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Ers dau fis mae dau aelod o dîm diogelwch ffyrdd Cyngor 
Gwynedd ymhlith 39 o staff yr awdurdod sy’n gwneud gwaith 
pwysig fel rhan newydd o'r tîm Prof i, Olrhain a Diogelu sy’n 
arwain o fewn y sir ar yr argyfwng Covid-19. Diolch i bob un 
ohonynt.
Mae Shirley a Siwsan yn son am eu gwaith ar y dudalen ôl.

Dod i adnabod Swyddogion
allweddol Cyngor Gwynedd

Delio efo’r
pandemic

Shirley Williams sy’n aelod o dîm olrhain 
cysylltiadau Cyngor Gwynedd

Mae Siwsan Broda yn gweithio fel
swyddog olrhain cysylltiadau
Cyngor Gwynedd

Fel y tri aelod sy’n cynrychioli pentref Llanllyfni ar y Cyngor 
Cymuned fe’n siomwyd gan yr hysbyseb am Gapel Moreia a 
gyhoeddwyd ar sa�e we Rightmove yn ddiweddar.
Er i’r disgri�ad sôn am y posibilrwydd iddo fod yn addas fel ‘Tŷ 
teuluol’ , mewn gwirionedd mae’n amlwg i’r hybyseb dargedu 
prynwyr ail-gartre�, neu fuddsoddwyr mewn eiddo i’w osod i 
ymwelwyr.
Gwynedd sydd â’r nifer uchaf o dai haf drwy Gymru, hynny ynghyd 
â nifer sylweddol o dai gosod gwyliau, sy’n berchen i drigolion y tu 
allan i Gymru.  Mae hyn yn creu anghyfartaledd difrifol ym maes 
tai.
Rydym yn cydnabod gwerth twristiaid i economi Gwynedd, ond 
ystyriwn sa�e’r datblygiad yma yng nghanol pentref Llanllyfni yn 
ddi-angen ac yn ddatblygiad anaddas.
Galwn ar yr awdurdodau cynllunio i reoli a chyfyngu’r canran o dai 
haf, yn arbennig felly yng nghanol ein pentre�. Galwn hefyd i 
gynyddu’r nifer o dai �orddiadwy ar gyfer pobl leol yn Dy�ryn 
Nantlle.
Y Cynghorwyr He�na Roberts, O.P. Huws, a Gwyndaf Roberts.
 
 

Daeth dros 200 o bobl i rali Black Lives Matter yng Nghaernarfon ar ddydd 
Sul, Mehefin 14. Bu rali ym Mangor y Sadwrn cynt, ond roedd gen i ofn mynd. 
Ond wedi i slogan hiliol ymddangos ar gartref ym Mhenygroes, teimlais fod 
rhaid dangos ochr, ac fel dywedodd rhywun, mae hiliaeth yn feirws ynddo'i 
hun, ac yn peri i bobl golli eu bywydau.
Roedd dipyn o Benygroes yn y rali, ac un o'r siaradwyr oedd Margaret 
Ogunbanwo. Un o'r pethau mwyaf annynol i mi ei gweld erioed oedd yr olygfa 
o'r plismon yn lladd George Floyd, a bydd yn aros gyda mi am byth. Wedi clywed 
y siaradwyr yn siarad yn rymus, fe aeth pawb ar ei benglin am 8 munud 46 eiliad, 
sef yr amser y gwasgodd y plismon ar wddf George Floyd.
Trefnwyd y rali gan Gymdeithas A�ricanaidd Gogledd Cymru. Rwyf wedi 
cyfarfod rhai o'r aelodau gan mod i wrthi yn sgwennu nofel am gaethwasiaeth. 
Fe'i symbylwyd gan arddangosfa Manon Ste�an Ross yng Nghastell Penrhyn 
ddwy �ynedd yn ôl. 

Tai Haf Rali ‘Black Lives Matter’

...i dudalen 4
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CADEIRYDD

Siwan Mair Thomas

YSGRIFENNYDD

Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân •  Ffordd Clynnog, 

Penygroes • LL54 6NS

TRYSORYDD

Carys Williams
11 Ffordd Clynnog • Penygroes • LL54 6NP

01286 881413

TREFNYDD HYSBYSEBION
Bethan Griffith

Fron Dirion Uchaf • Cilgwyn • Carmel • LL54 7SE

info@beudybach.co.uk

LLEU DRWY’R POST

Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân • Ffordd Clynnog • Penygroes

LL54 6NS

01286 880521

e-bost hafodygan@aol.com

TREFNYDD DOSBARTHU

Aled Roberts
Rhyddros • Ffordd Clynnog • Penygroes

01286 881267

Dylai'r holl ddeunydd ar gyfer rhifyn 

mis Medi gyrraedd y

Golygyddion erbyn

dydd Mercher, 12 Awst.

LLEU
S W Y D D O G I O N

P A N E L  G O L Y G Y D D O L

D A L I E R  S Y L W

Nid yw pwyllgor LLEU o 

angenrheidrwydd yn cytuno â phob 

barn a fynegir gan ein cyfranwyr. 

Cedwir yr hawl i gwtogi a/neu olygu 

llythyrau neu gyfraniadau eraill

neu eu gwrthod yn gyfan gwbl.

Cysyllter naill ai trwy e-bostio

PapurBro.Lleu@googlemail.com

neu

Heulwen Jones

4 Glan Aber • Llanllyfni

01286 880344

Len Jones

2 Glan yr Afon • Y Groeslon

 01286 830576

Eluned Rowlands 

Y Goeden Eirin • Dolydd

01286 830942

Carys Vaughan Jones

Hafod y Gân • Ffordd Clynnog

Penygroes • LL54 6NS

01286 880521

Siwan Mair Thomas 

Arfryn , Rhostryfan 

01286 830851

Teipio • Bethan Griffith

Dylunio • Charli Britton

o�ce@sts-holidays.co.uk

£12.98

£12.98

sainwales.com

I roi llun pen-blwydd o’ch 
plentyn yn LLEU, cysylltwch ag
Alwena Davies ar 
01286 882035. 
Mae’n rhaid derbyn y tâl o
£5 gyda pob llun.
Cofiwch gynnwys enw llawn a 
phentref y plentyn hefyd.

Penblwydd Hapus i 
Guto o Ben-y-groes yn 11 
oed ar 6 Awst oddi wrth 
Mam, Dad, Gwenno, Nain a 
Taid Pen-y-groes a Nain a 
Taid Brynrefail xxx

G O H E B I A E T H
Annwyl Gyfeillion

Byddai'n gymorth mawr i Ymgyrch Hanes Cymru pe baech mor 

garedig ag e-bostio'r neges isod, neu neges i'r un perwyl, at Kirsty 

Williams AS, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru - 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru

Byddem hefyd yn ddiolchgar i chi pe baech yn anfon y neges hon 

ymlaen at gyfeillion a chydnabod. Gwerthfawrogem eich 

cydweithrediad.

Yn gywir

Eryl Owain

Cydlynydd, Ymgyrch Hanes Cymru

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annwyl Kirsty Williams

Er mwyn sicrhau bod holl ysgolion ein gwlad yn rhoi lle creiddiol a 

chanolog i Hanes Cymru yn y cwricwlwm newydd, galwn arnoch i 

drefnu bod yr ysgolion yn derbyn canllaw yn nodi corff cyffredin o 

wybodaeth ar gyfer y rhaglenni astudio a’r manylebau, sef y 

cyfnodau a’r digwyddiadau allweddol yn ffurfiad a datblygiad ein 

cenedl sydd wedi cyfrannu i greu’r Gymru gyfoes.

Heb sicrhau hyn, ni fydd hanes cenedlaethol Cymru yn cael ei 

gyflwyno'n effeithiol yn ein hysgolion, a bydd y sefyllfa druenus a 

gwarthus bresennol yn parhau.  

Gofynnaf i chi roi ystyriaeth deg a chyflawn i'r cais hwn ar fater sydd 

mor bwysig o ran meithrin dinasyddion goleuedig a chyfrifol yng 

Nghymru, ac edrychaf ymlaen at dderbyn ymateb cadarnhaol 

gennych.

Yn gywir
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Mae Age Cymru Gwynedd a Môn wedi derbyn newyddion da yn 
ddiweddar eu  bod yn llwyddiannus o ran denu arian o Gronfa Argyfwng y 
Gwasanaethau Gwirfoddol Llywodraeth Cymru (a weinyddir gan WCVA), a 
hefyd  o’r Gronfa Gymunedol ’Pawb a’i Le’, er mwyn darparu prosiect 
cefnogi’r henoed a'r bregus yn y gymuned wrth iddynt gysgodi o Covid-19 
a hefyd i'r dyfodol pan fydd cyfyngiadau yn cael eu llacio.  Bydd hyn yn 
cyfrannu at les y gymuned mewn cyfnod lle bydd lefelau unigrwydd ac 
ynysu cymdeithasol yn uwch oherwydd Covid-19.
Dywedodd Eleri Lloyd Jones, Prif Swyddog yn Age Cymru Gwynedd a Môn: 
‘Bydd y cymorth ariannol yma yn ein galluogi i barhau i fod yn rhagweithiol 
yn ein cymunedau gan ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn cyfnod lle 
bo lefelau unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn uwch oherwydd Covid-19. 
Byddwn yn darparu a chludo prydau poeth a hanfodion i gartre� pobl, 
wrth gadw mewn cyswllt ac ymgymryd â galwadau �ôn rheolaidd yn 
ogystal â darparu cyngor a gwybodaeth lle bo angen.  Rydym yn hynod 
falch o dderbyn yr arian yma mewn cyfnod ansicr iawn yn ariannol i 
elusennau lleol.’
Mae darpariaeth Pryd ar Glud wedi parhau i fod ar gael o'r Cartref 
Bontnewydd dros gyfnod Covid-19 gydag oddeutu 200 pryd yn mynd allan 
yn wythnosol.  Yn ogystal nawr, ers Mehe�n 2020, bydd Pryd ar Glud ar 
gael yn ardal Penygroes drwy’r sta� Clwb Cinio - a diolch i Fantell Gwynedd 
am eu cyfraniad Grant Covid-19 tuag at gynorthwyo gyda sefydlu’r 
ddarpariaeth ym Mhenygroes sydd eisoes yn boblogaidd dros ben!
Yn ystod cyfnod Covid-19 rydym wedi bod yn hynod �odus o ran 
ymroddiad a gwaith caled y nifer o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn ein 
cynorthwyo gyda'r gwaith o sicrhau fod pobl yn ddiogel yn eu cartre� ac 
yn  y gymuned.  Mae un gwirfoddolwr yn arbennig wedi mynd ati a chreu 

dros 1,000 o fasgiau wyneb  i ni allu dosbarthu yn y gymuned ac rydym yn 
hynod ddiolchgar am hynny.
Os ydych mewn angen unrhyw un o’r gwasanaethau rydym yn gynnig NEU 
os oes ydych â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni a chynorthwyo'r 
gymuned leol yn y cyfnod heriol yma, yna ho�wn glywed gennych chi! 
Gallwch gysylltu gyda ni ar 01286 677711 neu info@acgm.co.uk

Age Cymru Gwynedd a Môn yn parhau i
gefnogi’r gymuned leol yn ystod cyfnod Covid-19 

Criw paratoi Pryd ar Glud Y Cartref Bontnewydd

Grant Loteri Genedlaethol yn rhoi hwb i
ymdrechion aelodau cymunedol ym Mhenygroes

YR ORSAF
Mae Siop Gri�ths Cyf, menter 
gymunedol ym Mhenygroes, Gwynedd 
yn cefnogi'r gymuned leol i gadw 
cysylltiad trwy bandemig COVID-19, 
diolch i grant o £29,916 gan Gronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
Dywedodd Ben Gregory, ysgrifennydd y 
grŵp cymunedol Siop Gri�ths Cyf: 
‘Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu mewn 
ymateb i anghenion lleol a’r adborth 
gan y gymuned a gwirfoddolwyr. 
Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd 
yr arian hwn yn ein galluogi i gefnogi 
ein cymunedau ymhellach a chy�ogi 
swyddog datblygu llawn amser a 
chogydd rhan-amser am chwe mis i 
ddatblygu ymateb y gymuned.’
Bydd y grant yn golygu y gall 50 o 
wirfoddolwyr gefnogi bron i 100 o bobl 
fregus, gan helpu i ateb y galw cynyddol 
wrth i'r gymuned wynebu heriau 
economaidd newydd o ganlyniad i’r 
pandemig. Bydd y grant hefyd yn 

ariannu partneriaeth rhwng Siop Gri�ths Cyf, Ca�’r Orsaf a Co-Op 
i ddefnyddio gwastra� bwyd o’r Co-Op lleol i wneud 50 pryd y 
dydd am bum diwrnod yr wythnos, ac i ddosbarthu bagiau bwyd. 
Yn y tymor hir, bydd yr arian yn helpu i ddatblygu prosiect i dyfu 
bwyd i deuluoedd trwy sefydlu rhandiroedd, gardd wyllt 
gymunedol ac ardal ddysgu awyr agored.
Agorodd Siop Gri�ths Cyf ddrysau ca� ‘Yr Orsaf’ ym mis Chwefror 

2019 ar ôl derbyn grant Loteri 
Genedlaethol o £413,976 yn 2018 i 
adnewyddu hen adeilad Siop Gri�ths, ac i 
ddatblygu canolfan a oedd ei hangen yn 
fawr a hwb cy�redinol i’r gymuned leol.
Fel rhan o'r prosiect gwreiddiol, sy'n dal i 
gael ei ddatblygu, bydd yr adeilad yn 
gartref i fusnes twristiaeth a llety ar �urf 
byncws, gan greu lleoliadau hy�orddi a 
phrentisiaethau i bobl ifanc ym maes 
lletygarwch, arlwyo a thwristiaeth. Bydd 
hefyd yn gartref i ganolfan hy�orddi 
ddigidol ar gyfer pobl ifanc.
Dywedodd Ruth Bates, Pennaeth rhanbarth 
Gogledd Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol: ‘Yn yr amser hwn o 
ansicrwydd, mae’r dull hwn o’r gymuned yn 
arwain yn enghrai�t wych o sut mae 
gwirfoddolwyr sy’n cydweithio i ddarparu 
ymateb cymunedol i COVID-19 yn helpu’r 
rheini sydd ei angen fwyaf.
Diolch i’r rhai sy’n chwarae’r Loteri 
Genedlaethol am ei gwneud hi’n bosibl 
ariannu prosiectau fel hyn sy’n gwneud 
gwahaniaeth enfawr i fywydau cymaint o 
bobl ym Mhenygroes.’
 

Daniel, Greta a Ben y tu allan i Siop Gri�ths (Tynnwyd y llun cyn y cyfnod clo.)
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Mae gwaith ar brosiect pwysig lliniaru llifogydd gwerth £1 miliwn wedi 
cychwyn ym mhentref Rhostryfan ger Caernarfon.
Mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu'r cynllun sydd yn cael ei ariannu ar y 
cyd â Llywodraeth Cymru yn dilyn achosion o lifogydd a e�eithiodd ar sawl 
eiddo yn y pentref ym mis Tachwedd 2012.
Roedd lefelau uchel iawn o ddŵr yn Afon Gwyled wedi cyfnod o law trwm 
wedi achosi i dalpiau mawr o falurion ddod lawr yr afon yn 2012, gan beri 
i'r sgrin atal malurion �ocio. Yna daeth y dŵr dros waliau'r afon a gorlifo'r 
eiddo cyfagos a'r bri�ordd.
Fel rhan o'r prosiect lliniaru llifogydd, bydd contractwyr yn gosod cylfat 
blwch sengl newydd yn lle'r sgrin cylfat gefell a malurion cyfredol sydd 
wedi'i lleoli yn y sgwâr yn y pentref. Bydd gan y cylfat blwch sengl newydd 
mwy o gapasiti, ac ni fydd angen sgrin malurion arno.
Bydd y prosiect hefyd yn golygu ailosod y bont droed sy'n croesi i stad Bro 
Wyled ac yn disodli pont fynediad breifat i Cae Rhug. Disgwylir y bydd y 
gwaith lliniaru llifogydd yn cymryd tua phedwar mis i'w gwblhau.
Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: 
‘Rwy’n falch iawn o weld y prosiect lliniaru llifogydd yma'n cychwyn. Mae'r 
prosiect pwysig hwn yn hynod bwysig i bobl Rhostryfan a gobeithio y 
bydd yn rhoi tawelwch meddwl i drigolion sy'n byw yn yr ardal bod gwell 
mesurau lliniaru llifogydd yn cael eu rhoi ar waith. Mae Rhostryfan wedi 
gweld ei siâr o lifogydd dros y blynyddoedd, ac mae peirianwyr o Adran 
YGC y Cyngor wedi gweithio’n galed i ddatblygu’r prosiect pwysig yma. 
Bydd yn amddi�yn 38 eiddo ac yn gwella sefydlogrwydd strwythurol y 
bri�ordd sy'n croesi'r cylfat yn y sgwâr yn Rhostryfan. Mae ein swyddogion 
a’r contractwyr sy’n gwneud y gwaith wedi rhannu gwybodaeth am y 
prosiect gyda thrigolion lleol a bydd gwybodaeth bellach ar gael trwy 
gydol y gwaith fel bod pobl leol yn ymwybodol o’r datblygiadau 
diweddaraf. Edrychaf ymlaen at weld y prosiect yn siapio dros yr 
wythnosau nesaf.
Fel rhan o'r cynllun yn Rhostryfan, bydd mesurau atgyweirio ac amddi�yn 
sgwrio yn cael eu gwneud i waliau'r sianel ar gyfer darn o tua 100 metr i 
fyny'r afon o'r cwlfert. Bydd hyn yn cynyddu sefydlogrwydd strwythurol 
waliau'r sianel ac yn lleihau'r risg y bydd creigiau mawr yn cael eu golchi 
ymhellach i lawr yr afon.
Mae'r gwaith lliniaru llifogydd yn cael ei wneud ar gyfer Cyngor Gwynedd 
gan gontractwyr, Alun Gri�th Cyf mewn �ordd sy'n cydym�ur�o'n llawn â 
chanllawiau cyfredol y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol.
Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol y cwmni, Martyn Evans: ‘Rydym yn 
falch bod y gwaith  cy�awni’r gwaith lliniaru llifogydd hanfodol hwn ar 
gyfer pentref Rhostryfan ar �n dechrau. Rydym yn parhau i fod wedi 
ymrwymo i leihau e�aith ar drigolion a busnesau lleol yn ystod y gwaith 
adeiladu. Bydd ein Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned yn defnyddio dulliau 
digyswllt newydd o ymgysylltu â rhanddeiliaid a fydd yn rhoi gwybodaeth 
a diweddariad i bawb. Rydym wedi ymgor�ori mesurau diogelwch 
ychwanegol o ganlyniad i'r Coronafeirws sy'n mynd y tu hwnt i ganllawiau 
cyfredol y Llywodraeth, yn amddi�yn ein gweithlu a'r gymuned leol. 
Edrychwn ymlaen at ddechrau gweithio a gwneud y mwyaf o fuddiannau’r 
prosiect, fel cy�eoedd cy�ogaeth a chadwyn gy�enwi leol.’

Mae cysylltiad cryf rhwng Penrhyn a chaethwasiaeth, a'r �aith fod yr 
Arglwydd Penrhyn yn berchen ar dir yn Jamaica, a'i fod wedi ymladd yn 
�yrnig dros gadw caethwasiaeth. Pan waharddwyd caethwasiaeth, 
mynnodd ef, fel sawl un arall, iawndal llawn gan y Llywodraeth am bob 
caethwas a ryddhawyd. Dim ond yn 2015 y gor�ennodd Llywodraeth 
Prydain dalu'r benthyciad am y taliadau hyn.
Un o'r pethau pwysig i'w gwneud ar frys rwan (yn ogystal â thynnu 
cer�uniau o ddynion hiliol i lawr) yw dysgu plant a phobl ifanc am 
hiliaeth. Ches i erioed wers ar hiliaeth yn fy ysgol gynradd nac yn Ysgol 
Dy�ryn Nantlle. Eto, ym Mhenygroes y cefais un o wersi pwysicaf fy 
mywyd. Nid yn yr ysgol, ond yn Ysgol Sul Horeb, Penygroes. Ym 1968, fe 
wnaeth y Parch Gwilym Thomas a Mrs Gwyneth Thomas gy�wyniad i ni 
blant ei actio, sef 'Mae Gen i Freuddwyd'. Dysgais am freuddwyd fawr 
Martin Luther King a'r modd y talodd i'r eithaf am leisio'r weledigaeth 
fawr. Dwi'n ddiolchgar i Horeb am y wers honno.
Angharad Tomos

Damwain fach oedd Scwic, 
wel cyn belled a mod i yn y 
cwestiwn, fedrai ddim siarad 
dros ei fam o, rywsut dwi 
ddim yn meddwl ei bod hi o'r 
un farn, roedd hi yn gwybod 
yn union be oedd hi'n ei 
wneud. Ond o ran hynny 
damwain oedd ei fam o 
hefyd.
Roeddwn i'n eistedd yn yr 
ardd �rynt un diwrnod yn 
gwylio'r adar, roeddwn i'n eu 
bwydo ac yn mwynhau eu 
cân a'r privets yn llawn o adar 
to swnllyd , pan ddaeth cath 
drilliw, denau, �êr yno a 
bwyta’r hadau oeddwn i wedi 
eu rhoi ar y step i'r Robin Goch a'r fwyalchen.
Roeddwn i mor ypset- tydi cathod ddim yn bwyta hadau.
Mae'n rhaid ei bod yn llwgu meddyliais.
Mi ddois â hi i mewn i'r stafell haul a rhoi dipyn o ham iddi ac mi lyncodd o a 
dechrau canu grwndi.
Mi ddaeth bob dydd wedyn ac eithrio’r penwythnos Damwain, a threulio'r 
pnawn ar y so�a ac mi brynais fwyd cath iddi. Mi fyddai'n mynd tua phump 
o'r gloch, mae'n debyg ei bod yn perthyn i deulu oedd yn gweithio yn ystod 
y dydd meddyliais. Gwych - cath ran amser - cwmpeini yn ystod y dydd a 
dim biliau Fet.
Roeddwn yn mynd yn reit ho� o'r gath yma a galwn hi yn Twts wrth siarad 
efo hi, fedrwn i ddim rhoi enw iddi, dim � oedd piau hi yn naci. Ond roedd hi 
eisiau dod i'r tŷ.
Mi benderfynais fynd â hi i'r Fet i edrych oedd ganddi “microchip" ac i 
wneud yn siŵr nad oedd ganddi chwain neu ryw a�wydd arall. Mi brynais 
fasged cath rad, wel dros dro fyddai ei hangen, gan nad fy nghath i oedd hi.
Dim ‘chip’, roedd yn iach, yn ddi-chwain ac felly mi gafodd ddod i'r tŷ ac 
eistedd un bob ochor i'r tân yr oeddan ni. Un noson mi edrychodd arana i 
efo'i llygaid gwyrdd
“Dwi am aros heno" meddai a chyrlio i fyny a dyna lle cysgodd hi drwy'r nos.
Ond roeddwn i'n poeni fod rhywun wedi colli ei gath, roedd hi mor ddof a 
ho�us. Mi es o gwmpas y tai cyfagos i holi ond doedd neb biau hi.
Doedd hi ddim mor denau erbyn hyn ond yn dal yn �êr ac mi ddechreuais 
frwsio'r caglau allan o'i blew - deg munud gawn i ganddi a dim mwy, ond 
doedd hi ddim yr un gath ymhen rhyw wythnos.
Wedyn mi ddechreuodd gysgu ar droed fy ngwely, ac yr oedd yn gymaint o 
gwmpeini. Roeddwn wedi fy mabwysiadu.
O ia, mi �endiais i wedyn nad bwyta hadau yr oedd hi o gwbl ond y ’meal-
worms’ wedi sychu roeddwn yn eu rhoi allan i'r Robin Goch!!
Awen Roberts

Rali ‘Black Lives Matter’

Twts, Mam Scwic

Gwaith lliniaru llifogydd 
Rhostryfan yn cychwyn
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Siw Jones
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Yr Iard Lo • Carmel
ebost • johnhughescyf@gmail.com

Rhyw lond dwrn o bobol Carmel dwi’n 
gyfarwydd â nhw.  Criw reit glên, er bod 
un wedi bod mor hy a gofyn i mi dro’n ôl, 
‘Chi ydi’r ddynes yna sy’n cwyno am bob 
dim yn LLEU ?’
‘Na.  Dim y � sy’n cwyno,’ meddwn inna.  
‘Pobol sy’n cwyno wrtha i, a �nna’n 
cyhoeddi eu cwynion yn LLEU.’
Ddwedodd o ddim wedyn.  Ta waeth, 
isio rhoi hanes criw Carmel o’n i.  Dyna i chi 
Anwen yn dathlu ei phen-blwydd yn 88 yn ddiweddar, a llun da ohoni ar 
HENO.  A’r lleill?  Dwi wedi’u gweld nhw’n cerdded rownd bownd yng 
Ngharmel yn ystod y clo.  Ond rhyw wsnos yn ôl roedd tair ohonyn nhw 
wedi mentro cyn belled â’r Groeslon.  Prin mod i wedi’u nabod - y tair hefo 
mwgwd cotwm cartra a lastig rownd eu clustiau.
‘Dew!  Be ydach chi’n neud yn fama?’ holais.
‘Wedi darllen hanes yr artist yn y cylchgrawn GOLWG oedden ni, a meddwl 
y buasem yn cael gweld ei waith yng Nghapel Bryn Rhos.’
‘Ydi’r lle yn gorad?’ meddwn.
‘Dyna wnaethom ninna holi hefyd.’
‘No. Not now,’ meddai’r artist.
‘Gan ein bod wedi cerdded cyn belled, dyma ni’n penderfynu mynd ymlaen 
i THE ARK.’
‘THE ARK?’

‘Ia.  Welsoch chi mo’r wefan THE ARK GROESLON?’
‘Ne�, naddo.’
‘Ewch i’r wefan, ac mi gewch weld be sy yno.’
‘Be felly?’ holais.
Dyma’r tair yn rhestru fel tasa nhw’n adrodd y Rhodd Mam:
‘Boris, Benson a Bentley – alpacas.  Mi gewch dywys un rownd y cae am £25.’
‘Gweithdai i ddysgu pobol sut i gadw tyddyn.’
‘A sut i ofalu am anifeiliaid – defaid cy�redin, defaid penddu cnu cyrliog, geifr 
clustiau hirion, cŵn a chathod a ieir Pol Bovan.’
‘A sut i hel wyau ieir sy’n dodwy allan.’
‘Sut i �ensio, codi wal sych a thrin peiriannau megis beic cwad – pob cwrs 
yn para diwrnod ar gost o £155, gan gynnwys cinio.’
‘A tasa chi isio pro�ad gwahanol ar ddiwrnod eich priodas, croeso i chi ar yr 
alpacas, am bris wrth gwrs.’
‘’Lle mae’r THE ARK yma?’ holais.
‘I lawr heibio’r ysgol, yn Bryn Goleu.’
‘Oedd fanno’n gorad heddiw?’
‘Na. Y cyfan ddwedodd y ddynes, ‘No.  Not now.’
‘Dim ots,’ meddai’r hynaf o’r dair. Mi rydan ni wedi mentro o’n cyne�n wrth 
i’r Mark Drakeford yna lacio dipyn ar y rheolau.’
‘Mi rydan ni wedi cael gwynt bach,’ meddai’r llall.
‘A gweld rhywbeth gwahanol,’ meddai’r fenga.
A �nna’n meddwl nad oedden nhw wedi gweld dim! 
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‘Yr wyf  i yn datganu taw hon yw fy Ewyllys 
olaf a dirymaf  unrhyw Ewyllys flaenorol a 

wnaed gennyf’

Ewyllysiau Cymraeg gan
Ruth Ceri Jones LL.B. (Hons)

Os oes diddordeb gyda chi mewn cael Ewyllys yn yr 
iaith Gymraeg cysylltwch trwy ebost ar 

ruthcjones25@aol.com 
(Aelod o Gymdeithas Ysgrifennwyr Ewyllysiau)
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o’r cynghorau
Cyngor Cymuned Llandwrog

Cyfarfodydd Trwy gydol y cyfyngiad pandemig mae’r Cyngor wedi 
cynnal nifer o gyfarfodydd trwy ddefnydd technoleg. Arweiniodd hyn 
at benderfyniad y Cyngor i fod yn Gyngor ‘ddi-bapur’ ac wedi 
archebu tabled i bob aelod. Ariannwyd trwy ddefnyddio'r gyllideb 
lwfansau aelodau.

Cymorth i Bobol Fregus ac Oedolion yn ystod y Pandemig 
Neilltuwyd £2,500 o gyllideb y Cyngor i’r pum pentref yn y gymuned. 
£1,600 wedi ei ddosbarthu hyd yma. Fron £100 wedi ei ddefnyddio 
gan y Ganolfan i sefydlu a gweinyddu man casglu yn y siop. Cais 
pellach wedi cyrraedd am £400 i gyfrannu at fyrddau allanol i 
gydym�ur�o gyda phellter cymdeithasol. Carmel £500 wedi ei roi i 
Bwyllgor Pentref Carmel i ddosbarthu pecyn i 100 o bobol yn y 
pentref. Y Groeslon £400 wedi ei gyfrannu i wirfoddolwyr o’r 
Groeslon. Dros 300 o becynnau bwyd a �rwythau wedi ei ddosbarthu 
trwy gydol y gwaharddiad ynghyd a dosbarthiad o brydau poeth a 
the pnawn i un teulu. Llandwrog £400 wedi ei gyfrannu ar gyfer 
pecynnau bwyd i drigolion bregus y pentref gan griw o wirfoddolwyr. 
Dinas Dinlle £200 wedi ei gyfrannu, eto ar gyfer pecynnau bwyd i 
drigolion bregus

Pentre� 

Carmel Cwynion fod Tomen Sibi yn ansefydlog a bod cerrig yn 
disgyn i’r lon. Ofnir damwain. Cyngor Gwynedd yn cynnal arolygiad 
a’r sa�e. Clwt Foty : cwynion fod rwbel yn cael ei arllwys ar y sa�e ac yr 

hen ddarnau ceir a thractor ger mynedfa Hafoty Wen. Stad Tir y 
Goron sydd berchen y Clwt wedi rhoi caniatâd i’r Cyngor Cymuned 
dorri gwair a’r mieri a chlirio’r rwbel. Adran Gorfodaeth Cyngor 
Gwynedd yn edrych ar beth ellir ei wneud ynglŷn y darnau ceir.

Groeslon Cwyn ynglŷn cy�wr �oes ger Cae Sarn a chy�wr llain o dir 
tu ôl i gae chwarae'r ysgol. Cyngor Gwynedd am wneud y gwaith 
angenrheidiol.

Delwedd Ein Pentrefi - Gwasanaeth Torri Gwair Nifer o gwynion 
wedi ei dderbyn am y gwasanaeth. Gwair ddim yn cael ei gasglu, 
chwyn yn tyfu ar hyd palmentydd a chy�wr cy�redinol ein pentre�. Y 
Cyngor Cymuned yn galw ar Gyngor Gwynedd i drosglwyddo 
cyfrifoldeb am y gwasanaeth i Gynghorau Cymuned yn amodol fod 
cyllideb yn trosglwyddo drosodd. Credir fod aelodau Cynghorau 
Cymuned mewn gwell sefyllfa i adnabod y lleoliadau yn y pentre� 
sydd angen toriad, amlder y toriadau ac i hysbysebu’r gymuned o 
�aen llaw.

Ceisiadau Cynllunio   

C20/0404/22/YA   Tyddyn Perthi, Carmel LL54 7DP Hysbysiad Ymlaen 
Llaw i Adeiladau Sied Amaeth/Coed gohirio penderfyniad hyd nes y 
bydd gwybodaeth yn cyrraedd gan yr Adran Cynllunio am leoliad 
mynediad i’r adeilad.

C20/0271/17/HY   Ashgrove, Lon Grugan Ddu, Y Groeslon - Cais ar 
gyfer arwydd uwchben siop trwsio cyfri�aduron ar y drychiad blaen.  
Penderfyniad y Cyngor – cefnogi y cais ond yn gofyn i’r 
Awdurdod Cynllunio i roi amod fod yr arwydd yn ymddangos yn 
Gymraeg a Saesneg.
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Hywel Williams
Aelod Seneddol

Os oes gennych fater yr hoffech ei drafod
gyda’ch AS mewn cymhorthfa, yna 
cysylltwch ag ef yn ei swyddfa yng
Nghaernarfon neu ym Mangor:

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
(Ffôn) 01286 672 076

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr,
Bangor, LL57 1NR
(Ffôn) 01248 372948

hywel.williams.mp@parliament.uk

CYMORTHFEYDDMarw Heb Ewyllys
Heb ewyllys, mae eich ystâd yn atebol i'r gyfraith. Mae'r Rheolau 
Marwolaeth Heb Ewyllys yn rhestru mewn trefn benodedig y perthnasau 
gwaed hynny a fyddai'n etifeddu. Mae'r rhestr hon yn gymharol gyfyng 
ac os nad oes unrhyw un o'r perthnasau a benodir yn y rhestr wedi eich 
goroesi yna ai� eich holl eiddo i'r Goron.
Heb ewyllys, os ydych chi'n briod a bod gennych blant a bod gwerth eich 
ystâd yn fwy na £270,000, ni fydd eich gŵr neu wraig yn etifeddu 
popeth.
Mae ewyllys yn rhoi'r cy�e i chi benodi gwarchodwyr ar gyfer plant ifanc. 
Heb benodiad fel hyn gallai fod anghytuno mawr ynglŷn â phwy fydd yn 
gofalu amdanyn nhw ar ôl eich marwolaeth. 
Heb ewyllys, oni bai eich bod yn briod gyda'ch partner neu mewn 
partneriaeth si�l gyda nhw, fydden nhw'n cael dim byd. Chai� llysblant 
nad ydych wedi'u mabwysiadu ddim byd 'chwaith os nad oes ewyllys. 
Mae gwneud ewyllys yn rhoi'r cy�e i chi ddarparu ar gyfer teuluoedd 
estynedig.
Mae ewyllys hefyd yn eich galluogi i nodi dymuniadau penodol ar gyfer 
eich angladd. A ydych am gael eich claddu neu i'ch cor� gael ei losgi? 
Efallai bod gennych gyfarwyddiadau penodol ynglŷn â lle y dymunwch 
gael eich claddu neu lle y dymunwch i'ch gweddillion gael eu gwasgaru.
Mae gwneud ewyllys gan wybod eich bod wedi nodi eich dymuniadau 
yn dod â thawelwch meddwl, ac yn sgil yr argyfwng presennol, mae hi 
efallai yn bwysicach nag y bu hi erioed i wneud ewyllys.
Ruth Ceri Jones LL.B. Cyfreithwraig

Os ho�ech drafod llunio Ewyllys yn y Gymraeg cysylltwch trwy ebost ar 
ruthcjones25@aol.com
Ruth Ceri Jones LL.B.
Aelod o Gymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau                                               
                                                                
                                                                 
 AS lleol yn ‘siomedig’ gyda 
pherchnogion ffatri ym Mhenygroes
Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi mynegi siom efo 
cwmni Northwood am eu penderfyniad i gau eu �atri ym Mhenygroes, a 
hynny er gwaethaf cynnig o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn 
dilyn trafodaethau lleol. Mewn cyfarfod o’r Senedd ddoe diolchodd Siân 
Gwenllian i’r Llywodraeth am y cynnig o gefnogaeth ariannol, ac am 
gefnogi’r cynnig amgen gan y gweithlu ym Mhenygroes, ond dywedodd 
‘yn an�odus mae’r cwmni wedi gwrthod y cynnig hwnnw am resymau 
masnachol, ac maen nhw’n bwrw ymlaen i ddiswyddo’r 94 gweithiwr, 
sydd yn ergyd anferth.’
Ychwanegodd Hywel Williams AS y byddai’n rhaid dyfalbarhau â’r 
ymdrech i ganfod defnydd arall ar gyfer y �atri. Mae’r trafodaethau hynny 
yn cynnwys dod o hyd i brynwr ar gyfer y sa�e.
Nododd Siân Gwenllian fod ‘94 o swyddi yn Ny�ryn Nantlle yn gyfwerth â 
miloedd o swyddi mewn rhannau mwy poblog o Gymru ac yn haeddu'r 
un ymdrech a’r un sylw’ gan Lywodraeth Cymru.
 

Rhybudd Cyngor Cymuned Llanllyfni
               EWCH Â FO ADRA!
Oherwydd peryglon Covid 19 ym mis Mawrth eleni gohiriwyd 
gweithredu ein polisi i ofyn yn garedig i'r cyhoedd i fynd â'u hysbwriel 
adref o fynwent Macpela.
Mae'n fwriad gennym i weithredu'r polisi uchod yn y dyfodol agos a 
byddwn yn symud y corlannau ysbwriel o'r fynwent.
Mawr obeithiwn y cawn gydweithrediad y cyhoedd er mwyn cadw ein 
mynwentydd yn daclus.  Felly: Ewch â fo adref os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr.
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Math gwahanol o
ymddiddan yng
Ngholeg Carmel

Rhyw fath o gyfarfod yng Ngholeg Carmel ...

‘Coleg i laslanciau fel nynni.’
Zoom. Teams. Facebook Messenger. Whatsapp. 
Skype. Pwy feddylia ar ddechrau’r �wyddyn mai 
dyma rai o’r geiriau amlycaf y bydd nifer ohonom 
yn eu cysylltu â’r �wyddyn 2020? I’r rhai �odus 
ohonom ni sydd â chyswllt a defnydd o’r 
rhyngrwyd, mae syllu ar y sgrin dros y misoedd 
diwethaf wedi dod â �yrdd newydd o gadw 
cysylltiad, o weld anwyliaid, o gynnal a mynychu 
cyfarfodydd, ac o gymdeithasu. Yn bersonol, 
dwi’n aelod o ddau glwb darllen, yn cymryd rhan 
mewn cwisiau teuluol, yn cael cwmni criw coleg 
ac yn brysur yn trefnu toreth o ddigwyddiadau 
digidol i hyrwyddo llyfrau yn fy swydd bob dydd 
– i gyd drwy Zoom. Dwi hyd yn oed wedi bod yn 
sgwrsio wyneb yn wyneb â Nain Babell drwy 
gyfrwng Messenger. Wrth i newyddion 
diweddaraf ein pentre� ddod i law yn ddyddiol 
drwy’r tudalennau Facebook (dwi yng 
Nghaerdydd yn dueddol o wybod cyn Mam lle 
mae’r wyau a’r riwbob ar werth yn y Groeslon!), 
yr hyn sydd wedi dal fy sylw’n bennaf yw’r 
cynnydd mewn tudalennau hanes lleol ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Gofod newydd i rannu 
hanesion, lluniau a straeon am gymeriadau, 
digwyddiadau a phentre� ein gor�ennol. Dwi’n 
aelod o grwpiau Y Groeslon a’i Hanes a Hen 
Luniau Pen-y-groes a Llanllyfni, ac yn fwy 
diweddar, dwi wrth fy modd yn gweld yr holl 
luniau a’r bywiogrwydd mewn grŵp newydd, 
addas iawn ei enw, sydd wedi ymddangos ar 
Facebook, sef Coleg Carmel. 
Mae’r enw ei hun yn ddigon i’n tywys yn ôl i’r 
hen arfer hwnnw o gymdeithasu a arferai 
ddigwydd ym mhentre� Dy�ryn Nantlle, y 
cyfarfodydd an�ur�ol hynny ar ochr stryd neu 
yng ngweithdy’r saer i roi’r byd yn ei le. Fel y 
gŵyr nifer ohonoch, Coleg Carmel yw’r enw ar 
lafar hyd heddiw ar y llecyn ar y groes�ordd 
neu’r sgwâr yng nghanol y pentref, am mai yno, 
o �aen cysgod a gwres y becws, y byddai’r 
dynion a’r bechgyn yn ymgasglu i siarad a 
dadlau a thynnu coes bob gyda’r nos, yn 
enwedig ar nos Sul. Bues i’n lwcus iawn i gael yr 
hanes gan Gwen Lloyd:
‘A rwan ar nos Sul, mi fyddai Coleg Carmel yn 
llawn dop, yn llawn o ddynion ’da chi’n dallt, 
politics de, pawb â’i bolitics ... dyna pam oedden 
nhw’n galw fo’n goleg ’lwch, oedda nhw’i gyd yn 
mynd yno i Coleg, fydda fy nhad yn mynd, yn 
brysio i gael bwyd i gael mynd i Coleg. Roedden 
nhw’n dysgu oddi wrth yr hen i’r newydd, ac 
oddi wrth y newydd i’r hen fel yna.’
Gwen hefyd fu’n sôn am yr arferiad o gasglu yn 
groeslon Pisgah, yn enwedig ar noson côr, cyn 
symud ymlaen i’r Coleg. Bu Dafydd Glyn Jones 
yn sôn wrthyf am ei swildod o fynd drwy’r Coleg 
fel bachgen ifanc, ‘achos oedda chdi’n siwr o 
gael, ‘Tyd yma, gwranda, yli s’gen ti bennill i �? 
Sgen ti adnod?’ cyn y tynnu coes arferol, ‘dyda 
wrth dy dad mai hen lori sâl sydd gynno fo, ond 
paid â dweud mai � sy’n deud.’ 
Roedd mannau cy�elyb ymhob pentref. Ar 
droad yr ugeinfed ganrif, byddai cyrchu ar y 
Suliau i ganu yn ogystal â thrafod a siarad mewn 
mannau penodol fel Tai Pella, Poncan Storws, 

Clwt Stams neu Greigiau Drwg yn Nrws-y-coed. 
Byddai bwrlwm tebyg i’w gael o gwmpas y 
llythyrdy yn Rhostryfan, tra bod Senedd Tanrallt 
i’w chanfod yng ngweithdy Harri’r Gof yn ei ardd 
gefn, y cre�twr yn berwi o hiwmor wrth westeio. 
Ymysg y cyfweliadau sydd ar gof a chadw yn yr 
Archifdy yng Nghaernarfon, mae Cati Rowlands 
yn sôn am yr ymddiddan yn siop ei thad, teiliwr 
yn Rhosgadfan, lle byddai’r dynion yn ymgynnull 
i wrando arno’n darllen areithiau’r gwleidyddion 
o’r papurau newydd ac i ddadlau eu hochr. 

Lleoliad arall digon prysur yn y 1920au yn ôl 
tystiolaeth Gwallter Llyfni oedd ger y Felin yng 
ngwaelod pentref Llanllyfni, tra mai ymgasglu 
wrth y Post neu’r stesion ar ôl swper chwarel ac 
ar brynhawniau Sadwrn fyddai’r drefn yn 
Nhal-y-sarn. Mae gan Idwal Jones ddisgri�ad 
hyfryd o sgyrsiau’r dynion hynny ar hyd 

strydoedd y Nant yn nyddiau ei blentyndod; 
‘Siarad trwy’i hetia roedda nhw’n aml, ond mi 
oedda nhw’n medru trin geiriau a gwneud 
stori’n werth ei chlywed.’ Yn ôl ei ddull unigryw o 
adrodd stori, ‘Ebra-�’ y gelwid un o gymeriadau 
gwreiddiol Tal-y-sarn, sef Morris Jones, llywydd y 
Cwt Du yn iard y stesion. Y Cwt Du oedd Senedd 
Tal-y-sarn, lle byddai’r llwythwyr llechi yn trafod 
gwleidyddiaeth, diwinyddiaeth, llenyddiaeth, a 
hanesion am y rhyfel ‘nad oeddynt i’w cael ar 
glawr’ chwedl disgri�ad Gwilym R. Er eu siarsio 
gan eu rhieni i beidio mynd yno, byddai’r Gwilym 
R. ifanc, Dic ei frawd a’u cyfeillion yn cael eu 
denu gan ddawn rhigymu a diddanu ‘Ebra-�’, 
trafodaethau rhywiog y chwarelwyr dros ginio, 
a’r wefr o ‘glywed petha na doedden ni ddim i 
fod i’w clywed nhw.’
I’r un perwyl, gan Nain y cefais y stori am gwt 
torri gwallt y Groeslon, wedi ei leoli ble mae 
maes parcio’r Neuadd heddiw, a’r bechgyn ifanc 
yn cwrcwd o dan y cwt er mwyn clustfeinio ar 
sgyrsiau’r dynion, yn wallt i gyd yn dod oddi yno. 
‘Lle tywyll, chweiniog, ond coleg i laslanciau fel 
nynni,’ oedd disgri�ad trawiadol Gwilym R. o’r 
Cwt Du, a bu bodolaeth y cyfarfodydd an�ur�ol 
hyn lawn mor bwysig â’r cymdeithasau 
swyddogol oedd ynghlwm â’r capeli wrth 
ddatblygu awch ymysg pobl Dy�ryn Nantlle am 
addysg, am wybodaeth ac am drafodaeth.
Bron y gellid dweud bod y 400 o aelodau sydd 
gan grŵp Coleg Carmel ar Facebook heddiw yn 
efelychu’r hyn fu’n digwydd gyhyd yn y Coleg ei 
hun; yn cyfarfod i drafod, i sgwrsio, i rannu 
hanesion a phlethu atgo�on (ond gyda llawer llai 
o ddadlau, gwleidydda a thynnu coes, yn 
naturiol!) Tybed yn wir beth fyddai barn aelodau 

gwreiddiol Coleg Carmel, Cwt Du Tal-y-sarn, 
Senedd Tanrallt a’r holl fannau cyfarfod eraill am 
ein �yrdd rhithiol ni o gymdeithasu heddiw?
Diolch i aelodau grŵp Coleg Carmel ar 
Facebook, yn enwedig Eric Jones a Mansel 
Vaughan Thomas, am gael defnyddio’r 
lluniau.
F�on Eluned Owen



   RHIF 521 •  AWST •  2020LLEU •  9

Un dydd o haf yn 1838 – 14 Gor�ennaf i fod yn 
fanwl – brasgamodd rheithor Llanllyfni at ddrws 
ei eglwys – eglwys hynafol Rhedyw Sant. Doedd 
dim yn anghy�redin am hynny, wrth reswm; ond 
roedd yr hyn a wnaeth y Parch. John Jones y 
diwrnod hwnnw yn wahanol i’r arfer. Efallai gyda 
chymorth un o’i wardeniaid eglwys, hoeliodd y 
rheithor ddatganiad swyddogol i’r drws derw.  
Rhybudd o gyfarfod oedd hwn, i’w gynnal 
ymhen y mis, ar Awst 14eg, yn eglwys y llan.  

Beth oedd y cyfarfod hwn, felly?  Rhan o broses 
gyfreithiol gymhleth oedd y ‘rhybudd o 
gyfarfod’, a chan mai oes aur y wasg wythnosol 
oedd hon, cyhoeddwyd yr un rhybudd yn y 
‘Carnarvon Herald’ ar Or�ennaf 21ain a’r 28ain.  
Gweithredu deddf a gawsai ei phasio gan y 
Senedd yn 1836 oedd y rheithor – ‘Deddf 
Cyfnewidiad y Degwm’.

Roedd y llywodraeth wedi penderfynu newid 
trefn hynafol talu’r ‘Degwm’, sef 10% o’i 
gynnyrch amaethyddol roedd pob �ermwr yn 
gorfod ei dalu’n �ynyddol i Eglwys Loegr. Ers 
canrifoedd, buasai �ermwyr yn rhoi’r degfed ran 
o’u gwenith, eu barlys a’u ceirch - pob degfed 
ysgub - i berson y plwyf.  Cedwid hwn mewn 
ysguboriau degwm, ei werthu ar y farchnad a 
rhannu’r arian rhwng y rheithor, yr esgob, yr 
archddiaconiaid a’r deoniaid. Fe amrywiai’r 
cyfran o’r arian a ddeuai i’r person lleol o 
esgobaeth i esgobaeth.

Daethai’r arfer o dalu degwm o’r da byw, hefyd, i 
ben erbyn oes Victoria, ond fe geid taliadau o 
gynnyrch llaeth, wyau, gwlân a gwair o hyd 
mewn sawl man.  Yn Llanllyfni, roedd y �ermwyr 
yn dal i roi cyfran o’u gwair i’r rheithor bob 
blwyddyn.

Bwriad y llywodraeth yn 1836 oedd newid yr hen 
drefn hon am daliad ariannol gan bob �ermwr, 
wedi ei seilio ar brisiau’r farchnad am wenith, 
barlys a cheirch. Roeddwn nhw am bennu swm 
cyfartalog i’r degwm, ar sail prisiau ŷd dros y 
saith mlynedd �aenorol, gan fod prisiau ŷd yn 
amrywio yn ôl ansawdd y cynhaeaf bob 
blwyddyn. Er mwyn gwneud hyn, roedd yn rhaid 
trefnu arolwg llawn o holl diroedd amaethyddol 
Cymru a Lloegr, mesur a mapio pob cae, nodi 
cynnyrch neu ddefnydd pob un a phrisio 
cyfraniad pob �ermwr at ddegwm ei blwyf.

Canlyniad y penderfyniadau hyn oedd yr arolwg 
mwyaf manwl o ddefnydd a chynnyrch y tir yng 
Nghymru a Lloegr ers ‘Llyfr Domesday’ yn 1086 
(ac roedd hwnnw wedi cynnwys cryn nifer o 
leoedd yng Nghymru).  Fe fu syrfewyr wrthi am 
�ynyddoedd o 1836 ymlaen yn mesur tir, 
cynhyrchu mapiau enfawr a pharatoi dogfen 
swmpus y ‘Dosraniad Degwm’ [‘Tithe 
Apportionment’] ar gyfer pob plwyf.  Rhestrai’r 
‘Dosraniad’ yr holl barseli o dir a ddangosid ar y 
map, gyda rhif ar gyfer bob cae.  Ynddo fe 
nodwyd pwy oedd biau’r tir, pwy oedd y tenant 
(sef y �ermwr a fyddai’n talu’r degwm) a’r 

cynnyrch a geid o bob ‘cilcyn o ddaear’ - ŷd, 
gwair, porfa neu goetir.

Rheithor Llanllyfni ar y pryd oedd y Parch. John 
Jones, brodor o gy�niau Machynlleth, a gawsai 
ei addysg yn Ysgol Ramadeg Friars, Bangor, ac 
yng Ngholeg Iesu, Rhydychen.  Cawsai ei benodi 
i Lanllyfni yn 1819 a bu yno am weddill ei oes.  
Bu farw yn 1863.

I’r cyfarfod yn eglwys y llan ar 14 Awst, daeth 
cynrychiolwyr prif dirfeddianwyr y plwyf.  Y 
perchnogion mwyaf oedd Syr Joseph Huddart 
(ystâd Bryncir), Frederick Assheton-Smith (ystâd 
y Faenol), Richard Garnons (Pant Du a Nantlle), 
O.J. Ellis-Nanney ac Arglwydd Newborough 
(Glynllifon). Wedi penderfynu bwrw ymlaen i 
‘Gyfnewid y Degwm’ ym mhlwyf Llanllyfni, 
gohebwyd â’r Comisiynwyr Degwm yn Llundain. 
Roedd tri o’r rhain, ond penodwyd 22 o 
Is-Gomisiynwyr  -  pedwar ohonynt dros Gymru - 
a llu o ‘asiantau lleol’.  Bu tua 70 o bobl wrth y 
gwaith i gyd, rhwng 1836 a thua 1850.  Un o’r 
Is-Gomisiynwyr oedd Aneurin Owen, o Nantglyn, 
ger Dinbych, a fu’n gweithio yn bennaf yng 
Ngogledd Cymru. Roedd Aneurin yn ysgolhaig o 
fri, a chyhoeddodd argra�ad safonol ac enwog 

o gyfreithiau Hywel Dda. Aneurin Owen a 
ddaeth i Lanllyfni ym mis Chwefror 1841 i 
ddatrys cwyn gan rai o’r tirfeddianwyr bod 
disgwyl iddyn nhw dalu gormod o ddegwm.

Buasai tirfeddianwyr plwyf Llanllyfni yn cwrdd o 
dro i dro wrth i’r syrfewyr wneud eu gwaith. Bu 
un cyfarfod yn y ‘Mount Pleasant Inn’, Llanwnda, 
ar Dachwedd 8fed 1838, ac un arall yn y ‘Stag’s 
Head’, ym Mhenygroes, bythefnos yn 
ddiweddarach, ar Dachwedd 21ain.  Erbyn 
hynny, roedd y dra�t cyntaf o gytundeb wedi ei 
lunio, yn pennu cyfanswm taliad plwyf Llanllyfni  
-  £260-2s-6d.  Y cam nesaf, a’r un mwyaf llafurus, 
oedd dyrannu’r swm yma yn deg rhwng yr holl 
dirfeddianwyr (64 ohonyn nhw i gyd) a’u 
tenantiaid.  Wedi hysbysebu ddwywaith, cafwyd 
syrfëwr i lunio map o diroedd y plwyf ac roedd 
hwnnw’n barod erbyn Mai 1839.

Ar 11 Gor�ennaf, daeth prisiwr y Comisiynwyr 
Degwm, Francis Marston, o Sir Amwythig, i 
Lanllyfni gyda holiadur ar gyfer pob 
tirfeddiannwr. Diben hwn oedd canfod beth 
oedd cynnyrch eu holl diroedd. Wedyn, gyda’r 
wybodaeth o’r holiaduron, aeth Marston ati i 
brisio gwerth cynnyrch pob cae a pharsel o dir, 

 

Hen Ddolydd Ddaeth i’r Golwg

Rhan o'r map degwm yn dangos pentref ac eglwys Llanllyfni

Bob Morris Rhan o fap degwm Llanllyfni, yn dangos Penygroes
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gyda’r swm terfynol i gyd-fynd â’r cyfanswm a 
gytunwyd eisoes ar gyfer y plwyf.  Rhoi’r drol o 
�aen y ce�yl oedd hyn, rhywsut; ond un o 
amcanion y Comisiynwyr o’r cychwyn oedd 
sicrhau y byddai’r plwy� yn talu rhywbeth yn 
debyg, o dan y drefn newydd, ag a delid gynt.

Hyd yn oed wedyn, cwynodd saith o 
berchnogion tir Llanllyfni eu bod yn talu 
gormod. Roedd y swm o ddegwm a roddwyd ar 
eu caeau gwair, medden nhw, yn anwybyddu’r 
�aith eu bod yn rhoi peth o’u gwair i’r rheithor 
bob blwyddyn (neu ddogn o gaws, mewn 
blwyddyn wlyb, pan na fyddai digon o wair i’w 
sbario).  Dyna pam y daeth Aneurin Owen ei hun 
i Lanllyfni ar 26 Chwefror, 1841. Cyn iddo ddod, 
ac yn unol â’r drefn gyfreithiol, roedd copi dra�t 
o’r Dosraniad Degwm wedi ei roi yn nhŷ Mr 
Hugh Jones, un o wardeniaid eglwys Rhedyw 
Sant, ar Chwefror 3ydd. Hoeliodd yntau rybudd 
ar ddôr yr eglwys, bod hawl gan bobl i astudio’r 
ddogfen yn nhŷ Mr. Jones, ac y byddai cyfarfod 
ar Chwefror 26ain i wrando gwrthwynebiadau. 
Yn y cyfarfod hwnnw, cytunodd Aneurin Owen i 
ostwng taliadau chwech o’r saith a oedd wedi 
cwyno.

Wedi ei ymweliad â Llanllyfni, roedd Aneurin 
Owen yn fodlon fod y broses gyfreithiol wedi ei 
dilyn ac anfonodd adroddiad at ei feistri yn 
Llundain. Daeth y drefn newydd ar gyfer talu’r 
degwm i rym ym mhlwyf Llanllyfni ym mis 
Gor�ennaf 1841.

Bu talu’r degwm yn destun llosg iawn yng 
Nghymru yn ystod y degawdau wedyn, yn 
enwedig protestiadau ‘Rhyfel y Degwm’ rhwng 
1886 ac 1891.  Gwrthwynebai �ermwyr o 
Anghyd�urfwyr dalu degwm i Eglwys Loegr; ac 
er i’r Eglwys yng Nghymru gael ei ‘dadsefydlu’ yn 
1920, bu �ermwyr yng Nghymru yn dal i wneud 
taliadau am ddegawdau wedyn.  Erbyn hynny, 
cyfrannu roedden nhw at gronfeydd llywodraeth 
leol Cymru, a oedd wedi ‘prynu’n ôl’ yr hawliau 
degwm oddi wrth yr Eglwys a chyr� eraill oedd â 
hawl i ddegwm.

Erbyn heddiw, mae’r arolwg tir enfawr a wnaed 
bron i ddwy ganrif yn ôl yn �ynhonnell bwysig i 

bawb sy’n ymddiddori mewn hanes lleol, hanes 
amaeth neu hanes amgylcheddol. Bu’r 
dogfennau i’w gweld ar bapur neu ar ‘micro�che’ 
mewn archifdai ac yn y Llyfrgell Genedlaethol 
ers blynyddoedd lawer. Ond yna, rhwng 2014 a 
2017, cafwyd prosiect ar y cyd rhwng Cyngor 
Archifau a Chofnodion Cymru a Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru i ‘ddigideiddio’ dros 1,100 
o fapiau degwm o’r Llyfrgell Genedlaethol. Enw’r 
prosiect, a gafodd nawdd sylweddol gan 
Gronfa’r Lotri, oedd ‘Cyne�n: Mapio Cymru: 
Ymdeimlad o Le’. Bu cannoedd o wirfoddolwyr 
trwy Gymru yn gweithio ar-lein i gysylltu’r 
wybodaeth o’r dosraniadau degwm â’r mapiau 
degwm eu hunain a’u rhoi ar wefan agored i’r 
byd a’r betws.

Erbyn heddiw, mae’n bosib’, trwy fynd i wefan 
‘lleoedd.llyfrgell.cymru’ a dewis ‘Mapiau Degwm 
Cymru’, inni archwilio’r cyfoeth o wybodaeth a 
gasglwyd dan oruchwyliaeth pobl fel Aneurin 
Owen ers talwm. Gallwch deipio enw plwyf 

Llanllyfni, Llanwnda neu Glynnog, ac fe ddaw 
map neu awyrlun modern o’r plwyf i’r golwg – 
yn frith o rifolion ‘byw’. Pwyswch y rhif ac fe 
gewch fanylion y parsel hwnnw o dir fel yr oedd 
yn 1841: pwy oedd biau’r cae, pwy oedd yn ei 
�ermio a pha ddefnydd a wneid ohono. Gellir 
taenu’r map degwm gwreiddiol dros y llun –  a 
dacw’r hen ddolydd yn dod yn ôl i’r golwg. 
Gallwch edrych ar y ‘dosraniad degwm’ 
gwreiddiol, hefyd, golofn wrth golofn, gyda 
mesuriadau pob cae a swm y degwm oedd i’w 
dalu arno.

Beth fyddai Aneurin Owen a’r Parch. John Jones 
yn ei ddweud, tybed?  Fel haneswyr brwd eu 
hunain (roedd y Rheithor yn un o hoelion wyth y 
‘Cambrian Archaeological Association’) dichon y 
byddent wrth eu boddau, heddiw, yn byseddu 
trwy’r drysorfa gyfoethog o hanes Cymru y bu’r 
ddau ohonyn nhw â rhan yn ei chreu.

Bob Morris

Talysarn

Eglwys Llanllyfni
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L L A N L L Y F N I

Y  B O N T N E W Y D D

newyddion pentref

Penblwyddi arbennig Penblwydd hapus iawn i Mary Williams, 14 Ffordd 
Rhedyw, oedd yn dathlu ei 60 yn ystod mis Gor�ennaf. Dymuniadau 
gorau hefyd i Lois Hughes Jones, Bryn Rhedyw oedd yn 40 a Lucy Hale 
Evans, Ffordd Rhedyw hefyd yn 40. Gobeithio eich bod wedi cael dathlu 
rywsut neu’i gilydd!
Profedigaethau Cydymdeimlir yn ddwys iawn efo Dulwyn, Sioned a 
Tomi, 65 Ffordd Rhedyw, Ieuan Jones, Gor�wysfa, Lynwen Edwards, Maes 
Castell, a’r teulu oll yn eu profedigaeth fawr o golli Mrs Nancy Roberts a 

Mrs Anwen Mitchelmore mewn damwain erchyll.
Cydymdeimlir hefyd efo teulu Lleuar Fawr, ar golli brawd ac ewythr, Huw 
Lloyd Jones, Llanwnda.

Ysgol Llanllyfni 

Pob lwc i griw Blwyddyn 6 yn Ysgol Dy�ryn Nantlle!

Dymuniadau gorau i ddau o’r pentref sydd wedi bod yn yr Ysbyty mis 
Gor�ennaf, Idris Owen, Anneddle, Heol Buddug fu yn Ysbyty Glan Clwyd a 
Palmer Parry, Bryn Neuadd, Ffordd Clynnog fu yn Ysbyty Gwynedd. 
Gwellhad llwyr a buan i’r ddau ohonoch.
Cydymdeimlwn â theulu Len Bowness, 4 Stryd Fawr fu farw ar 6 

Gor�ennaf. Co�on cynnes at ei wraig Glenys, ei ferch Delyth a’i gŵr Eurwyn, ei 
wyres Glesni, a’i frawd Gareth, Tanbryn. 
Llongyfarchiadau i Gwern a Sian Eleri, Llwyn Onn, Clogwyn Melyn ar 
enedigaeth eu merch Alys. Chwaer fach i Megan ac Ifan ac wyres i Rhian ac 
Islwyn.

Heulwen Jones, 4 Glan Aber  01286 880344    •   Mrs Hefina Roberts, Gwynfa  01286 881139

Diddordeb mewn hel newyddion y Bont? Cysylltwch efo un o’r golygyddion.

Llongyfarchiadau mawr i Gwion Dafydd Roberts, 2 Frondeg ar dderbyn 
gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hanes o Brifysgol Bangor. Pob dymuniad 
da i’r dyfodol.
Diolch i bawb sydd wedi dod at eu gilydd i rannu prydau poeth I rai o 
drigolion y pentref. Diolch hefyd I’r rhai sydd wedi gwneud hyn yn bosib, 
i Iwan Deli'r Banc am baratoi'r bwyd, i'r Cyngor Cymuned a Mantell 
Gwynedd am eu cymorth ariannol ac i'r gwirfoddolwyr am rasio o 
gwmpas yn dosbarthu’r bwyd i bawb. Yn ogystal a darparu pryd poeth 
mae wedi bod yn braf iawn gweld y gymuned yn dod at eu gilydd i 
edrych ar ôl eu gilydd. 
Llongyfarchiadau i Phil (Gas) Williams, Cefn Dy�ryn, ar ennill gwobr 
rhagoriaeth gan Nwy Cymry am ei waith yn canu a diddori yng nghartre� 
henoed yr ardal. Gwaith clodwiw iawn.

Llongyfarchiadau i Mari, a theulu Glan Ffynnon a'u �rindiau, ar 
gy�awni'r gamp o ddringo'r Wyddfa saith gwaith mewn saith diwrnod a 
hynny i godi arian at Mind Gwynedd a Môn. Mae'r cyfanswm bellach yn 
dair mil o bunnau. Da iawn i chi gyd.

Llongyfarchiadau i drigolion Cae Sarn am ddal ati hefo'r bingo i godi pres 
at Awyr Las. Mae'r gronfa erbyn hyn bron â chyrraedd dwy �l o bunnau. 
Ardderchog.

Cawsom wledd yn ddiweddar gan sêr amryddawn y pentref a fu yn cymryd 
rhan yn ‘Mae gan Groeslon dalent.’ Llongyfarchiadau mawr ar y gwaith 
trefnu, a da iawn i bawb a fu’n cymryd rhan.

Trist oedd clywed am farwolaeth Mary Thomas, Angorfa. Anfonwn ein 
cydymdeimlad at Dafydd a'r plant Rhian, Glyn, Sion a'u teuluoedd.

Llongyfarchiadau i Cen a Nesta Thomas, Tyddyn Mawr, a fydd yn dathlu eu 
Priodas Ddiemwnt ar 6 Awst 2020. Priodwyd y ddau yng Nghapel Brynrhos 
ar Awst 6ed 1960, ac erbyn hyn mae'r teulu yn cynnwys tair o ferched, saith 
o wyrion a wyresau, a phump o or-wyrion a gor-wyresau.

Y  G R O E S L O N elliwhafpritchard@yahoo.com

Llongyfarchiadau i Gwyn a Linda Thomas, 22 Glanrafon ar ddathlu eu pen-blwydd priodas aur yn ddiweddar.

P E N Y G R O E S e-bostiwch eich newyddion at papurbro.lleu@googlemail.com neu danfonwch hwy i'r blwch yn Nhai Eryri
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newyddion pentref

Lle ‘di hwn?

Ateb llun mis diwethaf- Adfeilion Pant y Gog
Llongyfarchiadau gwresog iawn i Kazia Broda, Bryn Bugeiliaid, Nebo ar 
dderbyn gradd 2:1 BSc gydag anrhydedd mewn Nyrsio a Rheolaeth yn 
dilyn cwrs 4 mlynedd mewn Nyrsio.  Mae Kazia wedi dechrau swydd 
newydd yng nghanolfan Milfeddygon Conwy. Dymunwn bob lwc iddi.
Anturiaethau'r Pwyllgor Ardal Fel sawl mudiad cymunedol yn y 
dyddiau pryderus yma, tydi Pwyllgor Ardal Nebo a Nasareth heb gyfarfod 
ers mis Mawrth.
Er iddyn nhw drefnu rhaglen lawn dros �soedd yr Haf, cafodd popeth 
(bron) ei ohirio.
Un digwyddiad pwysig iawn yng nghalendr yr ardal yw'r gystadleuaeth 
tyfu tatws mewn bwced. Cafodd y tatws i gyd eu rhannu allan i'r 
cystadleuwyr brwd, felly mae trefniadau ar y gweill i gynnal y ddefod 
didoli a phwyso yn y Cae chwarae Nos Fercher 5ed o Awst mewn dwy 
sesiwn, am 5.30 ac am 6.30 o’r gloch. Gwyliwch �esbwc Nebo a Nasareth i 
wybod pa sesiwn cai� eich tatws  fynychu.
Alison Jones sydd yng ngofal y ddefod, a hi sydd wedi pwrcasu'r tatws, 
ynghyd â chyfrannu’r gwobrwyon i'r buddugol. Alison hefyd sydd â 
chyfrifoldeb am baratoi'r ‘Asesiad Risg’ bondigrybwyll.
Gofynnir yn garedig i gystadleuwyr a chefnogwyr i ddod ac o�er diheintio 
a menig efo nhw, a pharchu'r rheol 2 medr.
Gyrru Er na fu cyfarfod �ur�ol o’r Pwyllgor Ardal roedd yr e-byst yn 
boeth. Bu damwain i gath druan yn ddiweddar, ac felly gofynnwyd i 
yrrwyr i yrru’n ofalus trwy’r pentre’, os gwelwch yn dda.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda Dulwyn Roberts, ei chwaer Eurwen, 
a'r teulu oll yn eu profedigaeth o golli eu chwaer Anwen Mitchelmore a 
Nancy eu mam trwy ddamwain erchyll yn ddiweddar. Mae Eurwen yn 

byw yn rhif 4 Rhos Dulyn Nebo, a Dulwyn yn Ffordd Rhedyw Llanllyfni, ond 
treulia'i Dulwyn llawer o'i amser yn y Parc Nasareth.

Mwy o gydymdeimladau dan newyddion Llanllyfni.

Athrylith

Yn dilyn ein hadroddiad yn rhifyn mis Mehe�n am farwolaeth Gwynedd Rhun 
Jones fy gynt yn byw ym Mryn Teg, daeth y wybodaeth ganlynol trwy law 
Eurwen ei chwaer.

Soniwyd mis diwethaf am allu Gwynedd i siarad sawl iaith, ond fel y gwelwch 
o'r eitem isod, 'roedd Gwynedd yn gallu siarad nifer sylweddol iawn o 
ieithoedd. Digon i fod yn llyfr cofnodion Guinness meddai rhai !
Dyma'r deyrnged i Gwynedd, adroddwyd gan ei frawd Emyr ddydd yr 
angladd.
Treuliodd Gwynedd y rhan fwyaf o'i oes ym Mryn Teg, Llanllyfni, ac wedyn 
efo'i chwaer Eurwen yn y Fali, Ynys Môn. Ei brif ddiddordeb oedd dysgu 
ieithoedd, ac 'roedd yn athrylith yn y maes hwn. Does neb yn gwybod yn 
iawn faint o ieithoedd a ddysgodd.
Gwyddai yn sicr dros bedwar deg a phosib llawer mwy !
Medrai siarad pob iaith Ewropeaidd, ac Arabeg a Hebraeg, Siaradai Tagalog, 
iaith y Philipines gyda'i chwaer yng nghyfraith.
Pan ar wyliau hefo ei chwaer Eurwen yn Awstria, aethant ar drip hefo criw i 
weld hen gastell yn y mynyddoedd. Ar un o'r waliau 'roedd plac mewn hen 
Almaeneg. Gofynnodd un o'r criw i'r tywysydd a fedrai ei gy�eithu iddynt. 
Ymddiheurodd na fedrai am fod yr ysgrifen dros wyth gant o �ynyddoedd 
oed.
Medrodd Gwynedd gy�eithu'r plac ar ei union.
Tro arall pan ar wyliau yn Jersey, roedd dau ddyn o A�rica yn gweinyddu wrth 
y bwrdd bwyd. Siaradant Swahili. Medrodd Gwynedd sgwrsio efo nhw yn yr 
iaith.
Dechreuodd ddysgu ieithoedd pan oedd yn wyth oed. Cafodd afael ar lyfr 
dysgu Lladin, a brynwyd gan ei dad oedd yn bwriadu dysgu Lladin ei hun, i 
allu darllen barddoniaeth Vergil yn y gwreiddiol. 
'Roedd yn ho� iawn o'i Feibl, a chymharu'r gwahaniaeth rhwng ieithoedd 
eraill.
'Roedd yn ddarllenwr brwd iawn, ac oherwydd hynny roedd digonedd o 
lyfrau yn nhŷ ni pan oeddem yn tyfu i  fyny.
Roedd hefyd yn ho� beicio a mynd ar ei fotor beic. Gwyddai am bob man yn 
Sir Fôn.
Emyr Jones

Heulwen Jones, 4 Glan Aber  01286 880344    •   Mrs Hefina Roberts, Gwynfa  01286 881139N E B O  a  N A S A R E T H OPHuws, Bryn Gwyn, Nasareth • 01286 881176      e-bost ohuws@toucansurf.com

R H O S T R Y F A N
Marika Fusser • 3 Tai Minffordd • 830913    e-bost: post@marikafusser.com

Llongyfarchiadau i Ceri a Robin o’r Felinheli ar enedigaeth 

Gwion diwedd mis Mehefin. Dymuniadau gorau i Bethan a Colin, 

Pencaenewydd ar ddod yn daid a nain, ac i Mrs Eirian Williams, 

Pantycelyn ar ddod yn hen nain. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd 

fel teulu.

Dymuniadau gorau i’r 10 sydd yn gadael blwyddyn 6 Ysgol 

Rhostryfan ac yn symud i Ysgol Syr Hugh Owen ym mis Medi. Pob 

lwc i Lili, Lois Lloyd, Lois Dafydd, Tesni, Mali, Hannah, Megan, Caio, 

Cemlyn a Guto.

Pob lwc i Miss Gwenllian Hughes sydd yn gadael ei swydd fel 

athrawes yn Ysgol Rhostryfan i ddechrau gyrfa newydd.

Llongyfarchiadau i Fflur Davies, Pencanewydd ar ddod i’r brig 

yng nghystadleuaeth The Unity Project yn ddiweddar. Cafodd 

Fflur y cyfle i ganu gyda chriw o sêr o’r byd theatr ar sengl 

elusennol ‘Unity’. Da iawn ti Fflur, mae yna ddyfodol disglair iawn 

o dy flaen dwi’n siŵr.
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newyddion pentref

T A L Y S A R N

Dymuniadau gorau i ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Talysarn sydd yn ein gadael eleni - Mrs G Evans, Pennaeth.

Profedigaeth Gyda thristwch daeth y newyddion am farwolaeth Huw Lloyd 

Jones, Gwern, Saron yn 62 oed. Gŵr annwyl Ellen a thad Daniel, Sara a Ioan. 

Mab Jane Beryl, Pengwern a brawd i Wil (Lleuar) a Jane yn sir Fôn. Taid 

cariadus Elin, Catrin, Tomos, Iago a Now Huw, mab bach Sara anwyd y 

diwrnod y bu Huw farw. Mae meddyliau yr ardal gyfan gyda’r teulu oll.

Dyma grynodeb o’r deyrnged a draddodwyd yn angladd Huw.

Huw Lloyd Jones (Huw Gwern)

Gŵr ei filltir sgwâr oedd Huw, wedi ei fagu yn Lleuar Fawr, yn fab i Gwilym a 

Beryl Jones ac yn frawd i William a Jane. Symudodd y teulu’n ddiweddarach 

i Pengwern, Saron, ac yno yn Gwern, ar dir y fferm, y bu i Huw ac Ellen ei 

briod ymsefydlu yn dilyn eu priodas  a magu tri o blant, Daniel, Sara ac Ioan.

Roedd Huw yn ffarmwr o’i gorun i’w sawdl. Roedd amaethu yn ei waed. 

Mynychodd ysgol Llanllyfni ac ysgol Dyffryn Nantlle, a digwyddiad cyson 

fyddai gweld ei dad yn galw yn yr ysgol i chwilio am Huw oherwydd fod 

angen pâr arall o ddwylo i dynnu oen neu i gyflawni rhyw orchwyl arall ar y 

ffarm! Gadawodd yr ysgol i ddilyn cwrs mewn amaethyddiaeth yng ngholeg 

Glynllifon, ac roedd hyn wrth ei fodd.  Gallai fwynhau bywyd y coleg yng 

nghwmni ei gyd-fyfyrwyr ond ar yr un pryd ddal gafael ar y gwaith 

beunyddiol ym Mhengwern.

Meddai Huw ar y sgiliau angenrheidiol fyddai’n sicrhau llewyrch ar dir y 

fferm.  Gweithiai’n ddiflino a hynny er gwaethaf y poen dirdynnol a 

ddioddefai yn ei gefn ddydd a nos. Roedd yn weithiwr medrus a 

chydwybodol, ond roedd hefyd yn gymdogol a chymwynasgar a’i 

beiriannau nid yn unig at ei ddefnydd ei hun ond at ddefnydd eraill yn 

ogystal.

Bu’n gefnogol i Fudiad y Ffermwyr Ieuainc ar hyd y blynyddoedd a 

chadwodd gyswllt â changen Dyffryn Nantlle i’r diwedd. Mewn 

gwerthfawrogiad o’i gefnogaeth cafodd ei anrhydeddu yn Aelod Oes o’r 

mudiad sirol

Gadawodd Huw ni yn llawer rhy gynnar, a chofiwn yn annwyl amdano fel 

gŵr caredig a chymwynasgar.  Roedd hefyd yn gwmnïwr a sgwrsiwr difyr.

Roedd aelwyd a thir yn bwysig i Huw, a llafuriodd yn ddiflino i gynnal y naill 

a’r llall. Ei aelwyd oedd ei gaer a’i deulu oedd ei drysor. Bu’n dad heb ei ail i 

Daniel, Sara ac Ioan, ac yn daid gora’n y byd i Elin, Catrin, Tomos, Iago a Now.  

Bydd bwlch enfawr  o’i ôl yn Gwern a chydymdeimlwn yn ddiffuant â’i 

deulu oll yn eu colled.

Cynhaliwyd angladd Huw ym Mhengwern pnawn Sadwrn, 25ain 

Gorffennaf a hynny yng nghwmni ei deulu agosaf. Derbynnir rhoddion yn 

ddiolchgar er cof amdano tuag at Hosbis yn y Cartref a Ward Alaw, Ysbyty 

Gwynedd.

Gwenda Richards

 Mrs Ellen Pritchard, Isallt, Ffordd yr Eglwys  • 01286 880711

e-bostiwch eich newyddion at PapurBro.Lleu@googlemail.comD I N A S ,  L L A N W N D A ,  L L A N F A G L A N  
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newyddion pentref
B R Y N A E R A U

Pob hwyl i ddisgyblion Blwyddyn 
6 yn yr ysgol uwchradd! Dyma 
nhw yn �arwelio efo ni, gan gadw 
at reolau pellter cymdeithasol.

Ysgol  Br ynaerau
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Un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, rh, th  

Atebion i  

Len Jones • Glan yr Afon • Y Groeslon • Caernarfon • LL54 7TY erbyn 12 Awst
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1. Dechreuadau’r uno mawr yn y 
llan – a chodi hon i ddathlu? (5)
2. O�eiriad gynt o Fôn, ond a 
go�r fel prydydd (7)
3. Cymorth gwlyb i 17 
Ar Draws (4)
4. Crandrwydd sy’n nodweddu’r 
rhain – a’u trigolion? (6)
5. Wedi’r dewis bwriadus, wele’r 
canlyniad (8)
6. Math o ymgeleddu ymysg 
cyfeillion (5)
7. Hynod dda yw’r negeswyr 
dwyfol (8)
12. Mwy nag anogaeth – ac un 
tro, ers talwm, cafwyd deg! (8)
13. Gweithred feddiannol nad yw 
i’w hargymell (7)
15. Bodolaeth a rhesymeg yw ei 
bynciau, er cychwyn swnio fel un 
yr ysgol (7)
16. Am mai newid drwg a wneir 
ym mhen draw’r fro, dyma sy’n 
digwydd (6)
18. Wedi seibiant bach 
ymddengys cerdd eisteddfodol – 
am ran cor�orol isel, tybed? (4) 
20. Wedi llawer tro a chryn dipyn 
o haul mae ôl gwisgo yn 
amlwg (5)
21. Trio ras ucha’r mynydd wna’r 
arweinwyr, a gweld y copa (4)

1. Ai yng nghangell y gadeirlan y 
mae’r organ? Cewch weld! (5)
4. ‘Ogof lladron’ meddid. Ai 
gwneud hyn o le pader drwg a 
olygwyd?  (7)
8. Dyma’r diwedd o lawer math 
anghy�redin (9)
9. Darn o’r gyllell wych yn 
datblygu i fod yn declyn arall (3)
10. Ffynhonnell redegog ar gyfer 3 
I Lawr (4)
11. O’i mewn hi mae ail oen 
truenus, er bod y cwbl yn 
garedigrwydd (8)
13. Cyfrwys! Yn cuddio yn y llwyn 
o gyll! (6)
14. Lle mae rhai ar adain yn y 
pyllau newydd cychwynnol, - ger 
troed Yr Wyddfa, efallai? (6) 
17. Gweithredu hylifol gyda 
chymorth 3 I Lawr (8)
19. Yr un ifanc sy’n ymddangos 
wrth i raw fechan gael ei rhoi yn y 
cwt (4)
22. Cyfeirio at y man lle gwelir 
rhan o’r trac weithiau (3)
23. Rhai ifanc, ar eu ty�ant, sydd 
yma (9)
24. Celfyddydol weledol yw’r 
gweithgarwch (7)  
25. Gweithgaredd sy’n greiddiol i 
15 I lawr (5)

AR DRAWS                                  I  LAWR
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Atebion Croesair Gorffennaf
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Ar Draws: 1.Datod 4.Gwelltyn 8.Gwestai 9.Chwerw 10.Dysgu gwers  
14.Afraid 15.Llefain 17.Llywodraethu 20.Dychan 22.Gwahanu 23.Rwsiaid 
24.Robin 
I Lawr: 1.Dogn 2.Trem 3.Datrysiad 4.Gwisgo 5.Erch 6.Tredegar 7.Nawddsant 
12.Darlledwr 13.Brawychus 16.Basged 18.Caib 19.Buan 21.Nia 

Derbyniwyd 25 cynnig. Yr unig lithriad a welwyd, gan un, 
oedd ‘Rhegain’  (15 Ar Draws).

Wele enwau’r 24 cywir: Paul Davies, Angharad Tomos, Mona Thomas, Mena 
Williams (Penygroes) Awen Roberts, Emrys Gri�ths (Rhosgadfan) Endaf 
Jones, Janet Williams, Anwen Roberts, John Bryn, Eluned H.Jones, Ceinwen 
Gri�th (Y Groeslon) Alwen Jones (Llangybi) Rhiannon Jones (Llanfaglan) 
Glynne Williams (Benllech) Elen McKean (Bontnewydd) Anna Yardley Jones 
(Penrhyndeudraeth) Dilys A.Pritchard-Jones (Abererch) Marnel Pritchard 
(Llandwrog) Eirlys Huws (Bont-goch, Ceredigion) Gareth Jones (Glanaman) 
Anne Vaughan-Jones (Pontllyfni) Jean Evans (Dinas) Llio Haf Adams 
(Penrhyncoch).

Enillydd y £5 yw Alwen Jones, Tyddyn Y Llan, Llangybi, Pwllheli.
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Dod i adnabod Swyddogion Olrhain Cysylltiadau Gwynedd

Mae Shirley Williams wedi gweithio i Gyngor Gwynedd ers 1990, yn 
gweithio fel swyddog diogelwch ffyrdd. Fel rhan o'i gwaith arferol, 
byddai'n cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau diogelwch ar y 
ffyrdd gan gynnwys y cynllun Pass Plus sy'n helpu gyrrwyr sydd 
newydd basio’r prawf gyrru i feistroli eu sgiliau ar y ffordd.
Mae Siwsan Broda hefyd yn aelod o dîm Diogelwch Ffyrdd Gwynedd, yn 
gweithio gydag ysgolion i helpu disgyblion oed cynradd gyda chyngor ar 
sut i groesi'r �ordd yn ddiogel ac ymyriadau a materion diogelwch �yrdd 
eraill.
Mae’r ddwy wedi gwirfoddoli i adleoli dros dro i'r tîm Pro�, Olrhain a Diogelu 
ers diwedd mis Mai. Bryd hynny, roedd y Cyngor yn sefydlu grŵp cychwyn-
nol o bobl i weithio fel olrheinwyr cyswllt i helpu gyda'r ymdrechion cened-
laethol i fynd i'r afael â Covid-19.
Meddai Shirley: ‘Pan ddechreuodd y cyfnod cloi, roedden ni’n parhau gyda'n 
gwaith diogelwch �yrdd gan ein bod yn gallu cario ymlaen i hyrwyddo 
negeseuon diogelwch ar y �yrdd ar-lein. Ond fe wnaethon ni sylweddoli’n 
fuan y byddai’n rhaid gohirio’r gwaith o fynd allan i siarad â phobl i 
hyrwyddo’r negeseuon hyn wrth i’r cyfnod cloi fynd yn ei �aen. Felly 
roeddwn i'n meddwl bod dod yn swyddog olrhain cyswllt yn �ordd o helpu’r 
achos. Fe gawsom lawer o hy�orddiant cyn i’r gwaith ddechrau, o ran deall y 
systemau TG yr oeddem yn eu defnyddio ond hefyd o ran y �ordd orau i 
fynd ati i siarad â phobl sy’n naturiol yn teimlo’n eithaf bregus. Fe wnaethom 
hefyd elwa o hy�orddiant ar faterion diogelu fel ein bod yn gallu adnabod y 
rhai a allai fod yn fregus, a’n bod yn gallu tynnu sylw at unrhyw bryderon 
sydd gennym am les cor�orol neu feddyliol unigolion. Weithiau, mae yna 
amgylchiadau pan mai ni fel swyddogion olrhain cysylltiadau ydi’r rhai sy’n 
dweud wrth bobl eu bod nhw wedi pro�’n bositif am y Coronafeirws, felly 

mae’n bwysig iawn ein bod yn dangos cydymdeimlad. Tydi o ddim yn neges 
y mae unrhyw un eisiau ei chlywed.’
Ychwanegodd Siwsan, sydd hefyd yn swyddog olrhain cyswllt: ‘Mae pawb 
rydw i wedi cysylltu â nhw wedi bod yn hapus i siarad â mi ac i gymryd rhan 
yn y broses. Mae'n amlwg yn gyfnod anodd i'r bobl yr ydym yn cysylltu efo 
nhw, felly mae'n bwysig iawn ein bod yn dangos cymaint o empathi â 
phosib.Fel rhan o’r gwaith, mae’n hanfodol bod pobl yn siarad yn onest efo 
ni ac yn rhannu cymaint o wybodaeth berthnasol â phosib. Fel rhan o'r 
galwadau, rydan ni'n gofyn i bobl lle maen nhw wedi bod yn ddiweddar a 
gyda phwy maen nhw wedi bod mewn cysylltiad agos. Mae’n gallu bod yn 
anodd, oherwydd mi allwn ni fod yn holi am symudiadau rhywun o saith 
niwrnod yn ôl, felly rydym yn ceisio helpu gymaint â phosib. Yna byddwn yn 
cofnodi eu cysylltiadau fel y gellir eu hadnabod nhw a gofyn iddynt hunan-
ynysu - dyma'r allwedd i gyfyngu ar ledaeniad yr haint. Ond mae llawer mwy 
i'r gwaith na gofyn i bobl am eu symptomau a lle maen nhw wedi bod. 
Rydym hefyd yn cynnig cymorth a chyngor - i ddarganfod lle mae grwpiau 
ar gael i ddosbarthu bwyd i bobl sy’n hunan-ynysu oherwydd Covid19. 
Rwy'n ho� meddwl ein bod wir yn helpu pobl yn ogystal â chwarae ein rhan 
i atal lledaeniad y feirws.’
I unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, arhoswch adref nes i chi gael 
prawf. Bydd hunan-ynysu yn helpu i reoli lledaeniad yr haint i �rindiau, y 
gymuned ehangach, ac yn enwedig i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymune-
dau. Dylai unrhyw un sy'n credu bod ganddyn nhw symptomau’r Corona-
feirws hunan-ynysu ar unwaith a gofyn yn syth am brawf. Mae manylion ar 
sut i dderbyn prawf ar gael yma 

https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws

(o’r dudalen �aen)

Cronfa Grantiau Argyfwng + Aelodaeth am Ddim i Gylchoedd Meithrin

Un o’r camau ymarferol mae'r Mudiad Meithrin yn 
ei wneud i helpu Cylchoedd Meithrin yn ystod 
cyfnod pandemig Covid-19 yw rhannu grantiau o 
gronfa’r Mudiad i'r cylchoedd sydd mewn angen. 
Gydag o leiaf £250,000 yn y gronfa o �s Medi 
ymlaen bydd modd cynnig cymorth i liniaru 
sgil-e�eithiau ariannol y feirws ar y cylchoedd a 
orfodwyd i gau am �soedd. Mae £90,000 eisoes 
wedi ei rannu i dros 50 o Gylchoedd Meithrin ers 
mis Ebrill.
Bydd rhaid i’r Cylch Meithrin fod wedi ymaelodi 
(yn ddi-dâl am eleni) â’r Mudiad am y �wyddyn 
hon (2020-21) ac ail-agor ei ddrysau ym mis Medi 
i fod yn gymwys i ymgeisio am y grant a hynny 
trwy gystadleuaeth agored.
Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif 
Weithredwr Mudiad Meithrin:
‘Bydd y Grant yma’n agored o 22 Gor�ennaf i 
unrhyw Gylch Meithrin sydd wedi ymaelodi 

gyda’r Mudiad eleni. Rydym yn cynnig grantiau 
hyd at £1,000, £2,000, £3,000, £4,000 a £5,000 
trwy gystadleuaeth agored i Gylchoedd Meithrin 
sydd mewn angen yn dilyn sgil e�eithiau 
Covid-19. Byddwn yn �afrio ceisiadau sy’n 
galluogi’r cylch i ail-agor ar ôl y cyfnod 
sylweddol ar gau ac sy’n helpu cylchoedd i 
gydym�ur�o gydag anghenion rheoleiddiol 
newydd o ganlyniad i’r �rws, megis 
gweithdrefnau glanhau, treulio amser yn yr 
awyr agored ac unrhyw anghenion newydd 
eraill sy’n rhan o’r rheoliadau. Oherwydd yr 
hinsawdd ariannol anodd i’n cylchoedd yn sgil y 
pandemig mae’r Mudiad wedi penderfynu 
peidio codi � aelodaeth ar ein haelodau 
presennol ar gyfer y �wyddyn 2020-2021. Mae 
hyn er mwyn helpu ein haelodau yn ariannol a 
symleiddio’r broses fel bod un peth llai i boeni 
amdano.’

Dyma rai o’r manteision eraill o fod yn aelod o 
Mudiad Meithrin: 
• Cefnogaeth Swyddog Cefnogi penodol fydd yn 
darparu cymorth, cyngor, arweiniad a 
gwasanaeth bugeiliol. 

• Mynediad at ystod eang o gyfleoedd 
hy�orddiant �ur�ol ac an�ur�ol drwy academi 
(yn lleol, rhanbarthol ac ar-lein) 

• Hybysebu gwasanaeth y cylch trwy’r adran 
‘Chwilio am Gylch’ ar wefan Mudiad Meithrin, 
ynghyd â hysbysebu swyddi

• Cyflenwad eang o adnoddau marchnata a 
chyhoeddusrwydd 
Mae rhestr lawn o’r gwasanaethau a’r adnoddau 
i’w gweld yn ein Pecyn Cofrestru – 
gweler y ddolen am y manylion llawn:

www.meithrin.cymru/pecyn-gwasanaeth-
mudiad-meithrin/cy/c441/ 
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