwydd i lawer yn rhinwedd 
eu cysylltiad â chôr cymysg Cardi-gân. Deallwyd gan y Llywydd fod y 
grŵp bellach mewn bodolaeth ers pedair blynedd ac yn fuan iawn cafwyd 
tystiolaeth fod Harmoni’n enw addas dros ben.

Cychwynnodd Harmoni gyda threfniant o waith Eric Jones yn gofyn 
bendith Duw ar y gyngerdd cyn swyno’r gynulleidfa â gosodiad o ‘Calon 
Lân’ i alaw boblogaidd yr Americanwr Conway Twitty, ‘The Rose’. O fyd 
yr emynau hefyd cafwyd ‘Dod Ar Fy Mhen’ (gosodiad Mari Lloyd Pritchard 
o waith Eifion Wyn) ac ‘O Nefol Addfwyn Oen’ (gosodiad Robat Arwyn 
o waith Williams Pantycelyn).  Yr oedd eu rhaglen amrywiol hefyd yn 
cynnwys ambell i gân werin gyfarwydd - ‘Mil Harddach Wyt’ (unawd gan 
Catrin) a ‘Tra Bo Dau’ - yn ogystal â rhai o’r caneuon ysgafn mwyaf hysbys 
– ‘Stesion Strata’ a ‘Gwenllian’ o waith Tecwyn Ifan, unawd gan Eleri o 
gân Dafydd Iwan ‘Ai Am Fod Haul Yn Machlud’ a dehongliad apelgar 
iawn o ‘Gwin Beaujolais’ gan Robat Arwyn a Robin Llwyd Ab Owain. Fe 
dderbyniodd y gynulleidfa’r gwahoddiad i ymuno yng nghorws ‘Titw Tomos 
Las’ a chyffyrddiad da wedi hynny oedd cynnwys adroddiad gan Rhian 
Lloyd o gerdd ddigrif y llenor o Lanbed, Idwal Jones, ‘Nid Oes J Yn Yr Iaith 
Gymraeg’. I orffen eu rhaglen cafwyd dehongliad egniol o gân Ryan Davies, 
‘Pan Fo’r Nos Yn Hir’.

Rhoddwyd gair o ddiolch i Harmoni gan Is Lywydd y Cylch, Mr John 
Davies, gan eu llongyfarch ar berfformiad proffesiynol a fwynhawyd gan 
bawb.

Adran yr Urdd Llambed
Diolch yn fawr iawn i Rhydian am ddod atom i gynnal sesiwn o chwaraeon 

hwyliog – rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr. Mae’n diolch ni yn fawr i 
Elin, Rhiannon a Lois sydd wedi bod yn brysur yn paratoi’r aelodau ar gyfer 
cystadlaethau’r Urdd.  Yn anffodus oherwydd amgylchiadau ni chafodd pawb 
y cyfle i berfformio eleni ond yn sicr fe fyddant wedi elwa o’r profiadau y 
maent wedi eu derbyn wrth ymarfer. Edrychwn ymlaen at gael cyfarfod eto 
fel aelodau yn y dyfodol agos.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys ag Avanna a David Evans, Brynbach, Rhodfa 

Glynhebog ar golli ei brawd yn Llanelli yn ddiweddar. 

Bedyddwyr
Oherwydd y sefyllfa ddifrifol sy’n bodoli ar hyn o bryd a neb yn gwybod 

pryd daw’r cyfan i ben mae’r swyddogion wedi penderfynu canslo Cymanfa 
Ganu Bedyddwyr cylch Caio a Llambed ar 17 Mai.  Edrychwn ymlaen yn 
obeithiol i’r flwyddyn nesaf a gofynnir i bawb gadw eu rhaglenni.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlir yn ddwys gyda’r teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid yn 

ystod y mis.

Aelwyd yr Urdd
Daeth y criw arferol ynghyd i gyfarfod Aelwyd yr Urdd nos Fawrth y 

trydydd o Fawrth. Croesawodd Janet i’n plith am y tro cyntaf Sara Wyn 
o Gwmann. Treuliwyd noson egnïol a hwyliog yn ei chwmni a phawb yn 
ymuno yn y campau amrywiol. Diolchwyd yn gynnes i Sara Wyn gan Martha 

am orig ddifyr iawn ac i Carys am ei 
chymorth hithau.

Fel pob gweithgaredd arall yn yr 
ardal  ar hyn o bryd mae cyfarfodydd 
yr Aelwyd wedi eu canslo ond 
edrychwn ymlaen yn hyderus y 
byddwn yn medru ail-ddechrau ym 
mis Medi.

Noddfa
Yn dilyn wythnosau o baratoi 

anorfod oedd gorfod canslo Oedfa’r 
plant a’r bobl ifanc yn Noddfa ar 
Sul y Mamau oherwydd argyfwng 
y coronafeirws ac ni chynhelir yr 
Ysgol Sul yn ystod y misoedd nesaf. 
Diolch yn fawr i’r plant a’u rhieni 
am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad 
parod bob amser.

Hefyd mae oedfaon Mawrth ac 
Ebrill wedi eu canslo yn Noddfa 
ynghyd â’r cylch darllen, yr 
astudiaeth feiblaidd, swper y Pasg 
a’r gwasanaethau yn Hafandeg.

Gweddïwn yn daer am weld y 
cymylau duon sydd uwch ein pennau 
ar hyn o bryd yn diflannu a haul ar 
fryn unwaith eto. Cadwch yn saff i 
gyd.

Cymdeithas Hanes a’r Amgueddfa
Yn wyneb y sefyllfa ddifrifol sy'n 

bodoli ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor 
Gweithiol wedi penderfynu - er 
mawr ofid - y bydd Cymdeithas 
Hanes Llambed yn gohirio'i holl 
weithgaredd hyd ddiwedd y tymor, 
a bydd Amgueddfa Llambed ar gau 
hyd at benderfyniad ymhellach yn y 
flwyddyn. 

Gobeithiwn y medrwn ddechrau'r 
tymor newydd ym mis Medi, ond 
byddwn yn ail-asesu'r sefyllfa yn 
ystod misoedd yr Haf.

Merched y Wawr

PYSGOTA AM DDIM 
ar afon Teifi 

yn Dolaugwyrddon Isaf, Llanbed 
eleni ar gyfer darllenwyr Clonc.  

Ewch heibio'r tŷ ffarm lan at 
y maes parcio neu mae modd 

cerdded o Lanbed ar hyd y llwybr 
cyhoeddus.  

Cofiwch bod angen Trwydded 
Bysgota Cyfoeth Naturiol Cymru 

ar bawb dros 16 oed.

Os oes gennych unrhyw 
ymholiadau ffoniwch Dai ar 

07918 176240.

Y ddwy gyfnither ddawnus Beca 
Roberts a Lisa Evans a fu'n diddori 
Merched y Wawr Llanbed yn eu te 
prynhawn yn Mark Lane i ddathlu 
Gŵyl Ddewi. Cafwyd unawdau 
a deuawdau soniarus ganddynt i 
gyfeiliant medrus Alwena Evans.

Shiloh a Soar
Cafwyd noson dda yn Festri Shiloh 

o dan nawdd Capeli Shiloh a Soar yn 
ddathlu Gŵyl Dewi ym mis Mawrth. 
Gillian yn siarad am ei bywyd 
a’i barddoniaeth, Emyr ei gŵr yn 
gefnogol a sbort. Cawl gan Gareth 
gyda Sian wrth law. Huw Jenkins 
a Twynog Davies yn arwain ac yn 
wych gyda’r diolchiadau fel arfer. 

Llongyfarchiadau
 Llongyfarchiadau i Gareth 

Morgan-Isaac a Clare Last ar 
enedigaeth ei merch fach yn 
ddiweddar. Hefyd, wyres fach arall i 
Granville a Menna, Garej Pontfaen a 
Robert a Joanne, Wernddu. 

Siambr Fasnach
Cynhaliwyd Swper Gŵyl Dewi 

Siambr Fasnach Llambed yn y Clwb 
Rygbi yn ddiweddar. Diddanwyd y 
gynulleidfa gan dair o ferched lleol 
sef Beca Ebenezer, Megan Morris ac 
Elliw Grug Davies.
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Cadwyn  Cyfrinachau
Enw: Lleucu Ifans
Oed: 21
Pentref: Dihewyd 
Gwaith: Hyfforddwr chwaraeon
Partner: Sara Jarman
Teulu: Miriam, Hywel a Brennig 
Ifans, Elgan a Rosaline Thomas, 
Glesni Evans, a cant a mil o eraill! 

Unrhyw hoff atgof plentyndod. 
Nofio yn yr “afon fowr” yn Capel 
Bettws da’r teulu. Peil o ni gyd yn 
yr afon yn joio, a Kiera y ci bron a 
boddi’n Brens! 

Hoff raglen deledu pan oeddet yn 
blentyn. 
Swperted.

Y peth pwysicaf a ddysgest yn 
blentyn. 
Sdim pwynt gweud celwydd wrth 
mam – ma hi wastad yn gwbod! 
Ma hyn hefyd yn wir am Sar! 

Taset ti’n gallu mynd nôl mewn 
amser, beth fyddet ti’n dweud 
wrth dy hun yn 16 oed? 
Paid gorfeddwl pethe.

Pan oeddet yn blentyn, beth 
oeddet eisiau bod ar ôl tyfu? 
Popeth! O athrawes i arch arwr

Beth oedd y peth ofnadwy wnest 
ti i gael row gan rywun? 
Rhedeg dros rhewl pan yn fach a 
hala mam i redeg mewn i arwydd a 
bron a torri trwyn.

Y peth mwyaf rhamantus a 
wnaeth rhywun i ti erioed? 
Stico da fi trw salwch reit ar 
ddechrau perthynas – serch be 
o ni’n gweud wrthi, sdim lot yn 
newid, dyw hi’n gwrando dim!

Pryd a ble wyt ti mwyaf hapus? 
Mas yn cerdded ar hyd y dyffryn.

Beth yw dy lysenw? 
Lleucs neu Lleu

Pwy yw dy arwyr? 
Dad – gweithwr caled a clust i 
wrando ar unrhyw adeg.

Taset ti’n fisged, pa fath fyddet ti 
a pham? 
Chocolate hobnobs – digon tough 
pan bod ise, ond yn gallu toddi pan 
bo rhaid! 

Taset ti’n anifail, pa anifail 
fyddet ti a pham? 
Ci – rhedeg ambyti lle’n joio a 
wedyn cysgu trw dydd, perffaith!

Beth yw dy arbenigedd? 
Sefyll mewn gôl hoci.

Beth yw’r peth gorau am dy 
swydd bresennol? 
Gweld plant yn datblygu yn eu 

sgiliau chwaraeon a gweld eu 
personoliaeth yn tyfu.

Beth yw’r peth gwaethaf am dy 
swydd bresennol? 
Ma digon o stress yn dod gyda bod 
yn hunan-gyflogedig! 

Y peth gorau am yr ardal hon? 
Llonyddwch a chymuned.

Y peth gwaethaf am yr ardal 
hon? 
Cymryd ache i gyrraedd unrhyw le.

Beth yw’r siopau annibynnol 
lleol wyt ti’n ymweld â nhw 
fwyaf aml a pham? 
Lois Designs yn Llambed ar hyn 
o bryd – wastad angen pethau i 
gwaith, gwasaneth ffantastig bob 
tro.

Beth mae Papur Bro Clonc yn ei 
olygu i ti? 
Atgofion o ddarllen yn tŷ mamgu 
wrth mynd i weld mamgu Bettws 
o’r bws bob dydd Mawrth.

Beth wyt ti’n ei wneud yn dy 
amser hamdden? 
Chware hoci, gwylio rygbi a 
cerdded.

Pa mor wyrdd wyt ti? 
Fi’n trial bod yn wyrdd, mae’n 
rhywbeth fi’n gweithio arno ar hyn 
o bryd.

Pa iaith wyt ti’n defnyddio 
gyntaf? 
Cymraeg

Pa mor aml wyt ti’n gweddïo? 
Dim ond pan ma hast arnai! 

Pa fath o berson sy’n mynd o dan 

dy groen? 
Person sydd yn gallu gweud 
un peth wrth un person, a’r 
gwrthwyneb i berson arall.

Sut fyddet ti’n gwario £10,000 
mewn awr? 
Prynu fan! 

Beth sy’n codi ofn arnat? 
Fi’n cael ofn yn rhwydd, jyst i chi 
weud bw a fi hanner milltir o’r 
llawr! 

Pryd llefaist ti ddiwethaf? 
Fi’n llefen bob tro fi’n chwerthin.

Pryd chwydaist ti ddiwethaf? 
Tua wythnos nôl.

Pryd est ti’n grac ddiwethaf? 
Ar rhyw adeg bob dydd gyda’r 
Coronavirus ma!

Beth oedd y celwydd diwethaf i ti 
ddweud? 
Byddai na mewn 5 munud...
agosach i 15! 

Ble oedd y lle mwyaf annisgwyl i 
ti ddihuno ynddo yn y bore? 
Ar y llawr wedi cysgu drwy mellt 
a taranau.

Am beth wyt ti’n breuddwydio? 
Mwy o gwsg! 

Pryd oeddet ti’n borcyn diwethaf 
o flaen person arall? 
Bob bore’n newid ar hast.

Beth oedd yr eiliad balchaf i ti’n 
broffesiynol? 
Tua mis ar ôl dechrau Actifiti a 
gweld llond neuadd o blant yn 
barod i chware rygbi am 9 bore 
dydd Sadwrn

Ac yn bersonol? 
Mynd trwyddo i’r rownd derfynol 
cwpan hoci Cymru gyda’r merched 
tua blwyddyn nôl (Llandysul).

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
bert / i gadw’n gryf? 
Codi bagiau chwaraeon trwy’r 
dydd bob dydd! 

Beth yw dy gyfrinach i gadw’n 
heini? 
Joio gyda’r plant yn gwaith ac 
ymuno yn y sesiwn gyda nhw.

Beth yw’r cyngor gorau a 
roddwyd i ti? 
Os nagw i’n gallu mynd gytre a 
gweud bo fi di neud rhwbeth – 
ma’n well peido neud e! 

Yr eiliad a newidiodd dy fywyd. 
Diwrnod dwetha ysgol – sylwi 
byddai bywyd byth yr un fath a 
chael y rhyddid i ddechrau dilyn 
llwybyr fy hun.

Disgrifia dy hun mewn tri gair. 
Egnïol, hapus, prysur.

Beth yw barn pobl eraill 
amdanat ti? 
Da gobeithio – dibynnu pwy 
gofynnwch chi! 

Pa gar wyt ti’n gyrru? 
VW golf 1.6 turbo.

Beth yw dy hoff wisg? 
Cit chwaraeon – fi’n byw ynddo fe! 

A’th hoff adeilad? 
Gytre

Gyda phwy fyddet ti’n hoffi bod 
yn sownd ar ynys anghysbell? 
Sar – dele hi ben a sorto rhywbeth 
bob tro tra bo fi’n fishi’n meddwl 
am fy mola! 

Beth yw’r cludfwyd o’th ddewis? 
Indian o Nehar

Beth yw dy ddiod arferol? 
Llath, tua 4 peint y dydd.

Beth yw cynnwys dy oergell di? 
Popeth diolch i’r tetris champion 
– mam! 

Beth wyt ti’n ei ddarllen? 
Dim llawer yn anffodus, fi’n rhedeg 
mas o amser dyddie ma

Beth yw dy hoff arogl? 
Cino dydd Sul yn cwca, fy hoff 
fwyd.

Sut wyt ti’n ymlacio? 
Chware hoci, rhoi cyfle i’r pen cael 
gwared popeth arall a ffocysu ar un 
peth.
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Pa wefan wyt ti’n ymweld â hi 
fwyaf aml? 
Facebook, lawer gormod! 

Sawl ffrind sydd gennyt ti ar 
facebook? 
785

Hoff gân ar dy ipod / dy restr 
chwarae? 
Cymraeg – “Fel hyn ‘da ni fod”, 
Saesneg – “About last night” The 
shires.

Pa raglenni sydd ar dy Sky+? 
Vera, joio rhaglen ditectif! 

Beth yw’r ffilm orau a welaist di 
ar Netflix?
Blockers.

Sawl tecst y dydd wyt ti hala? 
Llawer gormod!

Pwy yw’r person enwocaf ar dy 
ffôn symudol? 
Anwen Eleri – ma pawb yn nabod 
Ler!

Pa ffilm welaist ti ddiwethaf 
mewn sinema? 
Frozen 2.

Pa un peth fyddet ti’n newid am 
dy hun? 
Taldra – ma bod yn fyr ddim yn lot 
o sbort! 

Pa ran o dy gorff yw dy hoff 
ran? 
Pen – er bod ambell broblem mae 
dal yn rhoi’r gallu i fi wneud rhan 
fwyaf o bethau rwy eisiau.

Heblaw’r teulu, beth fyddet ti’n 
achub petai’r tŷ’n llosgi’n ulw? 
Llyfyr atgofian greodd Sar i fi ar 
fy mhenblwydd yn 18.

Oes yna rywbeth na elli di ei 
wneud y byddet ti’n hoffi ei 
gyflawni’n dda? 
Tynnu llun heb gopio un arall ar 
ffenest! 

Beth sy’n rhoi egni i ti? 
Digonedd o de! 

Beth sy’n rhoi ysbrydoliaeth i ti? 
Gweld datblygiad a ffordd i wella.

Pa gerddoriaeth yr hoffet ti yn 
dy angladd? 
Elin Fflur – Harbwr Diogel, dewis 
rhyfedd, ond cân rwy wedi joio ers 
bo fi’n gallu cofio.

Oes bywyd ar ôl marwolaeth? 
Gobeithio ny! 

Beth fyddet yn ei wneud pe na 
baet yn gwneud y gwaith hwn? 
Gwneud niwsans o’n hunan 
rhywle siŵr o fod! 

Ar beth y gwnest orwario arno 
fwyaf? 
Bwyd – wastad bwyd! 

Pa beth wyt ti’n ei drysori 
fwyaf? 
Modrwy ges i gyda Sar ar y 
10/12/17, blwyddyn yn union ers i 
ni fod gyda’n gilydd. Mae gyda fi 
dyscalculia, a mae’r dyddiad ddelo 
ni at ein gilydd arno fe mewn 
rhifau Romanaidd – dim esgus i 
anghofio! 

Pwy oedd y dylanwad mwyaf 
arnat ti? 
Mam, tra bod Dad bant yn gweitho 
lot tra bo ni’n fach, bu Mam yn 
magy fi a Bren ar ben ei hun ar 
adegau – ddim yn dasg rhwydd 
gyda’r ddou o ni! 

Pwy sy’n ddylanwad arnat ti 
nawr? 
Dal Mam – os nagw i’n gallu 
gweud wrthi am rhywbeth ma 
problem cyn dachre! 

Y gwyliau gorau? 
Miami gyda’r teulu cyn arholiadau 
lefel A, amser i ymlacio yng 
nghanol popeth! 

Pa dri lle yng Nghymru yr hoffet 
ymweld â nhw cyn dy fod yn 
hanner cant? 
Copa’r Wyddfa, Bae Barafundle a 
Plas newydd yn Llangollen.

Pa dair gwlad yr hoffet fynd 
iddyn nhw cyn marw? 
Awstralia, Siapan a Canada

Pa dri pheth yr hoffet ti wneud 
cyn dy fod yn ddeugain? 
Dringo’r Wyddfa, neidio o awyren 
a nofio mewn coral reef

Pa sioc alli di roi i ddarllenwyr 
Clonc amdanat ti dy hun? 
Tan yn ddiweddar, do ni ddim 
yn bwyta dim byd gwyrdd, er 
gwaethaf pob ymdrech gan Mam 
druan!

Pa bwerau arbennig fyddet ti’n 
hoffi eu meddu? 
Gallu teithio drwy amser a 
anweledigrwydd.

Petaet ti’n anweladwy am 
ddiwrnod, beth fyddet ti’n ei 
wneud? 
Symud popeth i hala ofn ar bawb.

Beth yw’r peth diwethaf wyt ti’n 
‘neud cyn mynd i’r gwely? 
Rhoi larwm arno i’r diwrnod nesaf 
a difaru gwneud ni’n y bore! 

Ble fyddi di mewn deng 
mlynedd? 
Duw a ŵyr! Yn bwyta mwy na 
thebyg! 

� Cyfrifon Blynyddol ac Interim

� Ffurflenni Treth Personol ac i Gwmnïau

� Cadw Llyfrau gan gynnwys Ffurflenni TAW

� Cyflogau a CIS

� Cyngor Cyffredinol i Fusnesau ac Unigolion

Gwasanaeth effeithlon prydlon gyda gwên gyfeillgar!

Ffoniwch ni ar
07557 448234 

neu
ebost  arwyn@avaccountancy.cymru

ACCA

CYFRIFYDD SIARTREDIG
Maesowen,
Rhydowen,
Llandysul,

Ceredigion.
SA44 4PY

Wythnos Cymorth Cristnogol - 10 – 16 Mai 2020
Prin fod diwrnod yn mynd heibio nad ydyw effeithiau’r argyfwng 

hinsawdd yn cael sylw ar y newyddion. Yma yng Nghymru, rydym 
wedi wynebu stormydd cryf, gyda llifogydd difrifol yn achosi difrod 
mawr i gartrefi a busnesau.

Mewn gwlad fel Kenya, fodd bynnag, sychder yw’r broblem fawr, 
gyda phobl yn gorfod cerdded milltiroedd i chwilio am ddŵr fydd yn 
eu galluogi i dyfu cnydau i fwydo eu hunain.

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn canolbwyntio ar effaith 
yr argyfwng hinsawdd ar Kenya a’i phobl. Eleni bydd yr Wythnos 
yn edrych yn wahanol iawn i’r arferol oherwydd y Coronafirws. 
Nid yw’r Wythnos wedi ei chanslo, fodd bynnag. Mae’r gwaith yn 
parhau er y bydd yn wahanol iawn.

Cawn glywed hanes Rose, sy’n wraig 67 oed ac yn gofalu am ei 
wyrion. Mae’n gorfod cerdded chwe awr pob dydd i gasglu dŵr. 
Hebddo, ni all dyfu cnydau a pharatoi bwyd maethlon i’w theulu. 
Meddai, ‘Mae’r sychder wedi bod yn ddifrifol. Rydym wedi cael tri 
mis hir heb law. Rydym yn dioddef.’

Clywn hefyd gan Florence. Arferai hithau gerdded pellter maith 
ond ers i’w chymuned godi argae pridd yn ymyl ei phentref 
gyda help gan bartner Cymorth Cristnogol, mae ei bywyd hi a’i 
chymdogion wedi ei drawsnewid. Mae’r sychder lawn mor ddrwg, 
ond gyda’r argae mae posibl cronni dŵr ar yfer y tymor sych.

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn gyfle i godi arian i helpu 
mwy o gymunedau tebyg i un Florence - cymunedau sydd ar linell 
flaen yr ymdrech yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

Er na fydd y cyfarfodydd arferol ymlaen yn ystod Wythnos 
Cymorth Cristnogol, bydd cyfleoedd gwahanol i gyfrannu tuag at y 
gwaith. Dyma gyfle arbennig i wneud rhywbeth dros y tlotaf yn ein 
byd - y bobl sy wedi cyfrannu lleiaf tuag at yr argyfwng, ond sydd 
er hynny’n gorfod wynebu’r effaith mwyaf.

Am fwy o wybodaeth am yr Wythnos a’r newidiadau fydd 
iddi eleni, os gwelwch yn ddaw ewch i’n gwefan: https://www.
christianaid.org.uk/about-us/christian-aid-week/coronavirus-
guidance

Cymorth CristnogolCadwyn Lleucu



      www.clonc360.cymru  Ebrill 2020     7 

Drefach  a  Llanwenog
Profedigaeth

Yn sydyn fore Sul, Mawrth 8fed 
bu farw Bronwen Jones, gynt o 
Greenhill, Drefach, ond a oedd wedi 
ymgartrefi yn Hafan Deg ers tua 5 
mlynedd. Cydymdeimlwn yn fawr â 
Tony a Teresa a’u teuluoedd.

Cynhaliwyd ei hangladd yn 
Eglwys Llanwenog ar y 18fed o’r 
mis - man oedd golygu cymaint 
i Bronwen - a’r Hybarch Eileen 
Davies a’r Parchedig Bill Fillery yn 
gwasanaethu. Yr organyddes oedd 
Mrs Mary Thomas.

Capel Brynteg
Fore Sul, Mawrth 1af, a hithau’n 

ddydd Gŵyl Dewi, braf oedd cael 
croesawu ein gweinidog newydd, 
sef y Parchedig Chris Boulton, a 
chynhaliwyd gwasanaeth y Cymun 
o dan ei ofal. Braf  hefyd oedd cael 
croesawu a derbyn tair o aelodau 
Bethel Drefach trwy lythyr i fod 
yn gyflawn aelodau yng Nghapel 
Brynteg.

Oherwydd y sefyllfa bresennol 
ynglŷn â’r feirws Corona, ni fydd 
gwasanaethau yn cael eu cynnal dros 
y misoedd nesaf.  Bu rhaid gohirio’r 
Gwasanaeth Ordeinio oedd i gymryd 
lle ar yr 21ain o fis Mawrth, ond 
gobeithir ei gynnal yn yr Hydref.

Y Gymdeithas Hŷn
Megis popeth arall ar hyn o bryd, 

ni fydd tripiau’r Haf yn cymryd lle 
eleni. Mae’n bwysig fod pawb yn 
dilyn y cyfarwyddiadau a chadw’n 
saff.

Dathlu 
Dathlodd Carys Davies, 

Fronheulog a Tony Hatcher, 
Abernant eu pen-blwyddi yn 50 oed 
yn ystod y mis. Gobeithio eich bod 
wedi mwynhau’r dathlu.

Prawf gyrru
Llongyfarchiadau i Hanna Davies, 

Ger y Nant ar basio ei phrawf gyrru 
ar ddechrau’r mis. Dymuniadau 
gorau i ti ar yr hewl.  

Mab bach
Llongyfarchiadau i Meinir ac 

Andrew Davies, Tanwenog ar 
enedigaeth mab bach, Gwil Teifi a 
brawd bach i Griff ac ŵyr arall i Jane 
ac Ieuan, Pwllybilwg a Heulyn a 
Jenny Davies, Pantyderi, Pentrebach. 

Gwellhad buan 
Gobeithio bod John Davies, 

Bwlchmawr lawer yn well erbyn hyn 
yn dilyn ei lawdriniaeth i gael clun 
newydd yn ystod y mis. 

Hefyd Peter Davies, Yr Hendre 
sydd heb fod yn teimlo’n hwylus yn 
ddiweddar. 

Merch fach
Ar ddiwedd mis Mawrth ganwyd 

merch fach i Jess a Chris, Dolwerdd 
a chwaer fach newydd i Jacob. Pob 
dymuniad da i chwi fel teulu. 

Wyrion
Llongyfarchiadau i Sian ac Emyr, 

Awelon ar ddyfodiad wyrion bach 
newydd, efeilliaid Charlie ac Elwyn,  
meibion i Ffion a'i gŵr James yng 
Nghaerdydd a brodyr i Rhianedd. 

Ysgol Dyffryn Cledlyn
Bu disgyblion yr Ysgol yn dathlu Diwrnod y Llyfr yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth gan wisgo fel cymeriad allan o lyfr. Hefyd, cafodd 

bawb y cyfle i gyflwyno eu hoff lyfrau i’w dosbarthiadau a braf oedd gweld cymaint o amrywiaeth a diddordeb wrth rannu cynnwys llyfrau ei 
gilydd.

Roedd yr wythnos gyntaf yn un brysur dros ben wrth i ni hefyd groesawu Mr Richard Thomas o Estyn i’r Ysgol, oedd yn casglu gwybodaeth 
am yr addysgu, dysgu a’r defnydd o iaith yn yr ysgol. Roedd yn ddiwrnod prysur wrth iddo ymweld â’r dosbarthiadau, edrych drwy lyfrau 
a pholisïau, gwrando ar blant yn gweithio, siarad a darllen a chyfweld grwpiau o blant a staff. Diwrnod blinedig ond buddiol iawn yn ôl Mr 
Thomas.

Dechreuodd dosbarth Bryn (blwyddyn 1 a 2) eu cynllun Ysgolion Creadigol ar y cyd gyda dosbarth blwyddyn 1 a 2 Ysgol Bro Pedr o 
dan arweiniad yr actores Ffion Bowen a’r arlunydd Meinir Mathias. Cafwyd profiadau gwych o actio, datblygu eu sgiliau llafar, gwrando a 
chydweithio gan fynegi eu dealltwriaeth o’r thema Ffermio mewn ffyrdd creadigol. Crëwyd darnau mawr o gelf megis siâp fferm a map hir 
iawn o’r hyn a welwyd ar daith ddychmygol fferm. Y cam nesaf oedd creu adnodd gorffenedig ffilm a sain gan ddefnyddio TGCh. 

Yn anffodus, oherwydd y Coronafeirws, ni chafwyd yr amser i gwblhau’r cynllun ysgolion creadigol. Hoffem fel Ysgol a dosbarth Bryn 
gymryd y cyfle i ddiolch yn fawr i Ffion a Meinir am yr hyn y gwnaethant gyflawni gyda’r disgyblion. Roedd y disgyblion wir wrth eu boddau 
â’r gweithgareddau ac yn edrych ymlaen yn fawr at y sesiynau wythnosol.

Bu PC Hannah yn ymweld â phlant blynyddoedd 5 a 6 yn ddiweddar er mwyn trafod ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ychwanegol at hyn 
dysgwyd am gamddefnyddio cyffuriau a’u peryglon. 

Cafodd Llysgenhadon ein hysgol, Elis a Siôn, ddiwrnod o hyfforddiant gan Ceredigion Actif. Cafwyd cyfle i rannu syniadau a 
gweithgareddau corfforol gyda llysgenhadon ysgolion eraill y sir gan gynnwys cyfleoedd i arbrofi a threialu tasgau corfforol newydd. Mae 
plant Dyffryn Cledlyn wedi dysgu llawer o sgiliau yn ystod amseroedd chwarae oherwydd yr hyfforddiant drefnwyd gan Elis a Siôn.

Cafwyd diwrnod pontio dosbarthiadau derbyn a meithrin yn ystod yr wythnos olaf cyn cau’r Ysgol. Mwynhaodd pob un o’r plant mas draw 
wrth iddynt chwarae, gwneud tasgau a chael cyfle i ddod yn gyfarwydd â’u dosbarth newydd tymor nesaf.

Roedd yn newyddion trist i’r Ysgol wrth glywed am yr angenrheidrwydd i ohirio Eisteddfod yr Urdd eleni. Bu canran fawr o’r Ysgol yn 
brysur iawn dros nifer o wythnosau yn paratoi ar gyfer partïon canu ac adrodd, dawnsio gwerin a darnau unigol. Carem fel Ysgol ddiolch o 
galon i’r holl staff a’r unigolion a wnaeth helpu ac ymroi o’u hamser wrth hyfforddi’r plant. I enwi ond rhai, diolch i Gwyneth Davies, Elonwy 
Davies a Margaret Wilson am eu harbenigedd a’u hamser.

Cyfnod rhyfedd a phryderus iawn oedd ein hwythnos olaf yn yr Ysgol wrth i ni gau’r drysau am y tro olaf nes i fygythiad y Coronafeirws 
dawelu. Yn y cyfamser, bydd yr Ysgol yn cael ei defnyddio fel adeilad gofal plant i weithwyr rheng flaen Ceredigion. Bydd nifer o staff yr 
ardal yn gweithio yn yr adeilad ac yn helpu gofalu am y plant. Mae’r athrawon hefyd wrthi’n brysur yn paratoi adnoddau dysgu ar lein drwy 
Hwb i’r disgyblion tra eu bod angen aros adref. Dymunwn fel ysgol i bawb gadw’n ddiogel ac yn iach yn eu cartrefi ac edrychwn ymlaen at 
weld pob un disgybl a ffrind i’r ysgol unwaith mae’n bosib ail-agor drysau’r ysgol. Diolch i bawb am bob gefnogaeth – ac i’n rhieni am eu 
hymroddiad.

Ar ddechrau’r mis, aeth criw o ddisgyblion, staff a rhieni’r Ysgol i Lanbed 
er mwyn cymryd rhan yng ngorymdaith Dydd Gŵyl Dewi'r dref. Cafwyd 
amser da gan bawb a diolch iddynt am gefnogi a chynrychioli’r Ysgol.

Mr Ebbsworth yn dangos ac yn trafod defaid ac ŵyn i rai o blant yr ysgol 
yn ddiweddar. 
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Clybiau Ffermwyr Ifanc
CFfI Ceredigion

Rydym wedi cael cyfnod prysur iawn gan arddangos wir ystod 
gweithgareddau’r Ffermwyr Ifanc.  O’r  gwaith anhygoel mae’r ffermwyr 
ifanc yn  ei wneud o fewn cymdeithas a’i rôl pwysig yng nghymunedau cefn 
gwlad, i fagu hyder aelodau drwy berfformio ar lwyfan. 

Noson Iechyd Meddwl
Cafodd Noson Iechyd Meddwl ei chynnal yng Ngwesty’r Emlyn, Castell 

Newydd Emlyn ar Ionawr 31ain, a dyma oedd y tro cyntaf i Glybiau 
Ffermwyr Ifanc Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro ddod ynghyd ar gyfer 
achlysur o’r fath. Daeth tyrfa dda o tua 150 o bobl ynghyd ar y noson er 
mwyn gwrando ar banel o siaradwyr a oedd yn cynnwys y cyflwynydd 
teledu, ffermwr ac actor, Alun Elidyr, yr Hybarch Eileen Davies o Tir Dewi, 
ac Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation. Cadeiriwyd y noson gan y 
cyflwynydd teledu a’r ffermwraig, Meinir Howells. Cynhaliwyd ocsiwn ar y 
noson a llwyddwyd i godi swm o £2,400, a fydd yn cael ei rannu rhwng Tir 
Dewi a’r DPJ Foundation.

Dramâu’r Sir
Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felin-fach dros 

wyliau hanner tymor, gyda 15 o glybiau’r Sir yn cystadlu a dros 140 o 
aelodau’n cael y profiad o berfformio ar lwyfan arbennig Theatr Felin-fach. 
Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi cymryd rhan ac yng ngeiriau’r beirniad, 
Janet Aethwy, “Does gen i ddim byd ond canmoliaeth i chi gyd, rydych chi 
gyd wedi llwyddo i roi adloniant penigamp i ni”. Dyma’r canlyniadau:
Y ddrama orau

1. Pontsian; 2. Llangwyryfon. 3. Llangeitho. 4.Troedyraur. 5. Llanddewi 
Brefi. 6. Felinfach.
Actor gorau 16 oed neu iau

1. Bleddyn Lleu Thomas, C.Ff.I. Felin-fach. 2. Noa Harries, C.Ff.I. 
Caerwedros. 3. Ifan Davies, C.Ff.I. Llanddeiniol.
Actores orau 16 oed neu iau

1. Megan Dafydd, C.Ff.I. Llangeitho. 2. Cari Davies, C.Ff.I. Tregaron. 3. 
Lois Medi Jones, C.Ff.I. Talybont
Actor gorau

1. Endaf Griffiths, C.Ff.I. Pontsian. 2. Huw Evans, C.Ff.I. Llangwyryfon. 
3. Cennydd Jones, C.Ff.I. Pontsian

Actores orau 
1. Glesni Mai Thomas, C.Ff.I. Pontsian. 2. Elin Calan Jones, C.Ff.I. 

Llangwyryfon. 3. Meleri Morgan, C.Ff.I. Llangeitho
Cynhyrchydd gorau

1. C.Ff.I. Pontsian. 2. C.Ff.I. Llangeitho. 3. C.Ff.I. Llangwyryfon
Set orau

1. C.Ff.I. Pontsian. 2. C.Ff.I. Felin-fach. 3. C.Ff.I. Tregaron
Perfformiad technegol gorau

1. C.Ff.I. Troedyraur. 2. C.Ff.I. Mydroilyn. 3. C.Ff.I. Felin-fach
Sgript orau

1. C.Ff.I. Pontsian. 2. C.Ff.I. Llangwyryfon. 3. C.Ff.I. Llangeitho

Aelod Hŷn ac Iau
Trosglwyddodd Megan Lewis, C.Ff.I. Trisant y gadwyn am Aelod Hŷn y 

Flwyddyn i Elliw Dafydd, C.Ff.I. Bro’r Dderi a throsglwyddodd Alaw Fflur Jones, 
C.Ff.I. Felinfach dlws  Aelod Iau y Flwyddyn i Elin Rattray, C.Ff.I. Trisant. 

Diolch yn fawr i Megan ac Alaw am eu gwaith diwyd drwy’r flwyddyn. 

Gwŷl Adloniant CFfI Cymru
Daeth tipyn o lwyddiant i Geredigion yn ystod Gŵyl Adloniant CFfI 

Cymru a gynhaliwyd yn y Galeri, Caernarfon yn ddiweddar. Alaw Fflur 
Jones oedd yn arwain ar ddydd Sadwrn gan gwblhau ei dyletswyddau fel 
Aelod Iau C.Ff.I Cymru. Serennodd criw Pontsian gan gipio’r wobr gyntaf 
yng nghystadleuaeth y Ddrama. Endaf Griffiths, Pontsian dderbyniodd y 
wobr am yr Actor Gorau, gyda chanmoliaeth uchel i Gwion Ifan ac hefyd 
derbyniodd sgriptwyr Pontsian ganmoliaeth uchel iawn gan y beirniad sef 
Cennydd Jones, Endaf Griffiths a Carwyn Blayney.

Llongyfarchiadau mawr i Elin Rattray ar gael ei dewis yn Aelod Iau y Flwyddyn 
yng Nghymru ac i Elliw Dafydd ar ddod yn gydradd ail fel Aelod Hŷn.

Effeithiau Coronafeirws
O ganlyniad i coronafeirws (Covid-19), penderfynwyd gohirio 

digwyddiadau Ffermwyr Ifanc Ceredigion hyd ganol Mehefin a byddwn ni’n 
dilyn canllawiau gan NFYFC, CFfI Cymru a’r Llywodraeth. 

Ond, mae’r CFfI yma i chi! Mae clybiau ar draws y Sir yn cynnig 
gwasanaeth siopa, codi meddyginiaeth a sgwrs, unrhyw beth fydd o fudd i 
chi. Cysylltwch â’ch clwb lleol, neu cysylltwch ag Anne ar 07791 883438 a 
byddwn ni’n hapus i helpu ac yn falch cael gwneud.

Cwmsychpant

Cwrdd Gŵyl Dewi
Bore dydd Sul, Mawrth 1af gwelwyd tyrfa luosog yn y Cwrdd a oedd yn 

cael ei gynnal gan blant yr Ysgol Sul. 
Hefyd, yn dilyn y gwasanaeth trodd pawb mewn i’r festri i gael cawl, 

pice ar y maen a pancws a baratowyd gan y plant gyda help Sirian a Mary, 
Cathal. 

Diolch yn fawr i bawb oedd wedi cefnogi’r plant. 

Bedydd
Yn ystod mis Mawrth fe fedyddiwyd Ioan Hedd, mab Dylan ac Elen 

Davies a brawd i Elliw Grug gan y Parch Wyn Thomas yng Nghapel y Cwm. 
Yn y llun hefyd mae Nicola Evans, Fam bedydd. Hyfryd oedd gweld cynifer 
yn yr oedfa gyda Meleri Williams, Clyncoch wrth yr organ. 

Llanwnnen
Cydymdeimlo

Cydymdeimlwn yn ddwys â John 
a Flo Williams, Brynamlwg a’r teulu 
i gyd ar golli ei chwaer, Jean Evans 
oedd yn byw yng Nghei Newydd yn 
ddiweddar. 

Hefyd cydymdeimlwn â theulu 
Lowtre yn dilyn colli perthnasau 
agos lawr yn y De yn ystod y mis. 

Cofiwn amdanoch i gyd yn eich 
colledion. 

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Twm 

Ebbsworth, Brynamlwg am ennill 
Coron Eisteddfod Ryng-golegol 
Aberystwyth yn ddiweddar.

18 oed
Pen-blwydd hapus i Heledd 

Jenkins, Llysfaen Uchaf a ddathlodd 
ei phen-blwydd yn 18 oed ar Mawrth 
26ain. Hoffem anfon y cyfarchion 
iddi oddi wrth y teulu i gyd. 

Diolch
Dymuna Ray, Lyn, Nia, Huw a 

theulu'r ddiweddar Les Jenkins, 
Beili-Gwyn ddiolch am bob arwydd 
o gydymdeimlad a charedigrwydd 
a ddangoswyd iddynt ar golli gŵr, 
tad, thad yng nghyfraith a thad-cu 
annwyl. Roedd hyn yn gysur mawr 
i'r teulu. Diolch i'r nifer fawr a 
wnaeth y siwrne i’r Amlosgfa yn 
Arberth, roedd yn deyrnged iddo.

Hefyd hoffai'r teulu ddiolch am y 
rhoddion ariannol er cof am Les a 
fydd yn cael eu rhannu rhwng Uned 
‘Cardio-Respiratory’ yn Ysbyty 
Glangwili a’r Ambiwlans Awyr. 

Diolch yn fawr.
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Mae CLONC wastad 
yn chwilio am bobl 

newydd i helpu.
Hoffech chi ysgrifennu erthygl neu 

dynnu lluniau?
Hoffech chi weinyddu’r wefan?

Neu beth am waith dylunio?
Rydym yn chwilio am swyddogion 

hysbysebu a swyddogion gwerthiant.
Allech chi sbario awr y mis wrth 

ymuno â’r criw ffyddlon sy’n plygu 
Clonc?

Cysylltwch ag un o’r Bwrdd 
Busnes er mwyn cynnig eich 

gwasanaeth os gwelwch yn dda. 

Lampeter Shooting 
Sports

Cyflenwyr gynnau, reifflau, reifflau awyr, 
sgopiau, sgopiau golwg nos a monocwlar, 

dillad saethu, cetris a bwledi.

info@lampetershootingsports.co.uk
www.lampetershootingsports.co.uk

Sgwâr Harford, Llanbed
01570 422288

SiAraDwyR  NEwYdd!
COLOFN  Y  DYSGWYR  gan  Gwyneth Davies

Clwb  Clonc    
Ebrill 2020

£25 rhif 446 : 
Sara Thomas, Llanllwni.

£20 rhif 343 : 
E. Anne Jones, Caerfyrddin.

£15 rhif 486 : 
Mrs Heather Williams, 

Llambed.
£10 rhif 40 :

D. J. Davies, Llanllwni.
£10 rhif 375 : 

Mrs Joanna Morgan, Llambed.
£10 rhif 474 : 

Dewi ac Eleri Thomas, 
Llanllwni.
£5 rhif 124 :

Mrs Stella Davies, Esgairdawe.

Mae’r dysgwyr yn ein dosbarthiadau’n ymdrechu’n galed i ddysgu 
siarad Cymraeg. Mae’r dosbarthiadau Uwch yn hoffi trafod pynciau 
gwahanol. ‘Paradwys’ oedd ein pwnc siarad ni mewn un wers. 
Gofynnais iddyn nhw, ‘Ble sy’n Baradwys i chi?’ Cefais syndod yn wir 
i glywed bod eistedd yn yr ardd gefn yn gwylio byd natur yn baradwys 
i ambell un. Eraill yn dweud eu bod nhw wrth eu bodd yn cerdded 
ardaloedd mynyddig Cymru. Braf oedd clywed pawb yn rhannu eu barn 
a’u profiadau. Mae Julia Hughes yn mynychu’r Dosbarth yma ac mae 
hi’n dysgu Cymraeg ers sawl blwyddyn bellach. Mae’n frwdfrydig ac 
wrth ei bodd yn ymarfer siarad ac ysgrifennu’r iaith. Hoffwn rannu ei 
pharadwys hi â chi. Hyfryd Julia! 

Paradwys!
Es i i aros at fy nghariad yn ei dŷ yn Aberporth yn ddiweddar. Mae 

e’n byw mewn lle bendigedig. Mae’r tŷ tua chan llath o’r traeth. Does 
dim tywod yno - dim ond llawer o gerrig bach iawn. Dw i ddim yn byw 
ger y môr. Felly roedd hyn yn brofiad newydd i mi. Un bore, codais i yn 
gynnar a phenderfynais gerdded o gwmpas y pentref i groesawu’r wawr. 
Dim ond fi oedd yno a doedd dim un person arall yn cerdded eu cŵn nac 
yn ymestyn eu coesau - dim ond fi a sŵn y tonnau cyson. Ro’n i’n hapus 
i sefyll yn llonydd a thawel tra ei bod hi’n gwawrio. Gwelais adar fel 
gwylanod yn dechrau galw ma’s ar ei gilydd a dechrau hedfan. Roedd yn 
amser arbennig - syml ond hudol ac fe fydda i’n cofio’r amser hwnnw 
am byth. Paradwys yn wir!

Dyma gerdd hyfryd am y môr. Tybed a ydych chi’n gyfarwydd â hi! 
Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne

Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.

Talent Ifanc Y Pentre
Mae Llinos Thomas, Awelon, Heol Llanfair, sy'n bymtheg oed, wedi cael 

ei dewis fel chwaraewraig 'Reserve' i Dîm Cymdeithas Dartiau Prydeinig 
Merched Cymru. Nid oedd Llinos wedi cyflawni safon cymhwyster y 
flwyddyn yma gan nad oedd wedi chwarae ar lefel sirol yn ddigon hir. Felly 
roedd cael ei dewis fel 'reserve' i'r tîm cenedlaethol yn sioc fawr ond pleserus 
dros ben ac yn gamp ffantastig yn enwedig pan yn ystyried mae’r tîm ond yn 
cynnwys pedwar bachgen a dwy ferch dros Gymru gyfan.

Dechreuodd Llinos chwarae yn gystadleuol ym mis Mai y llynedd ac wedi 
ei hysbrydoli gan ei brawd Brynmor, a oedd wedi cynrychioli y JDC a'r BDO 
Timau Cymreig Hydref llynedd. Mae hi wedi gwneud cynnydd rhyfeddol 
mewn amser byr iawn ac wedi cymryd rhan mewn chwech cystadleuaeth ym 
mis Rhagfyr, ennill pedwar a chyrraedd y ffeinal yn y ddau arall. Mae Llinos 
yn chwarae i dim Bedlam Academi Dartiau Llanbed ynghyd â chwarae i 
dîm Ieuenctid Ceredigion a Gorllewin Cymru ac hefyd i dîm merched Llain 
y Castell yn Academi Dartiau Tref Llanbed. Yn ogystal â hyn mae hi yn un 
o ddwy o ferched sydd ar hyn o bryd yn cystadlu ar daith y JDC ac wedi 
perfformio yn wych yn y cystadlaethau yn Solihull ac yng Nghaerwrangon. 
Y mis yma bydd Brynmor a Llinos ar y heol eto gyda taith y JDC yn 
Wolverhampton a'r diwrnod canlynol mewn cystadleuaeth sirol yn Nyfnaint. 
Lwc fawr i'r ddau ohonynt.

Sefydliad y Merched
Ar nos Iau, Chwefror 20fed, cafwyd noson agored yn y neuadd pan ddaeth 

gŵr a gwraig, David a Paula, i siarad am eu gwaith gwirfoddol gyda Chŵn 
Arwain i'r Deillion. Daethant â dau gi German Shepherds gydant, a'u henwau 
oedd Korky a Rip. Syniad y noson oedd i roi gwybodaeth am y gwaith sy'n 
cael ei wneud gan yr elusen bwysig yma a'r costau yn y cynnal a'r cadw. 
Maent hwy eu dau yn gofalu am rai o'r cŵn ac yn gyfrifol am ran eang o 
Orllewin Cymru. Mae ci wedi ei baratoi i berson dall yn costio tua £50,000 
i'w hyfforddi ac yn cael ei ddefnyddio rhwng chwech a deng mlynedd. 
Dechreuwyd defnyddio cŵn i'r dall yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae 
canolfan Cŵn Arwain i'r Deillion yn Leamington Spa, Swydd Warwick. 
Paratowyd y lluniaeth gan aelodau'r sefydliad.

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Llanfair  Clydogau

Cafwyd noson bleserus dros ben i ddathlu gyda chawl a chwist yn y 
neuadd wedi ei drefnu gan Sefydliad y Merched. Dechreuwyd y noson gyda 
chawl blasus wedi ei baratoi gan Eleri, Joyce a Paula gyda phawb arall 
o'r aelodau wedi cyfrannu gwobr raffl neu bwdin, gyda dewis arbennig o 
hyfryd. Daeth nifer dda ynghyd i chwarae gyda deg o fyrddau gyda Tony, Ty 
Coch, yn arwain y chwist. Yr enillwyr oedd: Dynion: Ian Evans, Esgairman. 
Merched: Beverley Moss, Llwynpiod gyda Brynmor Thomas yn ennill am 
y sgôr isaf. Enillwyr o dan 16 oedd Elonwy, Zoe a Daniel. Diolch i Jean ac 
Arwyn am fod yng ngofal y drws ac am werthu tocynnau raffl ac i bawb arall 
a fu yn coginio ac yn helpu.

Eisteddfod Rhys Thomas James
Yn sgil argyfwng coronafeirws, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Rhys 

Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan a oedd i'w chynnal 
dros gyfnod Gŵyl y Banc Awst eleni. Mi fydd yr eisteddfod nesaf felly'n 
cael ei chynnal 28ain-30ain Awst 2021.

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at groesawu’r cystadleuwyr, beirniaid, 
noddwyr a’n cynulleidfa o gefnogwyr i ERTJ 2021.
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Graham Jones

Datrys Problemau a Trwsio 
Ymweliadau Cartref 
Cyfrifiaduron, Gliniaduron a
Pherifferolion Ar Werth
Gwasanaeth Dylunio Gwefan

Gwasanaethau 
Cyfrifiaduron 

F f ô n 	 0 1 5 4 5  5 6 0 7 7 6  	
n e u   	0 7 7 1 5  7 4 0 7 7 7 	
w w w . t y n ic i . c o m  	
 	
graham@tynici.com

Eryl Jones Cyf

Tai Bwyta / Siopau

E-bost: carol@ejic.co.uk
Mae Eryl Jones Ymgynghorydd Yswiriant yn awdurdodedig ac yn rheoledig 

gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

01570 480 108

07811 701 857
office@ejonesplumbingandheatingltd.co.uk

Mwy na brocer yswiriant.   
Mwy na yswiriant fferm. 

Gweithio’n lleol? Byw’n lleol? 
Yswirio’n lleol. 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei awdurdodi a’i reoli gan y 
“Financial Conduct Authority”. Rhif Cofrestru 615251. 

Gwasanaethau Yswiriant FUW 
Sgwar Y Mart, Llanybydder, 
Sir Gaerfyrddin SA40 9UE 

Swyddfa: 01570 481208 
Carys Davies: 07890 883346 
Gwion James: 07980 608337 

www.fuwinsurance.co.uk 

Mwy na brocer yswiriant.   
Mwy na yswiriant fferm. 

Gweithio’n lleol? Byw’n lleol? 
Yswirio’n lleol. 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei awdurdodi a’i reoli gan y 
“Financial Conduct Authority”. Rhif Cofrestru 615251. 

Gwasanaethau Yswiriant FUW 
Sgwar Y Mart, Llanybydder, 
Sir Gaerfyrddin SA40 9UE 

Swyddfa: 01570 481208 
Carys Davies: 07890 883346 
Gwion James: 07980 608337 

www.fuwinsurance.co.uk 

21 Stryd Fawr, Llanbed
Ceredigion, SA48 7BG

Swyddfa: 01570 422556

Llangybi
Croeso

Croeso adref a dymuniadau gorau 
am adferiad buan a llwyr i Mr 
Rhydian Lloyd, Olmarch Uchaf ar 
ôl iddo dderbyn llawdriniaeth yn 
ddiweddar.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys iawn 

â theulu lluosog y diweddar Mrs 
Maisie Morgans, 1 Bro Deri, Betws 
Bledrws; hefyd gyda ei ffrindiau a’r 
holl gysylltiadau teuluol.

Hamdden
Dathlwyd Gŵyl Ddewi eleni 

yng Nghlwb Golff y Cilgwyn 
yn Llangybi. Yno, cawsom gawl 
ardderchog a chroeso cynnes. 
Rhoddwyd pleidlais o ddiolch i’r 
cogydd a’r staff am eu lletygarwch 
gan Gwen Lewis.

Enillwyd rhoddion y raffl gan 
Alunda Jones, Sally Davies, Alan 
Baker, Mair Spate, Helen Frensh, 
Sue Wellings, Eifion Davies, Ethel 
McLoughlin, Gwen Lewis a Betty 
Lockyer.

Ni fydd y Trip Ddirgel yn mis 
Ebrill yn cael ei gynnal. 

Ysgol Y Dderi
Diolch yn fawr i’r Cyngor Eco 

am drefnu ymweliad gan Mererid 
Jones, Adran Gwastraff Cyngor 
Sir Ceredigion, am gynnal sesiwn 
ysgol gyfan ar bwysigrwydd ail-
gylchu.  Roedd y gweithdy yn hynod 
ddiddorol ac yn addysgiadol tu 
hwnt. Diolch o galon.

Robotiaid rhyfeddol oedd thema 
blwyddyn 3 a 4 yn ystod yr hanner 
tymor yma felly ffwrdd â ni i 
Fferm Penbont.  Wyddoch chi mai 
robotiaid sy’n godro’r gwartheg yno!  
Roedd yn ddigon o ryfeddod i weld 
yr holl dechnoleg oedd ynghlwm â’r 
broses.  Diolch yn fawr iawn.

I ddathlu Diwrnod y Llyfr, bu 
disgyblion blwyddyn 6 yn Theatr 
Felinfach i fwynhau Y Sioe Lyfrau.  
Bu Aneurin Karadog yn dysgu’r 
plant sut i gynganeddu ar ffurf rap,  
Casia Wiliam a Myrddin ap Dafydd 
yn sôn am eu gwaith fel awduron 
a Huw Aaron ac Elidir Jones yn 
diddanu’r gynulleidfa wrth ddangos 
sut maent yn mynd ati i gydweithio 
er mwyn dylunio storïau i blant.  

Diolch i deulu Ystrad Dewi, 
Llanddewi Brefi am y croeso cynnes 
a dderbyniodd y dosbarth Meithrin a 
Derbyn ar eu fferm fel rhan o waith 
thema’r dosbarth.  Roedd y plantos 
wedi dwlu gweld yr holl anifeiliaid 
yn enwedig y moch bach.

Croesawyd Theatr Bypedau 
Cymru i’r ysgol i gyflwyno sioe “Y 
Tri Bwch Gafr” i’r Cyfnod Sylfaen.  
Roedd y sioe yn wych a chawson ni 
weithdy arbennig i ddilyn y sioe.

“Iach fel cneuen” yw thema 
blwyddyn 5 a 6 yn ystod yr hanner 
tymor yma a braf oedd cael 
cyflwyniad gan Miss Jen am ei 
dialysis adref ar Ddiwrnod Aren y 
Byd.  Dangosodd Miss Jen luniau 
o’i hystafell dialysis arbennig sydd 
ganddi adref er mwyn iddi gael 
triniaeth dyddiol.  Doedd y plant 
methu’n lân â chredu fod unrhyw 
gyflwr meddygol ar Miss Jen 
oherwydd dydy hi byth yn achwyn 
am unrhyw anhwylder.  Mae’n 
arwres go iawn.  

Mae disgyblion yr ysgol wedi 
ymweld â mosg yn Abu Dabi a mosg 
yn Iran yn ystod y tymor yma trwy 
ddefnyddio VR Headsets!  Mae 
eraill wedi bod yn nofio gyda siarcod 
ac yn cerdded ag eirth gwyn yn yr 
eira! Mae’r teclynnau wedi bod yn 
agoriad llygaid – yn lythrennol!

Cafwyd croeso arbennig i 
ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 i 
fferm Olmarch gyda Mrs Ann a Mr 
Odwyn.  Yr uchafbwynt, heb os, 
oedd cwrdd â gwartheg yr ucheldir 
gyda’u gwallt hir cochlyd a chyrn 
hir.  Diolch am drefnu ymweliad 
mor hyfryd ac addysgiadol.

Dathlwyd Diwrnod Rhifedd y 
Byd gyda heriau mathemategol sef 
y tywel â’r arwynebedd mwyaf, 
y genhinen hiraf, y cynhwysydd 
mwyaf ar ffrwyth â’r cylchedd 
mwyaf.  Cafwyd llawer o hwyl 
yn rhoi trefn ar y data o’r lleiaf i’r 
mwyaf.

Llongyfarchiadau i holl 
ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 
ar ennill tystysgrifau “Archarwyr 
Awtistiaeth”.  Rydym yn edrych 
ymlaen yn eiddgar at gael achrediad 
swyddogol i’r ysgol gyfan yn fuan.

Cellan

Diolch 
Dymuna Lynn, Dôl Hyfryd ddiolch am y llu cardiau ac anrhegion a 

dderbyniodd ar achlysur ei ben-blwydd yn wyth deg yn ddiweddar. Diolch o 
galon i bawb. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â theulu a ffrindiau Mr Morlais James, 

Brynhyfryd a fu farw yn ddiweddar.  Yn meddwl amdanoch yn yr amser trist 
yma.

Penblwydd Arbennig
Yn ddiweddar yng Nghellan mi ddathlodd Lynn Jones, Dôl Hyfryd ei ben-

blwydd yn 80 oed a Bleddyn Williams, Cnwcyfallen ei ben-blwydd yn 70 
oed.  Gobeithio bod eich dau wedi mwynhau y dathliadau.  Llongyfarchiadau 
i chi a phob dymuniad da.

Mainc Tilly 
Ymgasglodd aelodau cymdeithas pentref Cellan (Cellan Village 

Improvement Society), aelodau’r Lunch Club a ffrindiau yn yr heulwen ar 
Ddydd Gŵyl Dewi i gyflwyno mainc i Tilly Willams, er cof am ei diweddar 
ŵr Ivor, ac i ddarparu lle i gael hoe pan fydd hi'n cerdded i'r fynwent at ei 
fedd.

Roedd cymdeithas y pentref yn falch iawn o ddarparu'r fainc i Tilly, sydd 
bellach y person hynaf yn Cellan i gael ei geni yn y pentref.

Yn eistedd ar y fainc mae Tilly, ei mab Douglas, a’i merch-yng-nghyfraith 
Dee.

Mwynhaodd pawb luniaeth yn y neuadd.
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Llanllwni
Ysgol Llanllwni 

Cynhaliwyd ein Eisteddfod Ysgol ar brynhawn Gwener, Chwefror 28ain. 
Ar ôl cystadlu brwd rhwng y tri thîm, Hendre, Talog a Teifi, tîm Teifi 
enillodd y darian dan gapteniaeth Tudur, Iestyn a Siôn. Roedd yn braf gweld 
pob plentyn yn cymryd rhan yn ystod y pnawn. Diolch yn fawr i’r beirniad, 
Mrs. Gwyneth Davies o Lanybydder, am ei gwaith. Roedd wedi mwynhau 
mas draw ac yn falch o cael gwahoddiad i ddod ’nôl i’r ysgol. Diolch yn fawr 
hefyd i Mrs. Bethan Hopkins-Jones am gyfeilio i unigolion a’r partïon canu. 
Roedd yn braf gweld cymaint o rieni a ffrindiau’r ysgol wedi dod i gefnogi 
y plant. Diolchwn am eich cefnogaeth bob amser. Roedd nifer o’r plant wedi 
gwisgo mewn gwisg Gymreig ar y dydd ac fe alwodd Mr. Tim Jones yn y 
bore i dynnu lluniau. Roedd pawb yn edrych yn smart iawn.

Cefnogwyd Noson Cawl a Chân Llanfihangel-ar-arth drwy diddanu’r 
gynulleidfa gydag eitemau canu, llefaru a dweud jôcs. Diolch i’r plant a’u rhieni.

Yn y Gegin gyda Gareth
Aros gartref a choginio

Gyda y sefyllfa rydym i gyd ynddi ar hyn o bryd daw’r gegin yn 
fwy pwysig nac erioed ac yn galon i’n cartrefi. Mae nifer ohonom 
â’r gegin yn llawn cynhwysion hanfodol dwi’n siŵr. Felly her i mi 
y mis hwn yw i greu rysetiau yn gwneud defnydd o’r cynhwysion 
syml, blasus a maethlon gan defnyddio ambell i gynhwysyn ffres.

Ymlaen â’r coginio! Cadwch yn ddiogel.
Cofion cynnes,

Gareth

Sŵp moron a chaws
50g menyn   
50g blawd plaen
425ml stoc llysiau  
300ml llaeth
1 ewyn o garlleg wedi malu 
2 moron
175g caws

Dull
1. Toddwch menyn mewn sosban yna mewn â’r blawd gan 
    ychwanegu y stoc yn raddol i greu saws.
2. Nesaf y moron a’r garlleg a choginio am tua 3munud a nawr 
    ychwanegwch y caws.
3. Wedi i’r caws doddi, blaswch gyda halen a phupur.
4. Gweinwch â bara.

Stiw porc a llysiau
450g o borc wedi’i giwbio 
Winwnsyn
2 ewyn garlleg   
Tin o pin afal
1 pupur wedi’i ddarnio  
2 moron wedi’i ddarnio
Tin o ffa cymysg  
400ml o stoc llysiau

Dull
1. Trowch y ffwrn i 190 c nwy 5.
2. Seliwch y porc mewn casserole gydag ychydig olew nes ei fod 
    yn frown.
3. Yna mewn â’r winwns, garlleg, pupur a’r moron. Coginiwch 
    am tua 4 munud gan ychwanegu gweddill y cynhwysion a  
    halen a phupur.  
    Dewch â’r cyfan i’r berw ac i’r ffwrn am awr. 
4. Gweiniwch â reis.

Pwdin clafoutis
1 tin o ffrwythau - bricyll, eirin gwlanog neu gellyg wedi’i 

ddarnio
2 llwy fwrdd o rum neu frandi
100g o flawd plaen  
1 wy
300ml llaeth   
1 llwy fwrdd o siwgwr

Dull
1. Gosodwch y ffrwythau mewn powlen a sgeintiwch â gwirod.
2. Gadewch am tua hanner awr i fwydo.
3. Curwch gweddill y cynhwysion i greu cytew.
4. Gosodwch y ffrwythau mewn dysgl wedi’i iro.
5. Arllwyswch y cytew drostynt, a phobwch am tua 25 mun 200C   
    nwy 6 sgeintiwch â siwgwr eisin a gweinwch gyda hufen ia.

Buom yn dathlu Diwrnod y Llyfr drwy rannu ein hoff lyfrau gyda’n 
ffrindiau a gwisgo lan fel cymeriad mewn stori. Roedd pawb wedi gwisgo 
mewn gwisgoedd diddorol a lliwgar.

Daeth cwmni Finesse i’r ysgol i dynnu lluniau’r plant fel unigolion ac 
mewn teuluoedd. Hefyd tynnwyd llun o bawb yn yr ysgol.

Ar ddiwrnod Sports Relief prynom fandiau garddwrn a dod i’r ysgol mewn 
dillad chwaraeon. 

Mae trefniadau dathlu’r ysgol yn 150 oed eleni wedi ei ohirio ar hyn o 
bryd ac ni wyddom pryd gallwn barhau â’r trefniadau.  Gobeithio gallwn 
gynnal gweithgareddau yn hwyrach yn y flwyddyn. Fe fydd manylion y 
digwyddiadau yn ymddangos mewn rhifynnau Clonc. 

Dyma enillwyr Clwb Cefnogwyr yr ysgol:
Mis Mawrth
1af  - £10 – Ablett, Ger-y Nant, Llanllwni.
2ail   - £5 – Anne Gibby, Erwlon, Llanybydder. 
3ydd - £5 – Tomi-Huw Marks-Davies, Valley Lodge, Llanfihangel-ar-arth

C.Ff.I. Llanllwni
Yn ystod hanner tymor fis Chwefror bu’r clwb yn cystadlu yng 

Nghystadleuaeth Drama’r Sir. Llongyfarchiadau mawr i’r clwb am ddod yn 
ail, ac i Owain Davies am ennill y wobr am yr actor gorau o dan 26 mlwydd 
oed. Hoffem ddiolch yn arbennig i Gary Davies am gyfarwyddo’r ddrama, a 
llongyfarchiadau mawr iddo am ennill y wobr am y cynhyrchydd gorau yn y 
gystadleuaeth. Yn ystod yr un wythnos fe fuodd criw o ferched yn cystadlu 
yn y ‘Commerical Dance’, ac fe ddaethon nhw’n fuddugol – da iawn 
ferched! Llongyfarchiadau hefyd i Sioned Howells am ennill y gystadleuaeth 
Cais am Swydd yn ddiweddar.

Allwn ni ond diolch o waelod calon i drigolion y gymuned am eu 
cefnogaeth yn ein Cyngerdd Blynyddol eleni eto! Wrth i ni godi swm 
sylweddol i goffrau’r clwb i’n cefnogi yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 
Hoffem hefyd gymryd ar y cyfle hwn i longyfarch C.Ff.I Pontsian am ddod 
yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Drama C.Ff.I Cymru yn ddiweddar, gydag 
Endaf Griffiths yn ennill actor gorau dan 26 – a diolch iddynt am ymuno â ni 
yn y gyngerdd, roedd hi’n noson arbennig!

Yn anffodus, erbyn hyn bu’n rhaid i ni ohirio weithgareddau’r clwb 
am y tro, o ganlyniad i ddatblygiad Covid-19. Serch hyn, rydym ni’n 
benderfynol o droi rhywbeth negyddol yn bositif ac felly mae criw ohonom 
wedi penderfynu cynnig gwasanaeth i bobol yr ardal; boed hynny’n casglu 
presgripsiwn neu hyd yn oed sgwrs dros y ffôn. Gweler y poster am rifau’r 
aelodau. Cadwch yn saff, a gofalwch ar ôl eich gilydd yn yr amser digon 
heriol hwn. 
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Llanybydder
Diolch

Dymuna Edgar a’r teulu ddiolch 
yn fawr iawn am bob arwydd o 
gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt 
ar golli Glenys. Derbyniwyd £945 
o roddion a fydd yn cael ei rannu 
rhwng grwpiau lleol – Ymchwil 
Cancr Cymru a Diabetes UK. Diolch 
yn fawr iawn. 

Bron cyn i stormydd Chwefror ein gadael daeth y feirws Covid 19 i roi 
diwedd ar bob math o weithgareddau gan gynnwys athletau. Er hynny 
llwyddodd aelodau Clwb Sarn Helen i gymryd rhan mewn ambell i 
gystadleuaeth cyn i’r llenni gau. 

Y mwyaf amlwg ohonynt oedd ras heol Gŵyl Dewi a gynhaliwyd yn 
Llanddewi Brefi ar yr 8fed o Fawrth. Dim ond 35 o redwyr oedd yn y ras 10 
cilometr, 12 ohonynt yn aelodau o’r Clwb. Er mai Daniel Triggs o Gastell 
Nedd oedd y cyntaf i orffen cafwyd perfformiadau clodwiw gan Eirwyn 
Roberts (ail mewn 37 munud a 23 eiliad) a Glyn Price (4ydd yn y ras ac 
enillydd y dosbarth dros 50 mewn 38.32) amserau cystadleuol iawn ar 
ddiwrnod gwyntog dros gwrs sydd yn ddigon anwastad er ei fod yn dilyn 
y dyffryn i Dregaron ac yn ôl. Y tu ôl iddynt yn y 6ed safle ac yn ail dros 
50 mewn 41.28 yr oedd Michael Davies gydag enillydd ras y menywod, 
Dee Jolly, yn 8fed mewn 42.41. Canlyniadau eraill y Clwb oedd:  Eilir 
Evans (11eg mewn 46.06),  Steven Holmes (16eg mewn 48.37),  Michael 
Taylor (enillydd y dosbarth dros 60 mewn 49.16), Tony Hall (ail dros 60 
mewn 50.19), Graham Penn (enillydd y dosbarth dros 65 mewn 63.02) gyda 
Rebecca Doswell, Rachel Stoddart a Jane Holmes hefyd yn gorffen ychydig 
dros yr awr.  

Hwyrach mai Pencampwriaeth Draws Gwlad Athletau Cymru ym Mharc 
Gwledig Penbre ar yr 22ain o Chwefror oedd un o’r cystadlaethau traws 
gwlad olaf o’r gaeaf ac yr oedd nifer o aelodau’r Clwb yno i redeg yn erbyn 
goreuon Cymru. Yn y ras i’r menywod a’r dynion dros 65 (7360 metr) daeth 
Dee Jolly (31 munud a 38 eiliad) yn 9fed o’r menywod dan 35 a Susan 
Jenkins (43.24) yn 4ydd o’r menywod dros 60.  Yn y ras i fechgyn dan 15 
(4540 metr) daeth Jonathan Price (17.21) yn 27ain allan o 44 ac yn y ras dros 
yr un pellter i ferched dan 15 daeth Jasmine Zara Jones (18.36) yn 13eg allan 
o 36. Yn y ras i ferched ysgolion cynradd (1550 metr) gwnaeth Eva Davies 
o Ysgol Llanybydder yn dda i ddod yn 29ain allan o 56 mewn 6 munud a 44 
eiliad.

Ar Ddydd Gŵyl Dewi aeth dwy o fenywod y Clwb i Sir Fôn - Rebecca 
Doswell yn rhedeg yr hanner marathon yno mewn 2 awr 38 munud a 55 
eiliad dros gwrs heriol mewn tywydd gwyntog, a Lisa Naden Hughes yn 
cwblhau’r ras 10 cilometr mewn 61 munud ac 1 eiliad. Hefyd ar yr un 
diwrnod aeth Richard Marks i stadiwm dan-do Lee Valley yn Llundain gyda 
thîm Meistri Cymru i gystadlu yn erbyn cynghreiriau meistri rhanbarthau 
Lloegr gan ddod yn ail yn y ras 1500 metr dros 70 mewn 5 munud 45 eiliad.

Fel pawb arall fe fydd y rhedwyr a’r beicwyr yn gwneud yr hyn a allant i 
gadw’n iach dros y misoedd nesaf gan barchu cynghorion y byd meddygol.

Ysgol  Bro  Pedr

Diolch yn fawr iawn i holl staff yr ysgol sydd wedi bod yn brysur yn 
paratoi disgyblion ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a diolch yn arbennig i Miss 
Eirian Jones am roi o’i hamser prin i hyfforddi. 

Yn anffodus oherwydd amgylchiadau ni chafwyd y cyfle i berfformio eleni 
ond yn sicr fe fyddant wedi elwa o’r profiadau y maent wedi eu derbyn wrth 
ymarfer. Bu Cerys Angharad, Alma, Betty a Sure yn cystadlu yn Eisteddfod 
Offerynnol Sirol yr Urdd a gwneud argraff dda iawn. 

Cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 gyfle i wylio Sioe gan gwmni Arad 
Goch sef ‘Tu fewn Tu fas’ a diolch yn fawr i’r cwmni am berfformiad gwych. 
Cafwyd gweithdai buddiol iawn hefyd yn dilyn. 

Cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 Grannell fore hyfryd yn Theatr 
Felinfach yn cyfarfod ag awduron enwog ac yn gwylio sioe fel rhan o 
ddathliadau Diwrnod y Llyfr. 

Llongyfarchiadau i Cerys 
Angharad Jones Ysgol Bro Pedr am 
ennill yr unawd telyn i ddisgyblion 
bl 7-9 yn Eisteddfod Offerynnol 
Sirol yr Urdd.

Llongyfarchiadau i Alma Spooner 
Ysgol Bro Pedr am gipio’r 3ydd 
wobr yn Eisteddfod Sirol yr Urdd ar 
yr unawd piano i ddisgyblion bl 6 ac 
iau ac ar yr unawd llinynnol bl 6 ac 
iau. 

O’r  Cynghorau  Bro
Cyngor Cymuned Llanybydder

Byddwn yn croesawu cynghorwraig newydd, Mrs Julie Jones o 
Rydcymerau i fod ar ein Cyngor o hyn ymlaen.  Croeso mawr iddi hi.

Mae Cyngor Cymuned Llanybydder yn gwneud trefniadau i gynnal 
cyfarfod cyhoeddus yn dilyn ein cyfarfod blaenorol i drafod Storom 
Dennis.  Unwaith bydd dyddiad pendant wedi i'w drefnu byddwn yn rhoi 
gwybod i bawb.

Rydyn yn diolch i Bev Pold am fod mor garedig a rhoi baner Dydd Gŵyl 
Dewi i'r pentref.

Cyngor Cymuned Llanwenog
Mae'n gyfnod anodd ac heriol i ni gyd, ond rhaid inni ufuddhau i'r 

cyfarwyddiadau er mwyn diogelu ein hunain a'r rhai hynny o'n cwmpas - a 
rhaid gwneud hynny HEDDIW. 

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog wedi estyn eu cymorth yn ystod 
yr amser hwn ynghyd â'r Cynghorydd Sir Euros Davies i gynorthwyo pobl 
y plwyf lle bynnag y bo modd. Bydd y Cyngor Cymuned yn eu cefnogi 
i wneud cymaint â phosibl. Felly os oes angen unrhyw gymorth arnoch 
i gasglu eich siopa neu feddyginiaeth neu os ydych chi eisiau sgwrs, 
cysylltwch â nhw:

Lauren Jones, Gorsgoch - 07532 423 541 / Sioned Davies, Llanwnnen - 
07790 856 475 neu Y Cyng Euros Davies - 07977 922 532 / 01570 480066

***DILYNWCH Y CYFARWYDDIADAU https://phw.nhs.wales/
topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/ ARHOSWCH 
ADREF AC YN DDIOGEL***

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 
Cyfarfu cynghorwyr tref Llanbedr Pont Steffan drwy gynhadledd fideo 

ar 26 Mawrth, yn ddiogel o glydwch eu cartrefi. Mae swyddogion y cyngor 
tref yn brysur yn paratoi taflen wybodaeth i'w dosbarthu i breswylwyr 
Llambed; nid yw'r daflen eto'n barod i'w chyhoeddi yn y rhifyn hwn o 
Clonc. Ond cadwch lygad ar Clonc360 ac ar wefan y Cyngor Tref. Os 
bydd unrhyw ymholiad neu bryder, cofiwch gysylltu â'r Clerc, Meryl 
Thomas: 01570 423880. Mae'r Cyngor Tref hefyd wedi rhyddhau arian i 
fudiadau sy'n cynorthwyo pobol leol. Eirwyn Roberts yn ras Llanddewi. 

Richard Marks yn  Lee Valley.Dee Jolly yn Llanddewi. 
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Melin Mark Lane Mill
Llanbedr Pont Steffan/Lampeter
Ceredigion SA48 7AG

Tel: 01570 422540 
Fax: 01570 423644
www.wdlewis.co.uk

Hefyd yn/Also at:
Broneb Stores
Pumsaint, Llanwrda

Tel: 01558 650215

WD Lewis A5 ad  11/11/10  23:38  Page 1

Gwasanaethau Coed Llambed

Cae Celyn, Heol Llanfair,
Llambed, SA48 8JX

01570 422819
www.lampetertrees.co.uk

Cwmni teuluol all ddelio â
phob math o breblemau gyda choed.

ARNOLD DAVIES VINCENT EVANS
CYFREITHWYR

HUWLEWISTYRES.COM
LLANBEDR PONT STEFFAN

01570 422221

a 4/5 Stryd y Bont, Llandysul

post@adve.co.uk

Cyllid Amaethyddol, Adeiladu 
& Busnes • Offer Amaethyddol 
ac Adeiladu • Ceir a Cherbydau 

Masnachol • Cyfleusterau 
Amddiffiniad Offer Newydd a 

Ddefnyddir

Rheolwr Ardal: Bedwyr Davies 
07757 668339 / 01544 340562

bedwyr@pjfinancialsolutions.co.uk   
www.pjfinancialsolutions.co.uk

Authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority No FRN 690293

MiS y PaPUr NeWYDD
Colofn Dylan Iorwerth

Y Pla a ni
Mae’n debyg fod y Pla Du wedi bod yn yr ardaloedd yma hefyd, bron 

saith canrif yn ôl.
Os oedd pethau’n debyg i ardaloedd eraill, mi newidiodd bywyd am byth 

wrth i ran helaeth o’r boblogaeth farw.
Yn ôl haneswyr, mi newidiodd y salwch hwnnw’r berthynas rhwng y 

bobol dlota’ a’r cyfoethog; roedd llafur yn brin a gweithwyr yn gallu hawlio 
pris amdano.

Fydd y feirws corona – feirws y goron – ddim cynddrwg â hynny, wrth 
gwrs, ond mi all newid ein bywydau ninnau i raddau.

Mi all busnesau fynd i’r wal; mae’n bosib y bydd ambell i gymdeithas 
yn penderfynu na fydd hi werth y drafferth i ailddechrau ac efallai y bydd 
pobol yn arfer mwy fyth efo defnyddio’r We a chael eu siopa wedi’i gario at 
eu drws.

Hynny, er mai rhan o’r broblem ydi’r holl symud nwyddau yn ôl ac 
ymlaen ar draws y wlad a rhwng y gwledydd. Yr un drefn ag sy’n creu 
hafoc â’n hinsawdd ni.

“Ddaw e ddim ffordd hyn,” oedd byrdwn amryw pan ymddangosodd y 
feirws gynta’, ond mi ddaw. Mae pobman bellach yn rhan o’r rhwydwaith. 
Brolio y bydd pobol fel arfer wrth sôn am y ‘pentre’ bydeang’ ond efallai y 
bydd ailfeddwl bellach.

I raddau helaeth, o ran ei ffyrnigrwydd, pandemig dinesig ydi hwn; 
ymhlith torfeydd y mae o wedi lledu’n gyflym a’r peryg ydi mai pobol y 
dinasoedd a phobol yn dod yn ôl o’u gwyliau sydd wedi ei ledaenu.

Yn anffodus, mae rhai o’r atebion dinesig yn cael eu defnyddio yma 
hefyd, er enghraifft efo’r cyfyngiadau llwyr ar fynd allan ac o gwmpas y lle. 

Un o fanteision byw yng nghefn gwlad ydi ...  cefn gwlad ... yr eangderau 
o dir heb fawr neb ar y cyfyl. Y coedwigoedd di-bobl a’r bryniau anial, 
agored.

Yn hytrach na chaniatáu ichi deithio milltir neu ddwy i fanteisio ar hynny, 
ryden ni, fel pobol y dinasoedd a’r trefi, yn gorfod aros yn agos at garreg y 
drws ... mae’n golygu bod ymhlith pobol yn cerdded trwy bentrefi, neu hyd 
strydoedd Llanbed a Llanybydder yn hytrach na mannau gwag.

Y tro nesa’ y daw salwch fel yma – ac mae’n debyg o ddigwydd – mi 
ddylen ni wybod mai’r peth cynta’ i’w wneud ydi atal teithio tramor ac 
atal symud eang rhwng rhanbarthau â’i gilydd - rhwng ardaloedd lle mae’r 
clefyd yn gry’ a’r mannau lle nad yw wedi cyrraedd.

Yr ail beth fydd atal digwyddiadau mawr torfol yn llawer cynt – dim 
nonsens o ystyried cynnal gêm rygbi ryngwladol a dal ymlaen i gynnal 
cyngherddau mawr roc a phop. Dyna’r math o deithio yr oedd angen ei 
wahardd, nid teithiau bychain lleol rhwng llefydd di-bobol.

Roedd yna ddadleuon rhyfedd yn cael eu defnyddio i gyfiawnhau’r 
digwyddiadau hyn. Un o’r rhyfedda’ oedd dweud y byddai pobol yn 
gwylio’r gêm mewn tafarndai. Na fydden, os nac oedd gêm. Dim ond criw 
lleol fyddai mewn tafarn  beth bynnag ac mae pobol sy’n mynd i gêm yn 
mynd i’r dafarn hefyd.

Y gwir ydi fod llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru wedi gamblo 
a cheisio osgoi gwneud pethau amhoblogaidd. Canlyniad hynny ydi gorfod 
bod yn llawer mwy haearnaidd yn y pen draw ac ymateb mewn ffyrdd sy’n 
methu â chydnabod gwahaniaethau lleol.

Ar ddechrau’r salwch, dw i’n cofio darllen erthygl gan arbenigwr iechyd 
cyhoeddus yn dweud mai ymateb rhanbarthol oedd eisie, efo gweithredu 
llymach, cynt, yn yr ardaloedd ‘gwaetha’. A rhai atebion yn addas i fannau 
torfol, rhai eraill i gefn gwlad.

Yn y diwedd, wrth gwrs, ac yn hollol gywir, yr angen mawr ydi osgoi 
cysylltu’n ddiangen efo pobol eraill, er mai dyna hanfod ein ffordd ni o fyw.

Pan fydd hyn heibio, y peth pwysig fydd ailgydio yn yr hanfod hwnnw 
efo mwy o arddeliad nag erioed.
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Cwmann

Enillwyr Misol Clwb 125
Neuadd St Iago

Mawrth 2020
1. Mr J. Massey Gellideg, 

Maesllan, Llambed, 19. 2. Berian 
Herberts, Dolfor, Cwmann, 84. 3. 
Neville ac Eleanor Davies, Pleasant 
View, Llambed, 12. 4. Eifion Evans, 
Belicoch, Cwmann, 14. 5. Rhian 
Evans, Llys-y-Coed, Cwmann, 49. 
6. Wendy Mason, 35, Heol Hathren, 
Cwmann, 103. 7. Elgan Jones, 
Coedmore Hall, Cwmann, 77. 

Wyres fach
Llongyfarchiadau i Dafydd ac Elin 

Williams, Y Garn ar ddod yn dad-cu 
a mam-gu, merch fach i Ifan a’i 
wraig Sara yng Nghaerdydd. Hefyd, 
i Delfryn a Vera James, Y Fron, Heol 
y Bont, Llambed ar ddyfodiad gor-
wyres.

Pob dymuniad da i chwi gyd fel 
teulu. 

Dathlu
Ar ddiwedd mis Mawrth dathlodd 

Adrian Davies, Hafod lon, Cae Ram 
ei ben-blwydd yn 50 oed a Llion 
Herbert, 4 Cysgod y Coed yn 18 oed. 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau 
eich diwrnod yng nghwmni’r teulu. 

Ysgol Carreg Hirfaen
Bu plant yr ysgol yn brysur iawn 

yn cystadlu yn Eisteddfod yr ysgol 
yn Neuadd Coedmor ar ddydd 
Gwener, Chwefror 28ain. Cafwyd 
diwrnod hyfryd yng nghwmni’r 
beirniad Delor James a Lena Jenkins. 
Agos iawn oedd y cystadlu ond 
Cothi gipiodd dlws y tŷ gorau ar 
ddiwedd y dydd. Enillwyd cadair 

Pencampwr Prydain
Llongyfarchiadau i Osian Roberts 

o Barc-y-rhos sy’n dathlu dod 
yn bencampwr Prydain yn y naid 
uchel.  Neidiodd Osian i’r brig ym 
mhencampwriaeth Athletau Prydain 
yn Sheffield yn ddiweddar lle 
llwyddodd i ennill y gystadleuaeth 
i fechgyn o dan 15 oed gan neidio 
1.80 metr.  Daeth y llwyddiant yma 
yn dilyn buddugoliaeth Osian ym 
mhencampwriaeth Cymru ym mis 
Chwefror, lle dorrodd record y 
bencampwriaeth gyda’i naid uchaf 
erioed o 1.88 metr. Da iawn Osian.

blynyddoedd 5 a 6 am stori Gymraeg 
gan Ifan Jones, a’r darian am y 
gwaith Saesneg gorau gan Hari 
Jones. Enillwyd cadair Cyfnod 
Sylfaen gan Lilybet Cousinne 
o flwyddyn 2. Megan Hughes a 
enillodd gadair blynyddoedd 3 a 
4 a Jac Jones y darian am waith 
Saesneg. Llongyfarchiadau enfawr i 
bawb. 

Yn ystod mis Chwefror 
cynhaliwyd dydd miwsig Cymru. 
Gwisgodd y plant ddillad lliwiau 
Cymru i’r ysgol a chodwyd £136 i 
fynd tuag at brynu bocs BOOM i’r 
ysgol. 

Yr unigolion â’r pwyntiau uchaf 
yn Eisteddfod Ysgol Carreg Hirfaen 
oedd Megan Hughes a Megan 
Thomas yn CA2 a Lilibet Cousinne 
yn y Cyfnod Sylfaen. 

Daeth PC Hannah allan yn ystod y 
mis i drafod diogelwch ar y we gyda 
phlant CA2. Cawsom amser da yn 
dysgu sut i gadw’n SMART ar lein.

Dymuniadau gorau i Mrs June 
James wrth iddi ymddeol o’i swydd 
fel cynorthwy dysgu. Carai staff, 
disgyblion, rhieni a llywodraethwyr 
yr ysgol ddiolch i chi am eich 
cyfraniad arbennig i fywyd ysgol 
Carreg Hirfaen tros y deunaw 
mlynedd diwethaf. Mwynhewch eich 
ymddeoliad. 

Cafodd Megan Dafydd y cyfle i 
siarad yn fyw ar radio Cymru gyda 
Shân Cothi yn ystod y mis. Da iawn 
ti Megan am sgwrsio mor hyderus 
am dy brofiad o fyw gyda chyflwr 
Diabetes Math 1. Penderfynodd 
y Cyngor Ysgol gynnal diwrnod 
‘Denim for Diabetes’ er mwyn codi 
arian at Gronfa Ymddiriedolaeth 
Diabetes Plant Sir Gaerfyrddin. 
Gwisgodd plant yr ysgol denim a 
dillad eu hunain a chodwyd swm 
arbennig o £250. Diolch i chi gyd 
am gefnogi.

Ar Fawrth y 5ed daeth y plant 
i’r ysgol wedi gwisgo fel arwyr 
o Gymru. Roedd sawl Welsh 
Whisperer gyda ni yn yr ysgol!

Hoffem ddiolch i Mrs Morfudd 
Slaymaker a Mrs Elma Phillips am 
roi eu hamser bob wythnos i ddarllen 
gyda phlant CA2. 

Diolch Arad Goch am sioe 
arbennig oedd â ffocws clir ar 
ddatblygu unigolion iach a hyderus. 
Cafwyd gweithdy hyfryd yn ymdrin 
â lles a hapusrwydd plant. 

awsom ymweliad yn y Cyfnod 
Sylfaen gan Gethin ‘Bara Gawlia’ yn 
trafod sut i wneud bara. Diolch yn 
fawr iawn am ein ffedogau newydd a 
chyflwyniad arbennig.

Aeth dosbarth Hathren o gwmpas 
tref Llanbed i edrych ar rai o’r 
siopau. Ymwelwyd â’r Becws, J 
H Roberts a O My Cod. Dysgwyd 
llawer am waith y siopau yma ac 
roedd y plant wrth eu bodd yn 
cwestiynu y staff. Diolch yn fawr 
iddynt am eu hamser.

Enillwyr Misol Clwb 225
Pwyllgor Pentref Cwmann
Mawrth 2020

1. Mr a Mrs E. Williams, Cilgell 
Uchaf Cwmann, 186. 2. Mrs Rosa 
Lloyd, 8, Heol- Hathren, Cwmann, 
110. 3. Mr E. James, d/o Caffi Mark 
Lane, Llambed, 005. 4. Mr Sid 
Mason, Bryndolau, Pumsaint, 141. 
5. Mr Terry Davies, Murmur-Teify, 
Cae Ram, Cwmann, 71. 6. Mrs 
Mair Williams,  1, Railway Terrace, 
Cwmann, 216. 7. Mrs Eluned Evans, 
16, Treherbert, Cwmann, 82. 

Bethel, Parc-y-rhos
Ni chynhelir oedfaon na 

chyfarfodydd y Gymdeithas yng 
nghapel Bethel yn ystod cyfyngiadau 
Coronafeirws, ond gellir darllen 
myfyrdodau gan y gweinidog y 
Parch Huw Roberts ar wefan www.
bethel.btck.co.uk yn achlysurol.

CFfI Cwmann
Rydym wedi trafod y sefyllfa 

bresennol fel swyddogion ac 
arweinyddion ac yn sgil cyngor gan 
y Sir ac NFYFC i ohirio unrhyw 
weithgaredd CFfI am 12 wythnos 
a gohirio’r Cinio Dathlu oedd i’w 
gynnal ar 13 o Fehefin.

Gobeithiwn yn fawr y gallwn 
aildrefnu’r cinio yn hwyrach yn y 
flwyddyn a bydd unrhyw docynnau 
sydd eisoes wedi eu harchebu/prynu 
i’r cinio yn ddilys ar gyfer y dyddiad 
newydd.

Rydym hefyd yn barod i helpu 
unigolion sy’n ynysu yn ystod 
y cyfnod ansicr hwn.  Cofiwch 
gysylltu os y gallwn fod o gymorth.

Arweinwyr Undebau
Llongyfarchiadau i Morgan Lewis 

ar gael ei ethol yn Llywydd Undeb 
Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth yn 
ddiweddar.

Llongyfarchiadau hefyd i 
Alpha Evans ar gael ei hethol yn 
Ysgrifennydd Cyffredinol i Undeb 
Myfyrwyr Prifysgol Abertawe hefyd.

Dymuniadau gorau i’r ddau fel 
arweinwyr undebau yn y flwyddyn 
nesaf.

Gwasanaethu, Cynnal a Chadw
- Boileri a Ffyrnau Olew

- Pympiau Gwres o Ffynonhellau’r 
ddaear a’r awyr

- Paneli Thermal Solar
- Silindrau heb awyrellau

01559 370997 / 07966 592183
aled.evans1@btinternet.com

^

Peiriannydd Gwres Canolog
Trwsio, gwasanaethu a gosod boeler

01558 650209/451
Glanrwyth, Pumsaint, Llanwrda, SA19 8YU

info@dlloydandsons.co.uk

www.dlloydandsons.co.uk

LYN JONES
“At eich gwasanaeth”

● Torri porfa - o lawntiau bach 
i gaeau chwarae

● Symud celfi
● Unrhyw waith 

o gwmpas y tŷ a’r ardd
● Trwydded i gario gwastraff

● Wedi yswirio’n llawn

01570 481029
Lakefield, Llanybydder

SA40 9RL

CELFI CEGIN A ‘STAFELL 
WELY WEDI’U FFITIO, 

ATEGOLION CEGIN, 
CYFARPAR TRYDAN,
TEILS WAL A LLAWR
SGWÂR Y FARCHNAD, 

LLANYBYDDER

01570 480257
www.lifestylekitchensandbedrooms.co.ukNid ydym wedi 

cynnwys y 
dyddiadur mis 
yma, gan fod y 
digwyddiadau 
i gyd wedi eu 

gohirio am Ebrill 
a Mai. Gobeithio 
y gallwn barhau 

gyda'r dyddiadur 
nes ymlaen yn y 

flwyddyn. 
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Codi £650 gan y ‘Lampeter Farm Women's Club’.
Trosglwyddodd swyddogion ‘Farm Women’s Club’ Llambed £450 i Eirios 

Thomas ar gyfer elusen Tir Dewi, a £200 i Richard Burgess i helpu pobol 
yn Rwmania. Cyflwynwyd yr arian yn ystod eu cyfarfod ym mis Mawrth yn 
Llain y Castell.

Sioned Howells o New Inn oedd enillydd Tlws yr Ifanc yn Eisteddfod 
Swyddffynnon nôl ar ddiwedd mis Chwefror. Cyn ddisgybl Ysgol Bro Teifi 
yw Sioned ac ar ei hail flwyddyn yn astudio Bydwreigiaeth yng Ngholeg 
Abertawe.

Codi arian i elusen

Eisteddfod

Blaencwrt

Drefach

Disgyblion Cylch Meithrin Cledlyn yn dathlu Gŵyl Dewi. 

STRAEON TYWYLL AM BOBL 
Y CYRION GAN AWDURES 
BOBLOGAIDD

Mae’r awdures boblogaidd o 
ardal Bencarreg wedi cyhoeddi ei 
chasgliad cyntaf o straeon byrion. 
Mae O’r Cysgodion (Y Lolfa) yn 
gasgliad o 14 stori gignoeth, llawn 
emosiwn, a phob un gyda thro 
annisgwyl yn y gynffon.

“Sut gall un awdur gyfleu’r fath 
gyfoeth o gymeriadau a lleisiau 
gwahanol, wn i ddim,” meddai’r 
awdur Alun Cob am y straeon. 
“Ysgrifennu cwbl naturiol, dyfeisgar 
a chlyfar dros ben.”

Mae’r awdur yn trafod perthynas 
pobl â’i gilydd yn eu bywyd bob 
dydd – magu babi, gweithio mewn 
salon harddwch, car yn torri i 
lawr – ac yn ymdrin â themâu fel 
iechyd meddwl, cam-drin corfforol 
a meddyliol, ymfudo a cholled. Ac 
mae cydbwysedd yn y monologau 
rhwng y sobor o ddwys, fel ‘Uffern’ 
a’i hanes dirdynnol am hil-laddiad, 
a digrifwch chwerthin yn uchel, fel 
‘Dot’.

Meddyliau therapydd harddwch 
ydi ‘Dot’, sy’n llawn meddyliau 
ystrydebol a sylwadau craff am 
fywyd a hithau’n gorfod gwrando ar 
hanesion a phroblemau’r merched 
sydd yn cael triniaethau yn ei salon. 
Ond erbyn diwedd y stori cawn 
ddarlun cliriach o’r ferch, sydd yn 
dioddef o’i phroblemau ingol ei hun.

Yn ôl Heiddwen Tomos, y cwlwm 
sy’n clymu’r cyfan yw bod y straeon 
“am bobl y cyrion”.

“Mae nifer o’r straeon wedi bod 
ar y gweill ers sawl blwyddyn 
ac mae iddyn nhw i gyd rhyw 
dywyllwch. Daeth yr ysbrydoliaeth 
o edrych ar bobl nad ydyn nhw o 
reidrwydd yn cael sylw’n arferol, a 
rhoi llais iddynt,” meddai Heiddwen 
Tomos. “Fel athrawes Ddrama mae 
disgyblion yn holi o bryd i’w gilydd 
am fonolog i’w pherfformio, ac 
felly mae nifer o’r straeon yma i’w 
darllen ac i’w perfformio.”

Llyfr Newydd

 “Fe wnes i fwynhau eu 
hysgrifennu’n fawr am eu bod nhw’n 
gryno ac yn destunau hollol wahanol 
i’w gilydd. Mae yma’r llon a’r 
lleddf, yr hen a’r ifanc, y cyfrwys a’r 
creulon.”

Mae Heiddwen Tomos wedi 
dod yn adnabyddus fel awdures 
sydd yn delio â themâu cyfoes a 
thraddodiadol ar yr un pryd. Mae’r 
syniadau o berthyn a threftadaeth, 
mewnfudwyr a chariad i gyd yn cael 
eu trafod, ac mae’r storïau’n llawn 
deialog bywiog a naturiol sy’n llawn 
hiwmor. Roedd ei nofel ddiweddaraf, 
Esgyrn, (Y Lolfa, 2018) ar restr fer 
Llyfr y Flwyddyn, categori Ffuglen 
yn 2019. Daeth O’r Cysgodion yn 
agos i’r frig yng nghystadleuaeth 
y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod 
Genedlaethol 2019.

Llywydd UMCB
Llongyfarchiadau i Iwan 

Evans, Parcyrhos ar gael ei ethol 
yn Llywydd Undeb Myfyrwyr 
Cymraeg Bangor yn ddiweddar.  Pob 
dymuniad da iddo yn y swydd hon 
dros y flwyddyn nesaf.

Nid yw’r golygydd o reidrwydd 
yn cytuno ag unrhyw farn 

yn y papur hwn.
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I blant dan 8 oed

Enw:      Oed:
Cyfeiriad:

Cornel  y  Plant

Enillydd  
y mis!

Elliw 
Grug

Davies

Os ydych yn ymateb i hysbyseb yn CLONC, 
dywedwch wrth y cwmni ymhle y gwelsoch yr hysbyseb. Llofnod Rhiant/Ceidwad:

Ticiwch os ydych yn fodlon i enw’ch plentyn ac enw’ch pentref ymddangos ymhlith rhestr y cystadleuwyr yn y rhifyn nesaf.

Cegin Gwenog, Abernant, Llanwenog
Gwasanaeth arlwyo symudol   Bar symudol ar gyfer 
ar gyfer pob achlysur:   digwyddiadau allanol 
     boed yn fawr neu’n fach 
• Bwyd Priodas 
• Bwffe  
• Te Angladdau
• Digwyddiadau Maes
• Peiriant Rhostio Mochyn ar gael

Os am ragor o fanylion, cysylltwch â:
Tony a Mair Hatcher 01570 481230 / 07967 559683.

Ateb Swdocw Mawrth
Llongyfarchiadau i 
Meinir Jones Lewis, 
Silian, a diolch i bawb 
arall am gystadlu: 
Rowena Davies-
Franklin, Prengwyn; 
Richard Evans, 
Olmarch; Sian Blake, 
Gorsgoch; Bethan 
Thomas, Pontsian; 
Glenys Davies, Llanybydder; 
Eurwyn Davies, Llanybydder a Rob Phillips, 
Llanbed.

Bag Siopa Clonc

Ticiwch os ydych yn fodlon i’ch enw ac enw’ch pentref 
ymddangos ymhlith rhestr y cystadleuwyr yn y rhifyn nesaf.

Tyngrug-ganol,
Cwmsychbant,

Llanybydder.
Annwyl Ffrindiau,

Wel shw' mae ffrindiau bach? Mae’r haul wedi bod yn gwenu ac mae’r cennin 
pedr yn flancedi melyn ar bob clawdd. Mae’n siŵr eich bod chi, fel fi, yn 
gwneud y gorau o’r heulwen yn yr ardd yn enwedig gan ein bod yn methu 
mynd i’r ysgol. Ond cofiwch, os ydych chi yn chwarae tu allan gwnewch yn 
siŵr eich bod yn golchi’ch dwylo yn lân. Bydd angen digon o sebon i greu 
swigod a dŵr cynnes i olchi’r swigod sgleiniog i ffwrdd. Pam i chi’n meddwl 
ei bod hi’n bwysig i olchi dwylo? Wel er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn 
cael gwared ar yr holl germau sydd yn tyfu o’n cwmpas.

Mi fuodd hi fel ffair ’ma ym mis Mawrth a diolch yn fawr i Megan Lloyd 
o Bumsaint, Sara Fflur Pugh o Ystrad Meurig, Efa Evendon o Lanybydder 
ac Eli-May o Brengwyn am liwio lluniau arbennig. Ond y llun a wnaeth fy 
mhlesio orau y mis hwn oedd un lliwgar a thaclus Elliw Grug Davies, Dolydd 
Dŵr, Drefach, Llanybydder. Da iawn ti!

Nawr beth am fynd ati i liwio llun y cymeriad hyn yn golchi dwylo. Cofiwch 
ddanfon eich lluniau nôl ataf cyn Ebrill 27ain.

Hefyd mae gan Lincyn Loncyn syrpreis i chi. Mi fyddaf yn cyhoeddi llun 
arbennig bob wythnos ym mis Ebrill a hynny ar wefan www.clonc.co.uk. 
Croeso i chi ddanfon y lluniau wedi eu lliwio i ysgrifennydd@clonc.co.uk. 
Mwynhewch!

Cysylltwch â mi am gyngor ariannol uniongyrchol:

Richard Owen Jarman  Dip CII, Cert CII(MP)
Wealth Management Partner, True Potential Wealth Management LLP
M: 07816 923618  E: richardjarman@tpllp.com

Efallai bod eich banc ddim yn cynnig cyngor – ond dwi yn!
Ydy eich banc wedi atal cynnig cyngor ariannol i chi? 

Os ydych wedi colli’r gwasanaeth hwn ac angen arweiniad proff esiynol, gallaf eich cynorthwyo!
Gyda thros 27 o fl ynyddoedd o brofi ad, gallaf gynnig cyngor ar:

Cynilo a Buddsoddi  ::  Yswiriant a Diogelu  ::  Cynllunio ar gyfer ymddeol
Taliadau treth  ::  Rheoli Ystad  ::  Morgeisi ac Yswiriant Cartref

www.richardjarman.tpllp.com

21
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Ysgol Carreg Hirfaen Ysgol Y Dderi 

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn Theatr Felinfach i fwynhau Y Sioe Lyfrau.  
Bu Aneurin Karadog yn dysgu’r plant sut i gynganeddu ar ffurf rap,  Casia 
Wiliam a Myrddin ap Dafydd yn sôn am eu gwaith fel awduron a Huw Aaron 
ac Elidir Jones yn diddanu’r gynulleidfa wrth ddangos sut maent yn mynd ati 
i gydweithio er mwyn dylunio storïau i blant.  

Mae disgyblion yr ysgol wedi ymweld â mosg yn Abu Dabi a mosg yn 
Iran yn ystod y tymor yma trwy ddefnyddio VR Headsets!  Mae eraill wedi 
bod yn nofio gyda siarcod ac yn cerdded ag eirth gwyn yn yr eira! Mae’r 
teclynnau wedi bod yn agoriad llygaid – yn lythrennol!

“Iach fel cneuen” yw thema blwyddyn 5 a 6 yn ystod yr hanner tymor yma 
a braf oedd cael cyflwyniad gan Miss Jen am ei dialysis adref ar Ddiwrnod 
Aren y Byd.  Dangosodd Miss Jen luniau o’i hystafell dialysis arbennig sydd 
ganddi adref er mwyn iddi gael triniaeth dyddiol.  

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar ennill 
tystysgrifau “Archarwyr Awtistiaeth”.  Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar 
at gael achrediad swyddogol i’r ysgol gyfan yn fuan.

Bu plant yr ysgol yn brysur iawn yn cystadlu yn Eisteddfod yr ysgol yn 
Neuadd Coedmor ar ddydd Gwener, Chwefror 28ain. Cafwyd diwrnod 
hyfryd yng nghwmni’r beirniad Delor James a Lena Jenkins. Agos iawn 
oedd y cystadlu ond Cothi gipiodd dlws y tŷ gorau ar ddiwedd y dydd. 
Enillwyd cadair blynyddoedd 5 a 6 am stori Gymraeg gan Ifan Jones, 
a’r darian am y gwaith Saesneg gorau gan Hari Jones. Enillwyd cadair 
Cyfnod Sylfaen gan Lilybet Cousinne o flwyddyn 2. Megan Hughes a 
enillodd gadair blynyddoedd 3 a 4 a Jac Jones y darian am waith Saesneg. 
Llongyfarchiadau enfawr i bawb. 

Cynhaliwyd Arwerthiant Cŵn Defaid llwyddiannus yn Talsarn ychydig 
wythnosau nôl, gyda phedwar arwerthwr yn cyfrannu’u harian comisiwn ar 
gyfer Uned Cemotherapi newydd yn Ysbyty Bronglais. Yn y Clwb Rygbi 
yn Llambed yn ddiweddar cyflwynwyd siec o £ 10,500 gan Cledan Jones, 
Trefnydd yr arwerthiant, i Dr Elin Jones, Oncolegydd Ymgynghorol yn 
Ysbyty Bronglais. Aberystwyth. Roedd yr arian yn cynnwys £ 1,350 gan 
berchennog cae’r sêl, Dai Wright, a ddathlodd ei ben-blwydd yn 75 oed ac 
a dderbyniodd arian ar gyfer Uned Cemotherapi yn lle anrhegion. Ymhlith 
y rhoddion niferus eraill roedd £ 1,000 gan Banc HSBC. Yn y llun mae: 
Daniel Rees, Mart Pontarfynach; Sian Jones, Mart Tregaron; Mark Evans, 
Mart Llanybydder; yn absennol o'r llun mae Llyr Jones, Mart Castellnewydd  
Emlyn; Dr Elin Jones; Cledan Jones, Dunbia; Awel Jones, Dunbia, 
Ysgrifennydd; Dai a Brenda Wright.

Arwerthiant Cwn Defaid^
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Diwrnod  y  Llyfr 2020

Coronafeirws
(COVID-19)

Bydd aros adre yn helpu i reoli'r feirws rhag
lledaenu i'ch teulu ehangach, ffrindiau,  

y gymuned estynedig,
 a'r rheini sydd fwyaf bregus.

 
Mae angen i ni weithredu NAWR 

er mwyn achub bywydau. 
 

Diogelwch eich hun, eraill, a'r GIG. 
 

ARHOSWCH ADRE. 
 

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich.

www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws

Bu disgyblion Ysgol Dyffryn Cledlyn yn dathlu Diwrnod y Llyfr yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth gan wisgo fel cymeriad allan o lyfr. Hefyd, cafodd 
bawb y cyfle i gyflwyno eu hoff lyfrau i’w dosbarthiadau a braf oedd gweld cymaint o amrywiaeth a diddordeb wrth rannu cynnwys llyfrau ei gilydd.

LAS RECYCLING LTD 
 

HEOL TREGARON, LLANBEDR PONT STEFFAN, 
CEREDIGION. SA48 8LT 

GWASANAETH CASGLU 
GWASTRAFF MASNACHOL 

 

Am wasanaeth effeithiol a 
fforddiadwy i’ch holl anghenion 

gwastraff ffoniwch: 

 
Rydym yn darparu 

biniau maint: 
240 / 660 a 1100 Litr 

01570 421 421 
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