y mis yma

Papur Newydd Dyf fryn Nantlle
Pr i s 8 0 c
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Be Sy’n Digwydd
Yn ‘Yr Orsaf’?
Ers y Cloi diweddaraf, mae Caffi'r Orsaf ar agor rhwng 11.30 a 2.30 ar
gyfer mynd â bwyd allan (sieciwch Facebook am y wybodaeth
ddiweddaraf ). Ond dim ond un agwedd o'r gwaith yw y Caffi, ac yn
ystod y misoedd dwytha, mae llawer o ddatblygiadau cyffrous
wedi bod.
Ers mis Tachwedd, mae Carwen wedi cyrraedd. Car trydan cymunedol
ydi Carwen – y cyntaf yn y dyffryn. Mae ar gael i bobl ei logi, ac mae
modd ei ddefnyddio i fynd â phobl i apwyntiadau neu i siop. Rydym yn
trefnu rota o wirfoddolwyr, felly os ydych efo amser i'w gynnig ac
awydd cael tro ar yrru car trydan – rhowch wybod.

Ers mis Awst, mae Geraint Williams yn brysur yn ei swydd fel Swyddog
Bwyd a Lles, ac mae wrthi'n darparu rhandiroedd o flaen Plas Silyn.
Prosiect arall yw yr un i wneud gardd wyllt ger Trem y Wyddfa, ac mae'r
safle wedi dechrau cael ei glirio. Yn olaf, gan fod pryder am wastraff
bwyd yn y Co-op, mae Geraint yn gyfrifol am ei gasglu gyda'r nos a'i
ddosbarthu i lefydd fedr ei ddefnyddio.

Geraint • swyddog bwyd

Gwion Roberts

Argyfwng Tai • tud 4
Mannau gwefru ceir trydan • tud 8
Canolfan Uwchgwyrfai • tud 7

Yn y Ganolfan Ddigidol, mae Daniel Crookes
yn dal i weithio ac wedi gwneud ffilm o
gyngerdd Nadolig Ysgol Bro Lleu. Pan fydd y
Cloi yn llacio, mae gwaith ar gael yma i
wirfoddolwyr, ac mae rhai wedi rhoi ei
henwau eisioes i fod yn rhan o brosiectau
digidol.
Caffi Trwsio: Rhywbeth mae llawer wedi holi
yn ei gylch yw cael Caffi Trwsio fydd yn
rhannu sgiliau gwahanol bobl. Os oes
gennych chi sgil y gallwch ei rhannu – neu
eisiau dysgu rhywbeth penodol, bydd
sesiynau yn cael ei cynnal reit fuan i
gyfnewid sgiliau gwahanol. Bydd y sesiynau
hyn yn cael eu trefnu yn rheolaidd yn Yr
Orsaf.
Y diweddaraf i ymuno â'r gweithlu yw Gwion
Roberts o'r Groeslon, a'i swydd o ydi
Arweinydd Twristiaeth Gymunedol. Mae
Gwion yn edrych ymlaen i gasglu hanes yr
ardal a threfnu sawl taith ddiddorol inni wrth
i'r tywydd gynhesu.

Prosiect Iechyd a Lles
Dyffryn Nantlle

Cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil

Mae Grŵp Cynefin yn cyd-weithio gyda myfyrwraig gradd meistr
yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor. Mae’r ymchwil
wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Teitl yr ymchwil
yw:
Datblygu sgwrs ynghylch angen cymuned Dyffryn Nantlle i
groesawu lles drwy ymyraethau presgripsiwn cymdeithasol.
Yn fyr iawn mae Presgripsiwn Cymdeithasol yn wasanaeth sy’n
galluogi meddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
eraill (e.e nyrsys ac ymwelwyr iechyd) i gyfeirio eu cleifion at
wasanaethau lles yn y gymuned.
Hoffem wahodd aelodau o gymuned Dyffryn Nantlle i gymryd
rhan mewn trafodaethau grwpiau ffocws i drafod yr angen am
ddarparu gwasanaeth presgripsiwn cymdeithasol o’r prosiect
iechyd a lles. Byddai cyfrannu yn yr ymchwil hwn yn rhoi cyfle i
chi roi llais i unrhyw anghenion lles sydd o bosib yn bodoli yng
nghymuned Dyffryn Nantlle. Bydd eich cyfraniad yn cael ei
ddefnyddio i lunio argymhellion i Grŵp Cynefin fel bod modd
iddyn nhw ddylunio gwasanaeth sy’n cwrdd ag unrhyw
anghenion yn effeithiol o’r cychwyn cyntaf.
Os oes gennych ddiddordeb yn yr ymchwil, cysylltwch gyda
Gwenlli Thomas cyn 5 Chwefror drwy e-bostio
sou9b8@bangor.ac.uk neu ffonio 07923642930 am y manylion
llawn.
Diolch o flaen llaw.

LLEUCU NON A’R CYFNOD CLO
Er bod Lleucu Non o’r
Groeslon wedi treulio
tymor ym Mhrifysgol
Caeredin, mae wedi bod
yn brysur yn gweithio ar
waith comisiwn yng
Nghymru. Lleucu a
gynlluniodd glawr y llyfr
Adref yn ogystal â’r lluniau
sy’n bywiogi ei gynnwys,
sef deg ar hugain o
straeon byrion a
ysgrifennwyd ar gyfer
cystadleuaeth stori fer y
cylchgrawn Cara. Beirniad
y gystadleuaeth hon oedd
Manon Steﬀan Ros, ac
meddai, ‘Pleser llwyr oedd
cael pori drwy
ymgeisiadau cystadleuaeth ysgrifennu creadigol Cara. Wel, dwi’n
deud pori – dyna oedd y bwriad. Ond yn syth bin, cydiodd y straeon
yma yn fy meddwl, a chefais fy hudo.’
Enillydd y gystadleuaeth oedd Marged Elen Wiliam o
Benrhosgarnedd, yn ail roedd Sioned Erin Hughes o Foduan, ac yn
drydydd, Lowri Haf Cooke o Gaerdydd.
. . . . . . i dudalen 5
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PYTIAU PERSONOL

LLEU

I roi pwt personol yn LLEU, cysylltwch ag
Alwena Davies, 6 Stryd y Capel • Penygroes • LL54 6PA 01286 882035
Mae tâl o £5.00 i’w anfon gyda phob pwt personol os gwelwch yn dda.

SWYDDOGION
CADEIRYDD
Siwan Mair Thomas
YSGRIFENNYD D
Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân • Ffordd Clynnog,
Penygroes • LL54 6NS
TRYSORYDD
Carys Williams
11 Ffordd Clynnog
Penygroes • LL54 6NP
01286 881413
TREFNYDD HYSBYS E B I O N
Bethan Griffith
Fron Dirion Uchaf • Cilgwyn
Carmel • LL54 7SE
info@beudybach.co.uk

Dymunaf i Anwen, Dyffryn, ddiolch o galon i'm teulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau a’r anrhegion a dderbyniais ar fy mhenblwydd
yn 80. Diolch i bawb.
£12.98

Pen-blwydd hapus yn 6 oed i Gwydion Pedr,
Buarthau, Llanllyfni fydd yn dathlu ar 7 Chwefror.
Cariad mawr gan Dad, Mam, dy chwaer Nanw a
neiniau Penygroes a Thalysarn xxx

£12.98

LLEU DRWY’R PO S T
Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân • Ffordd Clynnog
Penygroes • LL54 6NS
01286 880521
e-bost hafodygan@aol.com
TREFNYDD DOSBA R T H U
Aled Roberts
Rhyddros • Ffordd Clynnog • Penygroes
01286 881267

PANEL GOLYGYDDOL
Cysyllter naill ai trwy e-bostio
PapurBro.Lleu@googlemail.com
neu
Heulwen Jones
4 Glan Aber • Llanllyfni

Pen-blwydd hapus Ynyr Gwynedd,
Allt Doli, Penygroes, yn 9 oed ar 30
Ionawr oddi wrth Mam a Dad, Buddug
a Dolw, y neiniau a’r teidiau a’r teulu i
gyd xx
Penblwydd hapus i
Noa Gwilym Pritchard, Llwyn
Onn, Penygroes yn 6mlwydd oed.
Cariad di-bendraw i chdi gan dy
deulu a ffrindiau oll.

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

PBH Lleucu Mair Whyte,
Pantglas sydd yn dathlu ar 9
Chwefror. Joia dy hun oddi
wrth Mam, Dad a Hywel a’r
teulu i gyd xx

Teipio • Bethan Griffith
Dylunio • Charli Britton
Argraffwyr • Y Lolfa

DALIER SYLW

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.

RHODDION
Anwen Williams, Penygroes
Eirlys Huws, Bont-goch (Elerch),
Ceredigion
I gofio Lilian Jones, Talysarn
Beryl Williams, Lerpwl
Reuben ac Aelwen Roberts,
Y Bontnewydd

gyda diolch!

£10.00
£5.00
£80.00
£9.00
£20.00

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.

efo
panad
Ellen Pierce Jones,
Gwern, Saron
(01286 831337)

Ffagots

Pwys o iau mochyn neu oen
2 nionyn mawr
2 owns siwet
6 owns briwsion bara ffres
Halen a phupur
Gref i
2 lwy fwrdd o olew
Nionyn wedi’i sleisio
2 foronen wedi’u
sleisio’n denau
Owns blawd
¾ isgell (stock)

................

Dylai'r holl ddeunydd ar gyfer rhifyn
mis Mawrth gyrraedd y Golygyddion
erbyn dydd Mercher, Chwefror 10.

Torrwch yr iau a’r nionod yn fân (efo peiriant fuasai orau)
ac yna ychwanegwch y siwet a’r bara. Blaswch gyda
halen a phupur.
Rholiwch yn 8 pelen a’u rhoi mewn dysgl. Pobwch am
30 munud yna’u troi drosodd.
Ffriwch y nionyn a’r moron yn yr olew.
Ychwanegwch y blawd a choginiwch am funud.
Ychwanegwch yr isgell fesul dipyn nes yn tewychu a
berwi.
Mudferwch am 10 munud yna blasu gyda halen a
phupur.
Tywalltwch y grefi dros y ffagots a choginio am 20
munud.
Gweini gyda thatws a llysiau. Os oes peth ar ôl, mae’n
flasus mewn brechdan y diwrnod wedyn.
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GOHEBIAETH
Annwyl Olygydd,
Mae'r Flwyddyn Newydd fel arfer yn amser i ddechrau o'r newydd - gan wneud
addunedau, cadw'n heini, gosod heriau a nodau newydd. Ond gyda'r ansicrwydd
parhaus a achosir gan y pandemig COVID-19, mae'n teimlo’n anoddach ymrwymo i
wneud newid.
Gyda chyfyngiadau yn parhau, mae'n dod yn bwysicach fyth inni ddod o hyd i ffyrdd
newydd ac arloesol o godi arian hanfodol a recriwtio gwirfoddolwyr fel y gallwn
barhau i helpu plant sydd mewn perygl o gael eu cam-drin.
Ers i'r cyfyngiadau clo cyntaf gael eu cyflwyno, gwelwyd cynnydd o 79% yn nifer yr
atgyfeiriadau misol cyfartalog o linell gymorth yr NSPCC i asiantaethau fel yr heddlu
neu'r gwasanaeth plant yng Nghymru.
O wirfoddoli gyda'n gwasanaeth Childline i godi arian yn rhithiol, mae yna lawer o
ffyrdd i barhau i gefnogi ein helusen a helpu gwneud 2021 yn flwyddyn well i blant
ledled y wlad.
I ddarganfod mwy am godi arian, ewch i
www.nspcc.org.uk/support-us/events-fundraising/new-year-challenge neu i fynegi
diddordeb mewn dod yn wirfoddolwr Childline, cysylltwch â
volunteermail@nspcc.org.uk.
Debs Davis • Rheolwr Gwasanaeth Childline NSPCC Cymru

. . . . . . . . . . . . . . .........
Annwyl Olygydd,
Grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru
Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn ariannu prosiectau
sy'n cysylltu pobl o bob cefndir, cenhedlaeth a chymuned â'u treftadaeth leol a
chenedlaethol.
Mae treftadaeth ar gyfer pawb ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi sector treftadaeth
gyfoethog ac amrywiol Cymru, sefydliadau dielw, y sector cyhoeddus ac awdurdodau
lleol drwy'r argyfwng COVID-19.
Fel rhan o'r ymrwymiad yma, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng
Nghymru wedi ailagor ei rhaglen grantiau ar gyfer prosiectau treftadaeth.
Rydym yn derbyn ceisiadau unwaith eto am grantiau gan sefydliadau sy'n gweithio
gyda threftadaeth i adeiladu eu gwydnwch fel y gallant addasu ac ymateb i'r
amgylchedd newydd y maent bellach yn gweithredu ynddo.
Mae'n bwysig bod ein treftadaeth yn adlewyrchu amrywiaeth a phawb yn y
gymdeithas ac yn cwmpasu pobl o wahanol grwpiau oedran a chredoau crefyddol,
lleiafrifoedd ethnig, cymunedau LHDT+ a phobl anabl.
Felly, rydym yn croesawu ceisiadau grant gan grwpiau i ganolbwyntio ar yr
amrywiaeth yma drwy brosiectau megis archwilio gwahanol genedlaethau,
cymunedau a'u hanes, prosiectau sy'n canolbwyntio ar hanes dan arweiniad pobl
ifanc neu rannu treftadaeth LHDT+.
Mae gan dreftadaeth rôl hollbwysig i'w chwarae o ran helpu pobl, cymunedau a
lleoedd drwy’r argyfwng COVID-19 a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i
helpu sector treftadaeth a chymunedau Cymru i oroesi'r cyfnod anodd yma a ffynnu
eto diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.
Dyna pam yr hoffwn wahodd eich darllenwyr i ddarganfod mwy am y mentrau hyn
drwy ymweld â'n gwefan – https://www.heritagefund.org.uk/cya chlicio ar y tab
'Ariannu' lle gallan nhw ddod o hyd i’r holl fanylion a gwybodaeth am raglenni eraill.
Yn gywir
Andrew White,
Cyfarwyddwr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru
E-bost cyffredinol : walescontact@heritagefund.org.uk
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Talent Arbennig
gan Rob Evans

Mi ydan ni i gyd wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn
ddiwethaf, blwyddyn erchyll 2020 a’r firws yma sydd
wedi ymledu dros y byd i gyd mewn amser mor fyr. Dim
ond am dair wythnos oedd y cyfnod clo cyntaf i fod ond
dyma ni yn 2021 ac mae’r firws yn dal efo ni a llawer wedi
colli anwylyd. Mae ein bywydau ni wedi bod fel ffuglen
ddi-chwaeth. Yn raddol mae rhywun yn colli gafael ar
normalrwydd.
Ond mae bywyd yn mynd yn ei flaen ac mi ydw i’n siŵr
nid fi oedd yr unig un i ryfeddu ar y cyferbyniad rhwng
ein byd ni a byd natur. I ran fwyaf ohonom roedd ein byd
ar stop tra oedd byd natur yn symud ymlaen fel doedd
dim byd yn bod, yn wir roedd byd natur yn ffynnu wrth
gael heddwch oddi wrthon ni. Mi wnaeth y gwanwyn
codi llawer o galonnau efo’r dyddiau yn ymestyn ac yn
cynhesu. Welais golled o grwydro llwybr arfordir sir
Benfro, seiclo o gwmpas llynnoedd Cwm Elan a theithiau
wythnosol Cymdeithas Edward Llwyd. Gobeithio y
bydden ni’n rhydd i gael mwynhad llawn o wanwyn
2021.
I ddechrau, doedd dim llawer o newid i’n rhaglenni
teledu gan fod digon wedi cael eu cynhyrchu i gadw ni i
fynd am ychydig o fisoedd. Ond roedd llawer o grafu
pennau i ddarganfod ffyrdd o gynhyrchu rhaglenni
mewn ffordd oedd yn cadw at y rheolau. Yn y cyfamser
cawsom wledd o ailddarllediadau. Doth Dudley yn ôl hyd
yn oed ac wrth gwrs yr anfarwol C’mon Midffîld - dw’n i
ddim amdanoch chi ond dw i wedi gweld nhw llawer
gwaith ond maen nhw wastad yn bleser. Mi wnaeth Pobl
y Cwm greu cyfres o raglenni am brif gymeriadau’r opera
sebon pan oedd eu rhifynnau nhw wedi dod i ben.
Roedd Rownd a Rownd yn lwcus iawn mewn ffordd
achos bod nhw’n cael seibiant yn ystod yr haf beth
bynnag. Mi wnaeth hynny roi cyfle iddyn nhw drefnu
ffordd newydd o ffilmio. A tydi’r opera sebon yna mewn
lle cyffrous ar hyn o bryd! Roedd Elin Fflur yn cael
crwydro gerddi rhai o sêr Cymru er mwyn cael Sgwrs
dan y Lloer. Ac wrth gwrs, uchafbwynt i rai ohonoch chi
oedd gweld sut oedd Hogia’r Wyddfa wedi herwgipio
Anthony Hopkins!
Ond un peth sydd wedi sefyll allan wrth edrych yn ôl yw
talentau cerddorol ein pobl ifanc. Gwelsom ddrama Te yn
y Grug, yn seiliedig ar lyfr Kate Roberts, gwaith
ardderchog Al Lewis. Torf o bobl ifanc dalentog yn hapus
a hyderus ar y llwyfan. Roedd dathliad 30 mlynedd o
Ysgol Glanaethwy a chawsom hanes Cefin a Rhian
Roberts, nhw a wnaeth sefydlu’r ysgol. Dyma’r ysgol
ddrama sydd wedi magu gymaint o’n talentau enwog
dros y 30 mlynedd diwethaf. Gwelsom ni llawer ohonyn
nhw ar ambell i Noson Lawen yn ddiweddar.
Pan dach chi’n ystyried mai 562,000 o siaradwyr Cymraeg
roedd yng Nghymru yn ôl y cyfrifiad diwethaf yn 2011
mae’n syndod ac yn rheswm balchder i ni fod gymaint o
bobl dalentog yn ein byd Cymraeg. Ac yn enwedig
ymysg y to ifanc.
Maen nhw’n dweud bod balchder yn bechod ond na, nid
yw’n bechod os balchder o’n pobl dalentog ni ydy o.
Felly godwch wydryn iddyn nhw, yr hŷn a’r ifanc a
dymunwch ddyfodol disglair iddyn nhw!
A diolch i S4C!
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Argyfwng Tai
Mae Cylch yr Iaith yn beirniadu Llywodraeth Cymru yn hallt am fethu ag
ymateb i argyfwng y farchnad dai gwyliau sy’n tanseilio strwythur a gwead
cymdeithasol ein cymunedau a thrwy hynny beryglu’r iaith. Bydd Julie
James AS, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi bwriadau
Llywodaeth Cymru ynglŷn â thai gwyliau y mis yma, a hynny o ganlyniad i
bwysau o sawl cyfeiriad.
Meddai Cylch yr Iaith mewn datganiad: ‘Mae’r Llywodraeth Lafur yng
Nghaerdydd wedi gadael i’r farchnad dai gwyliau ddatblygu’n ddi-reol fel
bod argyfwng cymdeithasol ac ieithyddol mewn nifer o gymunedau ers
tro, a chymunedau ychwanegol yn awr yn dod o dan bwysau cynyddol
oherwydd dwysedd tai gwyliau. Maen nhw wedi anwybyddu’r broblem
drwy’r blynyddoedd ac wedi dewis cau llygaid a gwrthod cydnabod y
chwalfa gymunedol a’r anghyfiawnder cymdeithasol, gyda phobl yn methu
cael cartref yn eu ardaloedd eu hunain.
‘Mae’r farchnad dai yn cael ei meddiannu’n gynyddol gan bobl o’r tu allan,
a does gan drigolion lleol ddim gobaith cystadlu oherwydd bod y prisiau
ar gynnydd yn gyson a chyflogau cymharol isel siroedd y gorllewin yn aros
yn eu hunfan. Yng Ngwynedd, mae dros 10% o stoc tai bellach yn ail
gartrefi a thai gwyliau tymor-byr.’
Mae’r mudiad wedi anfon at Mark Drakeford ac at y Gweinidog Tai yn galw
arnynt i weithredu’n gadarn ac ar frys er mwyn newid y sefyllfa’n sylfaenol.
Mae gofynion y mudiad yn cynnwys:
1. Diwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref i greu Dosbarth Defnydd
penodol ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor-byr, a sicrhau bod angen
caniatâd cynllunio gan awdurdod lleol ar gyfer troi tŷ yn dŷ gwyliau
tymor-byr neu'n ail gartref, neu ar gyfer defnyddio tŷ newydd fel tŷ
gwyliau tymor-byr neu ail gartref.
2. Rhoi grym i awdurdodau lleol weithredu system drwyddedu orfodol ar
gyfer llety gwyliau.
3. Gwahardd ail gartrefi a thai gwyliau tymor-byr rhag bod yn gymwys ar
gyfer y rhyddhad o ardrethi annomestig.
Yn ôl Cylch yr Iaith, rhaid i awdurdodau lleol gael y grymoedd statudol i
reoli’r farchnad dai gwyliau, fel y gallant warchod ein cymunedau rhag cael
eu chwalu gan droi bröydd yn wersylloedd gwyliau.
Ymgynghori ar godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag
hir-dymor yng Ngwynedd
Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig i
gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i
hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.
Ers Ebrill 2018, mae’r Cyngor wedi gosod premiwm treth cyngor o 50% ar
yr eiddo yma. Er hynny, mae gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Gabinet y
Cyngor ar reoli’r defnydd o dai fel cartrefi gwyliau yn dangos fod niferoedd
yn parhau i gynyddu yn y sir.
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r grym i gynghorau i godi swm
ychwanegol o hyd at 100% dros lefel safonol treth cyngor ar eiddo o’r fath
ac mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion os y dylid
cyflwyno cyfradd uwch o dreth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag.
Mae disgwyl y bydd Cyngor Gwynedd yn penderfynu ar ei bolisi dros y
misoedd nesaf, ond cyn i gyfarfod o’r Cyngor llawn ystyried y mater mae
cyfle rwan i aelodau’r cyhoedd gyflwyno eu sylwadau drwy lenwi holiadur
byr.
Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd:
‘Ers Ebrill 2018, mae’r Cyngor wedi codi 50% yn ychwanegol o dreth cyngor
ar berchnogion ail gartrefi a thai gwag, gyda’r arian yma yn cael ei
glustnodi ar gyfer cynlluniau tai yma yng Ngwynedd. Mae gwaith ymchwil
diweddar wedi dangos fod sefyllfa tai gwyliau yn fater o argyfwng a bod
llawer iawn o bobl Gwynedd yn ei chael yn agos at amhosib i gael troed ar
y farchnad dai – i brynu ac i rentu. Y gwir ydi fod prisiau tai uchel yn sgil y
galw am unedau gwyliau ac ail gartrefi yn gwthio prisiau ymhell y tu hwnt i
afael pobl leol mewn nifer cynyddol o’n trefi a phentrefi. Rydym felly yn
falch fod arian sydd wedi ei sicrhau trwy’r premiwm treth cyngor wedi ei
glustnodi ar gyfer Cynllun Gweithredu Tai Gwynedd fydd yn anelu at
gefnogi pobl Gwynedd i gael mynediad i dai addas yn ein cymunedau.
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Mae hawl gan y Cyngor i godi 100% o bremiwm ail dai ar ail gartrefi ac
eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnod o amser. Felly rydym yn awyddus i
glywed barn trigolion Gwynedd, perchnogion ail gartrefi ac eiddo sydd
wedi bod yn wag am gyfnod ar y ffordd ymlaen.’
Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan 1 Chwefror 2021. I gymryd rhan,
ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/YmgynghoriadPremiwm neu am gopi
papur, ffoniwch 01766 771000.

Addysg a’r Pandemig
Siân Gwenllian AS yn galw am gynllun dal i
fyny clir i ddisgyblion yn dilyn misoedd o
addysg goll.
Mae angen gosod cynlluniau pendant mewn lle sy’n mynd i’r afael ag
anghenion disgyblion ledled Cymru oherwydd bod Covid-19 wedi amharu
ar eu haddysg, meddai Plaid Cymru.
Dywedodd Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru Siân Gwenllian AS
bod angen cynlluniau i gefnogi dysgu adre a dysgu cyfunol, ac ymgyrch
recriwtio staff i sicrhau bod disgyblion yn cael mwy o ymgysylltu fel yr
‘allwedd i adferiad’.
Ychwanegodd Ms Gwenllian y dylid ‘annog athrawon a chynorthwywyr
addysgu sydd wedi ymddeol i ail-ymuno’ gydag athrawon cyflenwi a
ddylai gael cynnig contractau ffurfiol a dylid cynnig secondiadau ysgol i
gyn-athrawon sydd bellach yn gweithio mewn swyddi eraill neu mewn
awdurdodau lleol, consortia addysg neu gyrff addysgol.
Dywed Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS,
‘Mae’r tarfu pellach anochel ar addysg yn golygu bod miloedd o’n plant a’n
pobl ifanc yn cael eu gadael ar ôl a’u lles yn cael ei danseilio - mae angen i
Lywodraeth Cymru gyhoeddi Cynllun Adfer Addysg a Lles i egluro’n fanwl
sut y bydd disgyblion a myfyrwyr yn cael cymorth i ddal i fyny ag addysg a
gollwyd.
‘Mae angen iddo gynnwys camau ar unwaith i wella addysgu adre,
opsiynau ar gyfer dysgu cyfunol pan fydd yn ddiogel yn ogystal â chynllun
cynhwysfawr ar gyfer adfer y bydd angen ei weithredu dros y
blynyddoedd nesaf. Dylai hefyd gynnwys Ymgyrch Recriwtio enfawr i
ddenu mwy o staff oherwydd yr allwedd i adferiad yw mwy o ymgysylltu
rhwng addysgwyr a myfyrwyr.
‘Mae’r rhai sydd wedi cael eu gadael ar ôl fwyaf angen cael eu nodi drwy
gynlluniau addysg unigol gyda chymorth wedyn wedi’i dargedu at y rhai
sydd a’r angen mwyaf.
‘Croesawyd cynllun adfer Covid cychwynnol y Gweinidog Addysg gwerth
£29 miliwn ond nawr gydag wythnosau os nad misoedd o darfu pellach
o’n blaenau, mae angen i ddisgyblion a rhieni fod yn hyderus y bydd
buddsoddiad sylweddol a bod Cynllun Adfer cynhwysfawr ar y gweill, dan
arweiniad yr Adran Addysg yn Llywodraeth Cymru.’
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Mirain Llwyd Owen

Cydymdeimlir yn ddiffuant iawn efo teulu Mirain Llwyd Owen, Llandwrog
gynt, a fu farw fis Ionawr a hithau ond yn 47 mlwydd oed.
Cafodd Mirain ei magu yn Llandwrog, yn un o dri o blant y bardd, Gerallt
Lloyd Owen ac Alwena Owen ac yn chwaer i Bedwyr a Nest, ond yn fwy
diweddar roedd hi’n byw yng Nghaeathro.
Daeth yn adnabyddus yn chwarae’r brif ran, Delyth Haf, yn y cyfresi teledu
Tydi Bywyd yn Boen a Tydi Coleg yn Grêt. Bu hefyd yn actio mewn cyfresi
eraill fel Pengelli, Y Stafell Ddirgel a Talcen Caled.
Wedyn, bu yn cyfansoddi sgriptiau ar gyfer cynhyrchiadau fel Tipyn o Stad,
Rownd a Rownd a Phobol y Cwm.

Teyrnged i Mirain gan Gwion Hallam
(Diolch i Caernarfon.360)

Wrth glywed am farwolaeth Mirain Llwyd Owen rai diwrnodau yn ôl mi
gafodd yna bobl drwy Gymru gyfan eu hysgwyd i’r byw. Ar y cyfryngau
cymdeithasol a thudalennau newyddion y we mae yna bobl o bob cwr wedi
bod yn rhannu eu galar a dweud sut y gwnaeth Mirain gyffwrdd a
chyfoethogi eu bywydau. O’i hadnabod dwi’n siwr y byddai Mirain ei hun yn
llawn rhyfeddod gwylaidd o ddeall iddi fod ar raglen newyddion y BBC y
diwrnod y buodd hi farw. Nid un i chwilio am sylw oedd Mirain. Yn wir,
mewn cwmni mawr mi fyddai’n fwy na hapus i aros ar y cyrion o’r golwg.
Ond o achos eu doniau creadigol, a’i hysfa i newid a gwella dyfodol ein
gwlad, roedd yn anochel ei bod wedi dylanwadu ar lawer o bobl a dod yn
annwyl i gymaint ohonynt.
Mi wynebodd Mirain y cancr gydag urddas a dewrder arbennig. O siarad
gyda Tim ei chymar ddoe mi ddywedodd nad oedd unwaith wedi clywed
Mirain yn cwyno am ei sefyllfa neu’n mynd i deimlo’n hunan dosturiol.
Fyddai hi byth yn gofyn ‘pam hi?’ meddai Tim : gofyn ‘pam ddim hi?’ fyddai
Mirain. Ac er mai dim ond 47 oed oedd Mirain yn ein gadael roedd wedi byw
ei bywyd i’r eithaf. Mi gyflawnodd hi gymaint o ran ei gwaith a’i gyrfa ac o
ran ei hangerdd dros ffrindiau a Chymru.
Fel actores ac awdur, creu straeon gafaelgar ar gryfer dramâu teledu oedd ei
champ. Hi wrth gwrs wnaeth actio Delyth Haf, prif gymeriad y dramâu cyfres
arloesol Tydi Bywyd yn Boen a Tydi Coleg yn Grêt. Cafodd miloedd o Gymry
ifanc eu hysbrydoli gan y cymeriad credadwy a gonest. Yr awdur Gwenno
Hywyn wnaeth greu’r cymeriad ar bapur ond Mirain ddaeth â hi’n fyw ar y
sgrin gyda’i chyfuniad o ddireidi ac anwyldeb yn ei gwneud yn berffaith ar
gyfer y rhan. Aeth Mirain ymlaen i fod yn awdur llwyddiannus ei hun ar
gyfresi poblogaidd a dylanwadol fel Tipyn o Stad ac Amdani. Roedd yn un o
awduron mwyaf profiadol Pobol y Cwm a chynhyrchwyr y gyfres wedi talu
teyrngedau’n barod i’w hagwedd broffesiynol a’i gwreiddioldeb wrth
ysgrifennu.
Yn berson deallus, ac yn un a oedd yn meddu ar syniad clir o gyfiawnder,
newid stori Cymru oedd dymuniad pennaf Mirain. Yn credu’n siwr fod gan
Gymru’r hawl a’r gallu i reoli ei hun fe ymunodd â Yes Cymru’n gynnar iawn.
Daeth Mirain yn aelod rhif 24, cyn bod y mwyfarif wedi clywed am y mudiad.
Yn Yes Cymru Caernarfon roedd cyfraniad Mirain a Tim yn allweddol wrth
gychwyn y gangen. Byddai Mirain a Tim yn mynychu cyfarfodydd yn gyson
gan gynnig syniadau a help ymarferol o hyd. Byddai Mirain wastad yn
meddwl am sut i gael pethau i weithio, a sut y gallai hi a Tim helpu. Nid dim
ond angerdd a delfryd oedd yn y ddau i weld Cymru’n dod yn wlad
annibynnol normal a rhydd, ond egni a phendantrwydd i weld sut allent
helpu i sicrhau fod hynny’n digwydd. Cofiaf Mirain yn cynnig dod gyda dau
neu dri ohonom drwy storm a glaw ofnadwy i lawr i Borth Tywyn i gyfarfod

digon tymhestlog o Yes Cymru. Roedd sicrwydd tawel Mirain yn werthfawr
iawn y diwrnod hwnnw.
Enghraifft arall o’i chyfraniad i achos Cymru oedd y baneri arbennig a gafodd
eu hongian o falconi castell Caernarfon ar ddiwedd gorymdaith fawr 2019.
Mae yna nifer o atgofion sy’n aros o’r orymdaith dros annibyniaeth. Ond y
ddelwedd a’r atgof cryfa i lawer yw honno o’r baneri hir yn cael eu hongian
o’r balconi ‘brenhinol’ ar ddiwedd yr orymdaith. O’r union falconi lle y safodd
teulu brenhinol Lloegr yn llwyfan bellach i faneri newydd yn datgan
Annibyniaeth i Gymru. Nest, ei chwaer wnaeth greu’r baneri trawiadol.
Mirain wnaeth gynnig a threfnu’r peth, a thalu am y defnydd dwi’n amau
hefyd, nid y byddai wedi bod eisiau diolch na sôn am hynny. Tim wnaeth eu
cario i mewn i’r castell a’u hongian i bawb gael eu gweld.
Roedd Mirain ar yr ormydaith hefyd. Er yn flinedig ac yng nghanol ei
thriniaeth ar y pryd roedd wedi mynnu dod, a gydag Alwena ei mam a
gweddill y teulu wedi ymuno gyda’r miloedd yno. Cofiaf eistedd gyda Tim a
Mirain ar y diwedd yn nhafarn Y Castell. Dyma ryfeddu at yr holl bobl oedd
wedi gweld y baneri. A dyma rhywun yn dweud rhywbeth am newid enw’r
balconi ‘brenhinol’ i fod yn falconi Annibyniaeth rwan. A dyma ni’n meddwl
am Gerallt ei thad. Gerallt Lloyd Owen y bardd a oedd wedi codi ei lais mor
ddisglair yn erbyn anghyfiawnder llywodraeth Prydain. Dyma ddweud pa
mor falch y byddai o hefyd wedi bod o weld y baneri.
Wrth sôn am Mirain, mae Tim wedi bod yn rhan annatod o’r atgofion. I mi
mae’n amhosib meddwl am yr un heb y llall. Tim oedd ei chariad a’i ffrind
pennaf: ers eu dyddiau’n byw yma’n Y Felinheli pan oedd eu cartref yn llawn
hwyl a sgwrs, i’r cyfnod bendigedig a gafodd y ddau yng Nghae Athro
wedyn. Byw i’w gilydd am wn i y mae pob cwpwl cariadus sydd wedi dewis
bod gyda’i gilydd, ond rhywsut roedd hynny’n arbennig o amlwg ym
mherthynas y ddau yma.
Wrth golli Mirain mae nifer ohonom wedi colli ffrind annwyl iawn. Mae
Cymru wedi colli ffrind hefyd. Awn ymlaen i ymgyrchu dros Gymru rydd
gyda Mirain i’n hysbrydoli. Ond mae’n cydymdeimladau a’n meddyliau
dyfnaf gyda ei theulu agosaf; gydag Alwena ei mam, ei brawd Bedwyr a’i
chwaer Nest. Fel ffrindiau, a chyd-ymgyrchwyr, mae Tim yn ein calonnau
o hyd.

o’r dudalen flaen

LLEUCU NON A’R CYFNOD CLO
Yna, yn dilyn llwyddiant y ffilm Robin Goch o
waith Lleucu ar gyfer S4C yn Rhagfyr 2019, gyda
Casi Wyn yn cyfansoddi a chanu cân arbennig,
gofynnodd awdurdodau Parc Cenedlaethol Eryri
am gywaith cyffelyb rhwng Casi Wyn a’r
animeiddwraig Lleucu Non i lansio cynllun
newydd Llysgennad Parc Cenedlaethol Eryri. Mae
‘Eryri’ ar gael i’w chlywed:
casiwyn.bandcamp.com
A dyma’r geiriau fel a’u hargraffwyd yn y
cylchgrawn CODI PAIS:
E RYR I
Teithiaf dros ei llwybrau
a theimlo hud,
tiroedd ein dewinoedd
a’r gân yn un â’r gwynt,
Eryri.
Daw ias o obaith newydd
i’m gwefreiddio gyda’r wawr,
wrth i’r golau
rwygo’r glesni yn agored,
ai dyma awr
ein deffroad,
a ddaw dymuniad
y dewin
eto’n fyw
o grochan ein gorffennol,
llawn o straeon dynol ryw?
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Age Cymru Gwynedd a Môn
yn dymuno blwyddyn newydd
well a diogel i bawb

Dymunwn flwyddyn newydd well a diogel i bawb. Profodd 2020 i fod
yn flwyddyn wahanol a heriol iawn yn sgil y pandemig Covid-19 i ni
oll fel unigolion, fel cymunedau lleol a hefyd fel mudiadau cefnogol
fel Age Cymru Gwynedd a Môn. Gyda’r newyddion diweddar am
argaeledd y brechiad, mae hyn yn rhoi llygedyn o obaith i ni i’r
dyfodol gan obeithio y gallwn weld rhyw gymaint o ‘normalrwydd’
ymhellach ymlaen yn y flwyddyn.
Fodd bynnag, mae hi dal yn gyfnod pryderus a pheryglus i ni oll ac
felly mae angen ni gyd gadw at y rheoliadau sydd mewn lle er a
hynny mwyn cadw ein cymunedau lleol yn saff. Fel elusen rydym yn
parhau gyda’n hymdrechion i gefnogi’r henoed a'r bregus yn ein
cymunedau lleol wrth iddynt gysgodi o Covid-19, a hynny mewn
cyfnod lle yn anochel bydd lefelau unigrwydd ac ynysu cymdeithasol
yn uwch.
Rydym yn darparu a chludo prydau poeth a hanfodion i gartrefi pobl,
yn cadw mewn cyswllt drwy wneud galwadau ffôn rheolaidd. Rydym
hefyd yn darparu cyngor a gwybodaeth ar ystod o faterion llesiant
gan gynnwys mynd ati i gadw’r tŷ yn ddiogel a chynnes dros gyfnod
y gaeaf.
Cawsom gyfnod prysur yn arwain fyny at y Nadolig ac roeddem yn
paratoi dros 250 o brydau yn wythnosol i drigolion Bro Lleu ac yn
ehangach, a hynny o gegin Y Cartref Bontnewydd (Pryd ar Glud ar
gael yn ddyddiol Dydd Llun i Ddydd Gwener) ac o gegin Neuadd
Goffa Penygroes (Pryd ar Glud ar gael i ardal Dyffryn Nantlle pob
Dydd Mercher a Dydd Gwener).
Mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol mewn cyfnod o’r fath
ac yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2020 roeddem yn hynod falch o gael
y cyfle i gydweithio gyda Peter Garlick, Cynghorydd Sir Ward
Bontnewydd, a hefyd aelodau Cyngor Cymuned Bontnewydd i
ddarparu prydau bwyd i drigolion yn ardal Bontnewydd. Age Cymru
Gwynedd a Môn oedd yn paratoi'r prydau a oedd wedyn yn cael eu
dosbarthu drwy ymdrechion y Cynghorwyr lleol gydag oddeutu 130
o drigolion ardal Bontnewydd wedi derbyn pryd bwyd a'r fenter wedi
ei werthfawrogi’n fawr iawn yn lleol.
Yn ystod cyfnod Covid-19 rydym wedi bod yn hynod ffodus o ran

ymroddiad a gwaith caled y nifer o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn
ein cynorthwyo gyda'r gwaith sicrhau fod pobl yn ddiogel yn eu
cartrefi ac yn y gymuned.
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 hoffwn
glywed gennych chi! Gallwch gysylltu gyda ni ar 01286 685 921 neu
aled@info@acgm.co.uk
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Cymdeithas Edward Llwyd Canolfan Hanes
A D O LY G I A D

Fan Hyn a Fan ’Co • Anne Gwynne
Mae’n anodd cofio sut oedd hi
cyn dyfodiad Covid, yr amser
yna pan oedd dydd Sadwrn
yn ddiwrnod Cymdeithas
Edward Llwyd. Cael mynd i
rywle gwahanol bob
wythnos a dysgu hanes yr
ardal, edmygu a dysgu
enwau planhigion,
anifeiliaid ac adar, hyn i gyd
efo ffrindiau a thrwy
gyfrwng y Gymraeg. Dw i’n
ysu am y dyddiau yna. Mi
ddaw'r dyddiau eto wrth
gwrs ac yn raddol mi
fydden ni’n anghofio'r anghydfod
presennol, wir i chi mi ddaw!
Sut ydych yn treulio’ch amser bellach? Mae digon i’w wneud dw i’n
siŵr ond efallai, pan dach chi eisiau hoe fach dawel ydych chi’n syllu
ar eich silff lyfrau yn llawn gobaith i ddod ar draws llyfr dach chi heb
ei ddarllen eto? Ond does dim un, yn y misoedd diwethaf dach chi
wedi cael digon o amser i ddarllen pob un wan jac. Beth i’w wneud?
Wel gan fod chi’n gofyn! A gaf i awgrymu llyfr a fydd yn mynd â chi
allan i’r awyr las unwaith eto. Ychydig o ddyddiau’n ôl ces i becyn yn
y post, pecyn oedd yn cynnwys llyfr Anne Gwynne - ‘Fan Hyn a Fan
’Co’. Erbyn hyn allaf i lenwi pob munud sbâr ac, ar yr un pryd symud
yn ôl mewn amser i’r dyddiau dw i’n gweld eu colli.
Roedd Anne yn cyfrannu adroddiadau o’r teithiau i’r Ddolen a’r
Barcud, papurau bro ardal Tregaron lle mae hi’n byw. Mae 39 o
adroddiadau yn gyfan gwbl, yn cynrychioli 13 o flynyddoedd ac
maen nhw’n bleser pur i’w darllen. Yn anffodus dim ond ers mis
Hydref 2017 dw i wedi bod yn aelod felly dw i ddim ond wedi bod
ar un o’r teithiau. Peidiwch â chamddeall, dw i’n mwynhau pob
adroddiad ond dw i’n tueddu i gicio fy hun nad oeddwn wedi
ymuno ynghynt. Mae cleisiau yn dechrau ffurfio!
Mae llawer o bethau’n dod drwodd wrth ddarllen - y trysor o
wybodaeth sydd ym mhennau’r arweinyddion a’u parodrwydd i
rannu hynny efo’r aelodau; y pleser sydd i gael wrth fod allan yn yr
awyr iach, hyd yn oed pan mae hi’n glawio neu yn niwlog; y
cyfeillgarwch sydd i’w fwynhau a chael diwrnod o siarad Cymraeg.
Hyn oll wedi cael ei ysgrifennu mewn Cymraeg graenus a chlir.
Dyma lyfr allech chi fwynhau’n gyfforddus yn eich cadair freichiau.
Ond, wrth gwrs bydd rhaid prynu’r llyfr yn gyntaf ac mae ar gael
oddi wrth Anne am £10 yn cynnwys cludiant:
Mrs Anne Gwynne, Cefnbanadl, Tregaron, Ceredigion. SY25 6LU
Mi fydd yr elw yn cael ei rannu rhwng Cymdeithas Edward Llwyd,
Ambiwlans Awyr Cymru a Ward Cemotherapi Ysbyty Bronglais,
Aberystwyth
(Llongyfarchiadau i Rob Evans, ein gohebydd difyr ar gael ei benodi yn
ysgrifennydd aelodaeth Cymdeithas Edward Llwyd – gol)

Uwchgwyrfai

Mae’r Ganolfan yn y cyfnod anodd a brawychus hwn yn trefnu
cyfarfodydd Zoom ac ar achlysur Cofio Llywelyn trefnwyd
dilyniant o ddwy ddarlith hynod ddadlennol a phwysig gan
Geraint Jones ac Ieuan Wyn ar ddwy noson yn olynol ar 10 a 11
Rhagfyr yn ailystyried sut ac ym mhle y lladdwyd ein Tywysog. A
hyd yn hyn bu pedwar cyfarfod gan Gyfeillion Eban yn trafod O
Law i Law (T. Rowland Hughes); detholiad o gyfrol Gerallt Lloyd
Owen, Y Gân Olaf; Alun Mabon (Ceiriog) o’r Hen Lyfr Bach (a
gyhoeddwyd gan Dalen Newydd, Tachwedd 2020) a Deffro i
Fore Gwahanol, y tro hwn yng nghwmni yr awdur, Glyn Tomos.
Mae ein rhaglen hyd at fis Mai eleni, i’w gweld ar ein gwefan:
www.uwchgwyrfai.cymru Dyma a drefnwyd hyd at ddiwedd y
mis hwn: 29 Ionawr: Dr J. Elwyn Hughes: Hiwmor Dyffryn
Ogwen; 26 Chwefror: Dr Meilyr Emrys: Chwaraeon, crefydd,
parchusrwydd a hunaniaeth yng nghymunedau chwarelyddol
Gwynedd, 1884-1920. Bydd y rhain eto ar Zoom ac yn dechrau
am 7 o’r gloch. I sicrhau mynediad anfonwch e-bost ar unwaith
i’r cyfeiriad hwn : canolfanuwchgwyrfai@gmail.com
Ni chodir tâl.
Y llyfr a drafodir nesaf (ar 16 Chwefror) gan Gyfeillion Eban fydd
Golau trwy Gwmwl (John Emyr).
Mae rhifyn 104 o Utgorn Cymru (Gaeaf 2021) yn cynnwys pedair
sgwrs hynod ddifyr: Llwythi Llongau Llŷn (Gareth Haulfryn
Williams); O.M Edwards (Dawi Griffiths); Afonydd Eifionydd
(Margiad Roberts); Merch Castell Gwrych (Bob Morris) a Nennius
yr hanesydd cynnar, cynnar yn ein hanes (Dafydd Glyn Jones).
Mae nifer o gyfranwyr wedi mynd ati’n ddiweddar i gyfoethogi
cynnwys ein gwefan www.cof.uwchgwyrfai.cymru Cewch fynd
am dro rhithiol trwy ymweld â’n holl dudalennau – tro o
gwmpas Nant Mawr, Trefor i gychwyn, diod bach yn nhafarn
Gurn Goch wrth fynd ar daith trwy dreflan Graeanfryn er mwyn
galw heibio i fferm Cae Morfydd, Rhos-isaf, ac adref heibio i Lyn
Ffynhonnau a fferm Tal-y-mignedd Isaf, a chael panad gyda’r
polymath rhyfeddol ond gwylaidd o Lanllyfni, Gwynedd Rhun
Jones.

TRWSIO CEIR • MOT dosb. 1,4 a 7
GWASANAETH DIAGNOSTIG • GWASANAETH SYSTEM DYMHERU ac AIL-LENWI
TEIARS • CYFUNIONI 4 OLWYN GYDA LASER • GLANHAU a SBRIWSIO
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Y Parch J Lloyd Jones

Bu farw’r Parchedig J. Lloyd Jones yn sydyn ac yn ddirybudd yn ei
gartref, Y Rheithordy, Clynnog, ar 8 Rhagfyr yn 54 oed. Gedy fwlch
anferthol ar ei ôl, a chydymdeimlwn yn fawr â’i briod, Y Parchedig
Casi M Jones a’i feibion Tomos a Dafydd. Cynhaliwyd gwasanaeth i
ddiolch am ei fywyd ar 21 Rhagfyr yn Eglwys Beuno Sant ac fe’i
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rhoddwyd i orffwys ym mynwent Cefn Llan, Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth. Brodor o Faesteg ydoedd. Graddiodd mewn
Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac astudiodd
ymhellach i hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth yng Ngholeg Wycliffe
Hall, Rhydychen. Gwasanaethodd yn Eglwys Dewi Sant, Llanbedr
Pont Steffan; yna yng Nghaerfyrddin, Bro Morgannwg a Llanilltud
Fawr. Bu yn Ficer yn y Felinheli, Llanddeiniolen a Phenisa’r-waun cyn
dod i ofalaeth Beuno Sant, Uwchgwyrfai i wasanaethu Eglwys Beuno
Sant, Clynnog; Eglwys Sant Twrog, Llandwrog; Eglwys Sant Gwyndaf,
Llanwnda; Eglwys Crist, Pen-y-groes; Eglwys Rhedyw, Llanllyfni ac
Eglwys Sant Aelhaearn.
Yn ei deyrnged iddo mynegodd yr Esgob Andy John, Bangor, y
golled enfawr ar ôl un a wasanaethodd yr eglwysi dan ei ofal yn
ffyddlon ac ymroddgar. Dotiai at ei synnwyr digrifwch, ei allu
diamheuol i drosglwyddo neges yr efengyl a’i gariad at iaith, hanes a
diwylliant Cymru gan ddeisyfu i ninnau fyw mewn gobaith a
meithrin yr un fflam o gariad a oleuodd mor llachar yn ei fywyd ef yn
ein mysg.
Derbyniwyd rhoddion tuag at brosiectau mewn dwy gymuned oedd
yn agos at ei galon, sef Antur Waun-fawr ac Ysgol Gynradd
Llandwrog, trwy law Roberts ac Owen, Birmingham House,
Pen-y-groes.
Bydd teyrnged ffurfiol yn rhifyn nesaf Lleu.

Problemau Arbed – Mannau gwefru ar
gyfer ceir trydan
Carmel a’r Fron
Mae Siân Gwenllian wedi condemnio arafwch wrth fynd i’r afael â
gwaith diffygiol a wnaed wrth addasu cartrefi yng Ngharmel a’r
Fron, a phentrefi eraill yn Arfon, yn dilyn cynllun inswleiddio
cartrefi Llywodraeth Cymru.
Dywedodd fod preswylwyr ‘wedi bod yn hynod amyneddgar’ a
bod ‘angen i’r gwaith sydd wedi ei addo ddigwydd rŵan.’
Roedd perchnogion y tai yn rhan o gynllun Arbed Llywodraeth
Cymru er mwyn gwneud eu cartrefi yn fwy ynni-effeithlon, gan
gynnwys gosod gwres canolog ac inswleiddio mewn cartrefi
ledled Cymru fel rhan o gynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth
Cymru.
Ond mae'r cynllun wedi arwain at nifer o broblemau i etholwyr gan gynnwys colli lliw ar inswleiddio’r waliau allanol, y cladin
allanol wedi ei osod yn anghywir, pibellau draenio wedi'u
hail-osod yn anghywir, waliau a rendro wedi cracio, a difrod i
doeau.
Yn y Senedd yn ddiweddar, gofynnodd yr AS i Lesley Griffiths,
Gweinidog yr Amgylchedd a Materion Gwledig am ddiweddariad.
‘Mae etholwyr yng Ngharmel, Fron, Deiniolen a Dinorwig wedi
bod yn hynod amyneddgar. Rwyf wedi bod yn codi'r mater hwn
gyda chi ers haf 2017. Yn wreiddiol, roedd y cwmni yn gwadu bod
problemau. Y cwmni hwnnw oedd 'Wilmott Dixon Energy Services
Ltd' sydd bellach yn masnachu o dan yr enw 'Fortem Energy
Services Ltd.' Yn oes Covid-19, mae pobl yn treulio mwy o amser
nag erioed yn eu tai, ac mae gaeaf oer o'n blaenau. Mae'r
preswylwyr rydw i'n gweithio gyda nhw yn y pentrefi hyn wedi
dioddef digon. Mae ganddyn nhw hawl i dai cynnes o safon uchel
ac fe wnaethon nhw gymryd rhan yng nghynllun Arbed gan roi eu
ffydd yn y Llywodraeth. Ond maent wedi cael eu siomi. Mae
preswylwyr wedi bod yn amyneddgar iawn - nawr mae'n amser
gweithredu.’

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i wrando ar farn ein
cymunedau wrth fynd ati i osod mannau gwefru ar gyfer cerbydau
trydan ar draws y sir.
Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r defnydd o geir trydan wedi
cynyddu, gyda llawer mwy yn ymwybodol o’r angen i leihau ein
ôl-troed carbon. Mae’r Cyngor rŵan yn gofyn i drigolion am y
lleoliadau maen nhw’n deimlo fyddai’[n addas i sefydlu’r mannau
gwefru.
Dywedodd Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet
Amgylchedd y Cyngor: ’Mae Cyngor Gwynedd eisiau ei gwneud
hi’n haws i drigolion newid o gerbydau petrol a disel drwy
ddarparu rhagor o bwyntiau gwefru ceir trydan ar draws y sir. Fel
Cyngor, rydym wedi lleihau ein hallyriadau carbon o 47% ers 2006.
Mae’r datblygiad cyffrous yma o ddatblygu safleoedd pwyntiau
gwefru yn adeiladu ar y gwaith da yma ac yn gam pwysig yn ein
hymrwymiad i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Y llynedd fe ddaru
ni gychwyn y gwaith o adnewyddu ein cerbydau tanwydd disel a
phetrol gyda cherbydau trydan. Er mwyn eu pweru gosodwyd
pwyntiau gwefru yn y lleoliadau ble mae'r cerbydau yn cael eu
parcio yn ystod y nos. Drwy gydweithio gyda Scottish Power
Energy Networks [SPEN], ein bwriad dros y ddwy flynedd nesaf ydi
cyflwyno rhagor o leoliadau gwefru ceir mewn meysydd parcio a
safleoedd y Cyngor iddynt fod ar gael i'r cyhoedd. Mae holiadur ar
gael ar wefan y Cyngor, sydd hefyd yn rhoi’r cyfle i ni fel Cyngor
weld os oes unrhyw rwystrau neu gyfleoedd eraill i geisio annog y
defnydd o gerbydau trydan yn y sir. Rydan ni’n annog pobl i
ddweud eu dweud fel y gallwn sicrhau fod ein cynlluniau yn
cyd-fynd gyda dyheadau pobl Gwynedd.’
I wybod mwy am y gwaith ac i ddweud eich dweud am bwyntiau
gwefru ceir yng Ngwynedd ewch i:
www.gwynedd.llyw.cymru/PwyntiauGwefru
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NI a NHW
Siw Jones

Canol Ionawr welais i Elsie May. Roedd
hi wedi swatio ers cyn Dolig. Ron i wedi
anghofio cystal holwraig ydi hi. A dim
ond, ‘Sut Dolig gawsoch chi?’ gewch
chi. O na, mae’n rhaid iddi gael
gwbod pa ddofednyn gawsom ni i
ginio, pryd rhois i o yn y popty,
oeddwn i wedi rhoi pinsiad o halen
yn y stwffin, a phwdin clwt neu
pwdin pot gawsom ni…
‘Fuoch chi yn unlle dydd Dolig?’
holodd.
‘Naddo. Toeddan ni ddim i fod i fynd i nunlla,’ atebais. Fy nhro i rŵan,
‘Gawsoch chi rwbath Dolig sy’n help i chi ddygymod â’r clo?’
‘Do. Llyfra. Tydi llyfra wedi mynd yn drwm, dudwch. Ma nhw’n rhy
drwm i mi fedru’u darllen nhw ar fy nglin. Aeth Elwyn i’r Range i
brynu bwrdd bach er mwyn i mi fedru ista o flaen tân i ddarllen.
Dwi’n gneud yn olew wedyn wrth roi’r llyfr ar hwnnw. Wn i ddim be
sy haru’r sgwennwrs ma’n sgwennu cymaint.’
‘Pwy ?’
‘Jerry Hunter. Mae nhw’n deud mai ei nofel “Ynys Fadog” ydi’r hira yn
y Gymraeg.’
‘Ond beth am OM a Cynan? Gawsoch chi rheini?’
‘Do. Mae rheini’n drymach fyth.’
‘Ac Elwyn? Be gafodd o?’
‘Jig-so Rhyfeddodau’r Byd. Clamp o jig-so. Mae o wedi sodro’i hun
wrth fwrdd y gegin i roi’r darnau wrth ei gilydd. Mae hynny’n iawn os
mai pryd bach ydan ni’n i gael. Ond, dudwch mod i wedi gneud
sgram sy’n gofyn am fwy na phupur a halen, mae hi wedi canu arna i.
A mae o’n cecru ac yn swnian os ydw i’n meiddio cyffwrdd yn y jig-so.’
‘Tewch!’
‘A’r un hen gân o hyd - ‘Dwi wedi colli tŵr Pisa’, neu ‘Mae drws y Taj
Mahal ar goll’, neu ‘Lle mae cerrig y Machu Picchu?’ Dwi jest â
gweiddi, ‘Yn Periw!’ Mi fasa jig-sô llai wedi bod yn well iddo fo.’
‘ Ia. Un o Saith Rhyfeddod Cymru!’
Dyma ni’n dwy yn adrodd hefo’n gilydd,
‘Pistyll Rhaeadr and Wrexham steeple,
Snowdon’s mountain without its people
Overton yew-trees, Gresford bells,
Llangollen bridge and Saint Winifride’s well.’
Dwi wedi deud o’r blaen, ac mi ddweda i eto - dwi yn lwcus o Elsie.

“RYDYM ANGEN MWY O
FYTHYNOD HUNANARLWYO”
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Digwyddiadur Ysgol Bro Llifon
Roedd tymor Y Nadolig yn un gwahanol iawn ond roedd pawb yn falch o
gael bod yn ôl yn Ysgol Bro Llifon unwaith eto. Gan obeithio y cawn
ddychwelyd eto cyn bo hir. Dyma i chi flas ar rai o ddigwyddiadau’r tymor.

Aled Sion Davies

Ym mis Hydref, cafodd CA2 alwad fideo hefo’r paralympian Aled Sion
Davies. Cafodd y tri dosbarth ofyn cwestiynau iddo am ei fywyd a’i waith.
Cawsom gymaint o hwyl yn cael yr alwad ganddo ac yn dysgu mwy amdano.
Diolch i Mr Gerwyn Owen o’r Groeslon am drefnu’r alwad; roedd yn brofiad
hynod werthfawr.

PC Dewi Owen

Yn ystod y tymor, daeth PC Owen i ddosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2.
Yn y dosbarth piws, daeth i'n dysgu am ddiogel ar y we. Dangosodd fideos a
cawsom drafodaeth am pam ei fod yn bwysig ein bod yn
ddiogel ar y we. Fe wnaethom ddysgu sawl neges bwysig o’r sesiwn.

Ysgol Dyffryn Nantlle

Yn ddiweddar, cafodd Blwyddyn 6 ymweliad gan Mr Jones, Pennaeth
Blwyddyn 7Ysgol Dyffryn Nantlle. Daeth i gynnal gweithdy technoleg a
cawsom brofiad gwych wrth ddylunio’n dri dimensiwn. Cawsom ddysgu
llawer mwy am yr ysgol a gwylio clipiau fideo yn cyflwyno’r ysgol.

Gwasanaeth rhithiol NSPCC

Yn ystod y tymor, cawsom gymryd rhan yng ngwasanaeth rhithiol yr elusen
NSPCC. Cawsom wylio’r fideo a oedd yn cael ei gyflwyno gan Ant a Dec!
Roedd y fideo yn ein dysgu bod gennym yr hawl i fod yn ddiogel ac i gael
oedolyn i wrando arnom. Yn ystod y sesiwn, cawsom ddysgu adrodd rhif
ffon Childline.

Sioe rithiol Paid Meddwi, Meddylia

Cafodd y Cyfnod Sylfaen sioe rithiol o’r enw ‘Paid Cyffwrdd, Dweud’ a cafodd
Cyfnod Allweddol 2 sioe o’r enw ‘Paid Meddwi, Meddylia’. Roedd y sioeau yn
ein dysgu am beryglon alcohol a phwysigrwydd dweud wrth oedolyn os
ydym yn gweld unrhywbeth peryglus.

Cwis Ynni Da

Yn fisol, mae dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn cymryd rhan
mewn cwis ar-lein gan gwmni Ynni Da. Thema’r cwis yw cerddoriaeth
Gymreig. Maent yn fywiog ac yn llawn hwyl. Rydym yn mwynhau cymryd
rhan.
Gan Lettie a Celyn, Blwyddyn 6
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Y Tri Mis Cyntaf
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Mi gefais gymaint o bleser yn gwylio’r cathod bach yn tyfu a hynny mor sydyn. Alla’i
ddim dweud fod y misoedd cyntaf wedi hedfan ond ddaru nhw ddim llusgo chwaith. Mi
gefais fath o ‘Playpen’ iddyn nhw i’w cadw rhag mynd dan draed a rhoi’r gwely, y ‘litter
tray’, tegannau a’u dysgl fwyd i mewn ynddo, a gallai Twts neidio allan pan oedd hi
wedi cael digon arnyn nhw ac eisiau mynd am dro. Mi ddaeth pob carreg filltir yn ei dro:
1. Dysgu bwyta cig - chymerodd hynny fawr o dro.
2. “Potty Training”. Dim ond un waith ddaru nhw edrych ar Twts yn defnyddio’r “litter
tray” a dyma Bela. Scwic a Ging yn gwneud yr un fath. Roedd problem fach efo Pishyn!
Wnâi o ddim camu i mewn iddo ddim ond dal ei droed i fyny ‘Mae'r stwff yma yn brifo
nhraed i, oes ganddoch chi ddim byd mwy meddal?’ Bu raid i mi gael hen dun teisen
bas a phapur cegin ynddo a doedd yna ddim problem wedyn - pan oedd o’n cofio lle’r
oedd y tun.
3. Y Busnes Chwain. Mi gafo nhw chwain o rywle, oedd yn fy ypsetio yn lân - gas gen i
chwain. Cefais drops gan y Fet - ddaru nhw ddim gweithio. Trïwch roi bath iddyn nhw,
meddai nyrs y Fet. Mi allwch ddychmygu un ddynes yn ei saithdegau ac un ferch un ar
ddeg yn rhoi bath i bump cath! Wn i ddim pwy oedd wlypaf - y cathod, y ni, neu’r stafell
'molchi. Ddaru fo ddim gweithio. Mi gefais drops gwahanol gan y Fet a llwyddiant,
diolch byth. Ond roedd rhaid chwistrellu pob ystafell yn y tŷ, fu fy ysgyfaint i byth yr un
fath.

Brecwast yn y playpen

4. “micro chip” Trip i’r Fet i gael eu harchwiliad cyntaf a’r pigiadau a’r microsglodyn (rhag
ofn i mi eu colli.) mi ddaru Scwic grio'r holl ffordd yno ac yn ôl adra, ond mi ddaru nhw
fihafio yn iawn yno. 5. Ar ôl y drydydd pigiad daeth y diwrnod mawr o gael mynd allan
i’r ardd a dysgu defnyddio’r fflap cath. Roedden nhw wrth eu bodd. Ond wn i ddim ynta
Twts ta fi oedd y mwyaf nerfus. Mi fyddai’r Dadi Coch yn dod i’w gweld reit aml efo
diddordeb mawr, ond wiw iddo fynd a’i drwyn yn rhy agos neu mi gai baweniad gan
Twts. ‘Edrych ond dim cyffwrdd’ oedd ei rheol hi.

LLEU • 11

o’r cynghorau
Cyngor Cymuned

Llandwrog
Prosiect Iechyd a Lles yn Nyﬀryn Nantlle
Croesawyd Mair Thomas a Bethan Edwards o Grŵp Cynefin i roi
diweddariad i’r aelodau ar y prosiect. Ychydig o newidiadau i’r
cynllun, ac i’r amserlen oherwydd Covid. Y feithrinfa rŵan yn rhan o’r
cynllun. Ffin y safle yn cynnwys y maes parcio. Cwmni PRP wedi eu
penodi ar gyfer datblygu’r “Master Plan”. Wedi penodi erbyn hyn
arbenigwyr i gostio'r holl gynllun. Rhan o’r eiddo yn y cynllun dan
berchnogaeth breifat ac mae’r Grŵp yn cydweithio gyda’r
perchnogion i brynu’r eiddo. Wedi derbyn ychydig o dan £1miliwn o
grant gan yr ICF (Integrated Care Fund). Disgwyl arian gan
Lywodraeth Cymru mis Mawrth i barhau gyda’r gwaith datblygu.
Prifysgol Bangor yn cynorthwyo gyda’r Cynllun Busnes. Cais grant
wedi ei gyflwyno am swm o £300,000 mewn partneriaeth gyda Siop
Griffiths ar gyfer prosiect trafnidiaeth gymunedol i brynu bws mini
trydan, dau gar trydan a 10 beic trydan a swydd cydlynydd am 2
flynedd. Arian Loteri wedi cyrraedd ar gyfer rhandiroedd ac ar gyfer
Swyddog Awyr Agored. Camau nesaf - allan yn ehangach i
ymgynghori gyda’r gymuned ddiwedd mis Ionawr, Chwefror. Bydd
cyfres o ymgynghoriadau yn digwydd - angen tai, angen gofal plant.
Gwybod cost y cynllun erbyn ail wythnos mis Ionawr. Dogfen
Weledigaeth yn cael ei darparu i fynd allan i arianwyr ac i’r
Llywodraeth.
Lôn Ffrwd, Llandwrog
Penderfynwyd cysylltu gyda Chyngor Gwynedd i bwyso arnynt i osod
arwydd “Ffordd Gul - Anaddas i Gerbydau Llydan” gan hefyd gynnal
arolwg i adnabod pa fath o gerbydau sydd yn defnyddio’r ffordd.
Mynwent Brynrodyn Adroddwyd gan y Rheolwr mai dim ond llain ar
gyfer tri bedd sydd yn yr hen fynwent bellach. Penderfynwyd bod y
llain gladdu nesaf ym Mrynrodyn yn cael ei gynnig yn y fynwent
newydd.
Dinas Dinlle Penderfynwyd rhyddhau taliad i Defib Store Cyf am swm
o £459.65 heb gynnwys TAW i brynu cwpwrdd diffribiliwr i gaban ffôn
Dinas Dinlle.
Llochesi Bws Newydd Sgwâr Y Groeslon Trafodwyd cyfarfod safle
19 Tachwedd. Sylwadau Aelodau. Nodwyd fod aelodau ward Y
Groeslon wedi awgrymu newidiadau i’r cynllun gwreiddiol gan YGC
Cyngor Gwynedd a bod yr addasiadau hynny wedi eu mabwysiadu yn
y cynlluniau terfynol.
Gwasanaeth Torri Gwair Cyngor Gwynedd yn ein Pentrefi
Penderfynwyd gan nad oedd amser i ystyried y gofynion ar gyfer pob
pentref cyn ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd i dderbyn pris ar gyfer
cyllideb 2021-22, roddi’r mater ar raglen waith y Cyngor yn ystod 2021
gydag ystyriaeth i’r ymgynghoriad cyhoeddus ac i Bolisi Bioamrywiaeth
y Cyngor.
Cyflwr Ffyrdd Y Gymuned Adroddwyd fod y Rheolwr wedi anfon
rhestr o’r gwaith sydd ei angen ar lonydd yn y gymuned i’r Adran
Briffyrdd Cyngor Gwynedd gan ofyn am Raglen Waith y Cyngor ar
gyfer y flwyddyn i ddod. Penderfynwyd gwahodd Cynghorwyr Eric
Jones a Dilwyn Lloyd i’r cyfarfod nesaf o’r Cyngor hwn ar 18 Ionawr
2021 i drafod y sefyllfa.
Ceisiadau Cynllunio Dim gwrthwynebiad i’r ceisiadau canlynol:
LC20/0774/17/DT Tyddyn Perthi, Carmel LL54 7DP Cais ar gyfer
dymchwel sied amaethyddol bresennol a chodi estyniad ar gefn yr
eiddo
C20/0540/17/DT Tan y Foel Fawr, Y Fron,LL54 7LB Newid defnydd
sied yn fodurdy, adeiladu 4 twlc mochyn, gwaith tirlunio i gae i greu
gardd a lleoli 2 gist ddur at bwrpas storio o fewn cwrtil preswyl.
C20/0741/17/DT Tŷ Newydd, Bethesda Bach LL54 Estyniad deulawr
C20/0726/17/LL Plas Llywelyn, Y Fron LL54 7BG Cais ar gyfer codi
stabl
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C20/0725/17/DT Plas Llywelyn, Y Fron LL54 7BG Cais ar gyfer codi
estyniad un llawr ar flaen yr eiddo
C20/0912/17/ 3 Beddgwenan, Llandwrog LL54 5LL Estyniad deulawr
C20/0809/17/DT Man Hyfryd, Groeslon, LL54 5SF Cais ar gyfer
dymchwel sied amaethyddol bresennol a chodi estyniad ar gefn yr
eiddo
C20/0900/17/DT Bryn Meurig, Carmel, LL54 7DS Cais ar gyfer gosod
balconi llawr cyntaf ar gefn yr eiddo ynghyd â darparu drysau dwbl i
gael mynediad iddo a gorffen y talcen gyda chladin ar y rhan uchaf a
rendr ar y rhan isaf.

Cyngor Cymuned

Llanllyfni
TACHWEDD 2020
Cynhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gyngor Cymuned Llanllyfni ar nos
Fawrth 10 Tachwedd, gan ddefnyddio system Zoom. Dyma i chi
grynodeb o beth drafodwyd yn ystod y cyfarfod.
Cafwyd adroddiadau gan y cynghorwyr Judith Humphreys a Craig ab
Iago am y gwahanol gyfarfodydd a prosiectau y mae nhw yn
ymwneud ag hwynt a diolchwydd iddynt am eu gwaith.
MATERION PENTREFI
PENYGROES – Draen wrth 25 Water Street yn rhydd ag angen sylw
brys gan ei fod yn beryglus – y clerc i gysylltu gyda Cyngor Gwynedd
am hyn. Ebost wedi ei basio ymlaen i bawb edrych drosto ynglŷn â
addysg ôl 16. Annog pawb i fynd ar y wefan o’r ebost.
NEBO – Cwyn nad oes dim wedi ei wneud am y cerrig wedi disgyn o
wal rhwng Ffordd Penchwarel a Ffordd Nebo a’u bod yn beryglus.
Byddwn yn cysylltu gyda’r Adran Briffyrdd eto am hyn. Diolchwyd i
Harri Owen am ddod ar torchau i Nebo a Penygroes ar gyfer Sul Y
Cofio.
NANTLLE – Cwyn fod y gwrych wedi tyfu o'r cae gyferbyn a Nantlle
Terrace a bellach yn culhau y ffordd fwy fwy ydych yn mynd ar ei hyd
(am chwarael Dorothea). Hyn yn golygu fod biniau a bagiau melyn
o'r tai yn cael eu pwshio fwy allan i'r ffordd, a wedyn ceir yn dreifio
dros y bagiau. Y clerc i gysylltu a Cyngor Gwynedd am hyn.
Gofynnwyd oes posib mynd nôl at Gyngor Gwynedd a pwyso arnynt
pwysigrwydd dod a mesurau 50mya ar y ffordd o Bro Silyn i Nantlle –
y clerc i gysylltu gyda’r cyngor.
LLANLLYFNI – Pryderon wedi codi ynglŷn â problem parcio sydd o
flaen yr troead am yr ysgol – cerbydau yn cael ei parcio yn
anghyfreithlon yno drwy’r amser ac yn ei gwneud yn beryglus. Craig
ab Iago am gysylltu gyda’r cyngor am hyn. Adroddwyd fod
arwyddion yn rhydd o gwmpas y pentref – arwydd amser bysiau yn
Felin Gerrig (Craig wedi codi hyn gyda’r cyngor yn barod), arwydd
Porthmadog yn Nasareth ac arwydd wrth Fferm Y Berth wedi troi.
Adrodd hefyd bod gullies ar Lôn Ddŵr angen eu glanhau. Hefyd
adrodd bod y ffordd wrth ddod allan o'r maes parcio dros y ffordd i'r
co-op yn Penygroes wedi sincio a hefyd ar y ffordd ei hun. Y clerc i
gysylltu gyda Cyngor Gwynedd am y materion hyn.
CEISIADAU CYNLLUNIO - Ceisiadau sydd wedi dod ger bron –
Cais C20/0810/22/LL – The Woolen Mill Ffordd Clynnog,
Penygroes – dim gwrthwynebiad.
Cais C20/0827/22/DT – Gwenfro, 24 Ffordd Llwyndu, Penygroes –
dim gwrthwynebiad.
Cais C20/0853/22/LL – Tir ger Oxton Villa, Ffordd Haearn Bach,
Penygroes – dim gwrthwynebiad.
CYFARFOD RHAGFYR 2020
Cynhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gyngor Cymuned Llanllyfni ar nos
Fawrth 8 Rhagfyr, gan ddefnyddio system Zoom. Dyma i chi
grynodeb o beth drafodwyd yn ystod y cyfarfod.
Cafwyd adroddiadau gan y cynghorwyr Judith Humphreys a Craig ab
Iago am y gwahanol gyfarfodydd a prosiectau y mae nhw yn
ymwneud ag hwynt a diolchwydd iddynt am eu gwaith.
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PERSON GWADD – Yn bresennol yn y cyfarfod roedd dau swyddog
o Grŵp Cynefin wedi dod i roi adroddiad ar brosiect datblygu tai ar
dir ger Maes Dulyn, Penygroes. Adroddwyd fod cais cynllunio wedi
mynd fewn i Gyngor Gwynedd. Diolchwyd iddynt am eu adroddiad.
MATERION YN CODI O’R CYN GOFNODION – Cafwyd cyfarfod
gyda Dylan Jones Cyngor Gwynedd a PCSO Geraint Roberts ar y
gylchfan ynglŷn â’r gor-yrru o gyfeiriad Llanllyfni. Adroddwyd am
beth a drafodwyd ag o ganlyniad mae y drain a oedd ar y gornel
wrth y stad ddiwydianol wedi eu clerio a mae posib gweld yn well
rwan.
MATERION PENTREFI
Penygroes – Y clerc i gysylltu gyda Cyngor Gwynedd ynglyn a sianel
draen sydd wedi torri a twll yno dros y ffordd i 66 Trem Y Wyddfa.
Gofynnwyd i’r clerc gysylltu gyda’r cyngor i ofyn am fin baw ci ar
Ffordd Y Brenin gan fod yna lawer o faw ci yn cael ei adael ar y lle glas
wrth yr ysgol.
Nebo – Y cerrig dal yn y ffordd ers misoedd nawr ag dal i greu
pryderon am eu bod yn beryglus. Y clerc i gysylltu eto gyda’r cyngor
am hyn.
Nantlle – Gofynwyd i Craig ab Iago os oedd yna unrhyw syniad o pryd
fydd y mesurydd gor-yrru yn cael ei osod, ar hyn o bryd nid yw Craig
yn gwybod.
CEISIADAU CYNLLUNIO - Ceisiadau sydd wedi dod ger bron –
Apêl APP/Q6810/A/20/3257139 – Tir gyferbyn a Tai Nantlle, Nantlle
– dim gwrthwynebiad.
C20/0939/22/AC – Cytiau Cae Ffatri nr Woolen Mill, Penygroes – dim
gwrthwynebiad
Cais C20/0987/22/DT – Tyn Y Pwll, Lôn Ddŵr, Llanllyfni – dim
gwrthwynebiad
Cais C20/0881/22/LL – 42 Stryd y Wyddfa, Penygroes – dim
gwrthwynebiad.
Hoffai aelodau Cyngor Cymuned Llanllyfni ddiolch yn fawr iawn i bawb
sydd yn ymweld a Mynwent Macpelah am eu cymorth mewn cadw y
fynwent yn daclus o ysbwriel ers tynnu y corlenni oddi yno. Rydym
yn gwerthfawrogi yr ymdrech yn fawr iawn.
Erbyn hyn mae gan y Cyngor Cymuned Llanllyfni dudalen ar y c
yfrwng cymdeithasol ‘Facebook’ . Ewch i chwilio am ‘Cyngor
Cymuned Llanllyfni’.
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Rhwydwaith y
Gymuned Ffermio,
FCN Cymru

Mae Rhwydwaith y Gymuned Ffermio neu FCN Cymru yn cynnig
cefnogaeth i ffermwyr a’u teuluoedd ar draws Cymru a Lloegr.
Sefydlwyd y mudiad dros ugain mlynedd yn ôl. Bellach mae tîm o
weithwyr achos profiadol Cymraeg ar gael i gynorthwyo ffermwyr
a’u teuluoedd yn yr amseroedd anodd ac ansicr yma. Bydd y
gweithwyr yma yn cynnig cymorth a chyd-gerdded gydag
unrhyw un sydd yn chwilio am gymorth a chefnogaeth. Ond tydi
hyn yn dda i ddim oni bai fod pobol yn gwybod am y mudiad a
sut y gall fod o gymorth iddyn nhw neu eu cydnabod.
Mae swyddog newydd wedi ei benodi fel Swyddog Datblygu’r
Rhwydwaith Gymuned Ffermio. Magwyd William Shilvock yn Y
Ffôr ger Pwllheli ac ar ôl treulio amser yng Ngholeg Prifysgol
Aberystwyth yn astudio Amaethyddiaeth a Chadwraeth Cefn
Gwlad. Bu’n gweithio ar Fferm laeth, cwmni codi adeiladau
amaethyddol a diwydiannol yn ogystal â gweithio fel swyddog
cyswllt ffermydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae William
wedi ymgartrefu yn Llithfaen gyda’i bartner Angharad a’r meibion
Seth ac Albi. Dywedodd ei fod yn “llawn sylweddoli’r angen am
gefnogaeth i ffermwyr a’u teuluoedd gan y bydd sail yr economi
amaethyddol yn newid yn y blynyddoedd nesaf.” Ychwanegodd ei
fod yn “edrych ymlaen i hyrwyddo'r elusen fel bod pawb yn gallu
manteisio arni.”
Y cyfan sydd angen ei wneud ydi ffonio 03000111999 unrhyw
dro rhwng 7yb ac 11yh ac fe gewch wasanaeth cyfan gwbl
gyfrinachol a phersonol. Gellwch hefyd ymweld â
fcn.org.uk/?lang=cy neu www.farmwell.cymru
am fwy o wybodaeth.
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newyddion pentref
Y B O N T N E W Y D D Diddordeb mewn hel newyddion y Bont? Cysylltwch efo un o’r golygyddion.
Penblwyddi Arbennig Llongyfarchiadau calonnog i dri o’r Bontnewydd fu’n dathlu eu penblwyddi arbennig yn ddiweddar.

Ar 1 Rhagfyr bu Sylvia Thomas, Llwyn,
Bontnewydd yn dathlu ei phenblwydd
arbennig yn 80 oed.

Yna ar 18 Rhagfyr bu Bet Owen,
26 Llwyn Beuno yn dathlu,
hithau hefydyn 80 oed.

Ac yna ar 28 Rhagfyr bu John Griffiths,
4 Libanus Terrace yn dathlu ei
benblwydd yn 99 oed.

Hei lwc y cawn ddathlu’n well flwyddyn nesa ynte.
Cydymdeimlwn â Tina Burgess, Caeathro erbyn hyn, ar golli ei llys-fam sef Nerys Margaret Burgess o Gefn Graianog, Llanllyfni ar 3 Tachwedd.
Cydymdeimlwn hefyd â Derek Jones a’i wraig Gillian a’u plant Miriam, Emyr ac Ifan, Afallon, 45 Glanrafon, Bontnewydd ar golli mam Derek sef Margaret
Jones o Cae Rhos, Llanrug ar 12 Rhagfyr.

Sefydlwyd y wefan gyda chymorth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, ac mae ei pharhad yn ddibynnol ar nawdd blynyddol. Eleni rydym yn
ddiolchgar i Gronfa Elw Park-Jones a Chynghorau Cymuned Bontnewydd, Llanaelhaearn, Llanllyfni a Llanwnda am ein noddi. Fe’i gweinyddir gan
Ganolfan Hanes Uwchgwyrfai, elusen gofrestredig. Rydym yn defnyddio’r fersiwn Gymraeg o feddalwedd MediaWiki, sef y feddalwedd a ddefnyddir gan
Wicipedia.
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newyddion pentref
R H O S T R Y F A N Marika Fusser • 3 Tai Minffordd • 830913
Llongyfarchiadau i Caitlin a Andrei ar enedigaeth Sara-Sofia, ac i Ian a
Debbie ar ddod yn daid a nain, ac i George ac Anne ar ddod yn hen daid a
hen nain. Cofion at Anne hefyd, sydd heb yn dda iawn yn ddiweddar.
Anfonwn ein cydymdeimlad i Sonia Owen a’r teulu, ar golli ei thad, Evie
yn ddiweddar. Roedd Evie yn un o gymeriadau’r pentref.
Dymuniadau gorau i Mrs Eirian Williams, Pantycelyn, ar ddathlu ei

Y GROESLON

phen-blwydd yn 95 yn ddiweddar.
Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, does yna ddim oedfa wedi bod yn y
capel ers bron i flwyddyn bellach. Ond, ers rhai misoedd mae modd ymuno
mewn oedfa dros y ffôn bob bore Sul. Os oes rhywun eisiau mwy o fanylion
ar sut i ymuno, cysylltwch ag un o swyddogion Horeb.

elliwhafpritchard@yahoo.com

Llongyfarchiadau mawr i Shelley Williams ac Andrew Bearman, Cae
Sarn, a lwyddodd i gasglu £385 at elusen Awyr Las drwy oleuo eu tai gyda
goleuadau Nadolig dros yr Wyl. Da oedd gweld goleuadau Y Groeslon ar
Heno ac yn wir, roedd goleuadau pawb yn sirioli’r pentref mewn amser
anodd.
Llongyfarchiadau i Christine, Bryn Elen, ar ddathlu penblwydd arbennig
yn ystod mis Ionawr.
Da yw deall bod Steven Adams, Arfryn, Y Grugan, wedi dychwelyd adref
ac yn gwella ar ôl cael triniaeth yn Llundain.
Hefyd, dymunwn wellhad buan i Janice, Cae Cregyn, ar ôl ei hanffawd
wrth fynd am dro, cyn y Nadolig.
Llongyfarchiadau i Emma Childs, 1 Dol Elen, ar ei dyweddïad gyda Rhys,
a llongyfarchiadau hefyd i Katie Louise Jones, 14 Trewen, sydd wedi
dyweddïo gyda Sion dros yr Ŵyl. Pob dymuniad da i’r ddau gwpl.
Llongyfarchiadau i Leisa Mair Lloyd-Edwards, Isallt, ar fod yn

PENYGROES

e-bost: post@marikafusser.com

llwyddiannus yn ei arholiad piano Gradd 5 gyda theilyngdod, o dan nawdd
yr Ysgol Gerdd Frenhinol. Ei thiwtor yw Angharad Wyn Jones, Maen Coch.
Da iawn chdi.
Anfonwn ein llongyfarchiadau at Richard a Julie Bedford,15 Cae Sarn, sydd
wedi priodi yn ddiweddar. Dymunwn bob hapusrwydd i chi.
Ochr yn ochr â llawenydd daw tristwch ac mae nifer o drigolion y pentref
wedi colli anwyliaid yn ddiweddar.
Trist oedd clywed am farwolaeth Mair Humphreys, gynt o 6, Y Garreg.
Anfonwn ein cydymdeimlad at ei theulu.
Cydymdeimlwn hefyd â Shirley, Bryn Gorwel, ar golli ei chwaer, Beryl, yn y de
a Judy, Hen Gapel Brynrhos, hithau hefyd wedi colli ei chwaer, yn sydyn, yng
Nghilgwri.
Cydymdeimlwn â Gareth Flynn, 24, Cefn Dyffryn, sydd wedi colli ei daid,
Gerwyn Price Jones, Y Fron a Dewi a Ceri, 30, Cae Sarn sydd wedi colli ei nain
a hen nain i Lois.

e-bostiwch eich newyddion at papurbro.lleu@googlemail.com neu danfonwch hwy i'r blwch yn Nhai Eryri

Cymorth Cristnogol Ni fu casgliad o ddrws i ddrws yn y pentref yn 2020
ond wedi cais ar y we derbyniwyd y swm anrhydeddus o £254. Diolch i
bawb am eu cyfraniadau.
Nadolig Diolch o galon i Elen Pritchard, Llwyn Onn am rannu angylion
bach o gwmpas y pentref yn ystod mis Rhagfyr. Mae'n siwr fod llawer o
blant wedi cael pleser o ddod o hyd iddynt!
Croeso'n ôl i'r pentref i Arfon Williams sydd wedi penderfynu dod nôl
atom wedi cyfnod hir gyda'i ferch yn ardal Manceinion.
Brysiwch wella Rydym yn falch o glywed fod Tommy Hildige,Trem yr
Wyddfa yn gwella wedi triniaeth ar ei galon cyn y Nadolig. Hefyd June
Jones, Llwyn y Fuches sydd wedi cael pen-glin newydd.
Cydymdeimlo Anfonwn ein cofion cynhesaf at Elena, Bryn a Gerwyn
Williams yn dilyn colli gŵr a thad annwyl. Bu farw Gwyndaf, Llifon, Ffordd
Clynnog ar ddydd ei ben-blwydd yn 79 oed ar 7 Rhagfyr.

NEBO a NASARETH

Cofion hefyd at Irene a Rona sydd wedi colli eu chwaer Vera Evans o
Gaernarfon.
Iona Risley (Iona Williams, gynt)
Ar 5 Rhagfyr, 2020, bu farw Mrs Iona Risley. Roedd Iona yn ferch i’r diweddar
Gwilym a Katie Williams Bodwyn, Ffordd Clynnog, Penygroes ac yn chwaer i’r
diweddar Mena Jones, Blaenau Ffestiniog. Priododd Iona â Michael Risley ac
ymgartrefodd y ddau yn 18 Wendover Rise, Cleethorpes, Swydd Lincoln,
DN35 8TS.
Roedd Penygroes a’i phobl yn agos iawn at galon Iona ac roedd hi yn
ymwelydd cyson i’r ardal gydol ei bywyd. Mae’n gadael ei gwr, Mike, ei
phlant Carol a Stephen a’i nai triw, Carwyn Jones (Bodwyn, Blaenau
Ffestiniog).
Fe’i rhoddwyd i orffwys dydd Gwener 10 Ionawr yn Cleethorpes.

OPHuws, Bryn Gwyn, Nasareth • 01286 881176

e-bost ohuws@toucansurf.com

Eira mawr Nebo

Lle ‘di hwn?
Ateb i safle mis diwethaf ; Camfa ar ddechrau’r llwybr i lawr heibio Bron
Haul.
Cawsom rywfaint o eira ar ddechrau’r flwyddyn eleni, ond dim byd tebyg
i’r eira mawr sydd yn y llun yma. Gallech chi ddyfalu pa ddyddiad, mis a
blwyddyn tynnwyd y llun yma o Benisarlôn?
Bu cyfarfod rhithiol o Bwyllgor Ardal Nebo a Nasareth 7 Ionawr 7
2021
Clwb 100 Mis Ionawr : 74 – Darren Roberts, Tŷ Cerrig.
Diogelu Data a Chyfathrebu Wrth gydymffurfio â rheolau Diogelu Data
2018, penderfynwyd cadw’r rhestr aelodaeth ar gyfer e-bost yn un agored
(hynny yw, nid dall), ond i anfon e-bost at bob aelod yn gofyn a ydynt dal
eisiau fod ar y rhestr agored, hynny yw, gyda phob cyfeiriad e-bost yn
weladwy. Bydd unrhyw ddefnydd o’r rhestr ar gyfer cyfathrebu efo
gwybodaeth a gweithgareddau'r Pwyllgor Ardal yn unig, a ni ddylai’r
rhestr gael ei ddefnyddio am bethau eraill. Hefyd penderfynwyd rhoi

neges ar Facebook Nebo a Nasareth yn gwahodd pentrefwyr eraill sydd
eisiau mynychu ein cyfarfodydd, cael y cofnodion a gwybodaeth i ymuno â’r
rhestr e-bost. Penderfynwyd hefyd i ddosbarthu cylchlythyr i’r pentrefi
unwaith pob blwyddyn tuag amser y cyfarfod blynyddol.
Adroddiad ariannol Oherwydd y Covid-19 a’r diffyg gweithgareddau yn
ystod y cyfnodau clo,mae gan y Pwyllgor Ardal tua £2,218 yn gyfangwbl,
gyda £634 ar gyfer ein rhaglen canglwm 2021, Playscheme £266, Dysgu
Cymraeg £188, Arian parod £216, a gyda £921 yn y cyfrif banc. O achos y
Cofid-19, rydym newydd dalu £115 am ddefnydd Zoom am un flwyddyn ar
gyfer ein cyfarfodydd.
Cynllun Ardal Dim Sbwriel Mae sbwriel yn dal i fod problem sylweddol, a
chyn y Nadolig cysylltwyd â Cadw Cymru’n Daclus ar gyfer prynu offer
casglu sbwriel.
Penderfynwyd prynu offer yn hytrach na benthyg, bydd hynny yn galluogi ni
i godi’r sbwriel yn llawer mwy cyson. Byddai cost yr offer i gyd tua £350 gan
gynnwys gostyngiad. Gallwn rannu’r offer i wahanol aelodau er mwyn iddyn
nhw ofalu am rhai o lonydd yr ardal.
Bydd angen cysylltu gyda’n Cynghorydd Sir Craig ap Iago i ofyn i’r Cyngor Sir
oes bosib iddynt gyfrannu tuag at y gost, a hefyd fod yn gymorth i gael
gwared â bagiau sbwriel, ac unrhyw eitemau mawr o sbwriel. Bydd hefyd
angen uwchraddio ein Asesiad Risg ar gyfer yswiriant.
Unrhyw Fater Arall Bu trafodaeth ar sut i wneud gwell defnydd o
gyfarfodydd rhithiol ar Zoom, ac un o’r syniadau oedd trefnu cyfarfodydd fel,
er enghraifft, Clwb Garddio, Hanes yr Ardal ac ati. Gwnawn drafod bellach
efo aelodau sy’n gallu arwain ar y gwahanol syniadau/pynciau.
Cyfarfod Nesaf Nos Iau 4 Chwefror 2021 am 7:30yh ar Zoom.
Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Ardal ar agor i bawb sy’n breswylwyr yn Nebo,
Nasareth a Phont Lloc. Os ydych eisiau cymryd rhan yn ein cyfarfodydd ar
hyn o bryd sydd ar-lein drwy Zoom, cysylltwch drwy e-bost â June ar
june@juneburrough.co.uk <mailto:june@juneburrough.co.uk> cyn y
cyfarfod nesaf a wnaiff hi anfon y linc atoch.
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newyddion pentref
L L A N L L Y F N I Heulwen Jones, 4 Glan Aber 01286 880344
Llongyfarchiadau i Graham a Ceri, Bryn Rhedyw, ar enedigaeth merch
fach, Elsi Wyn, chwaer fach i Alaw, Leia a Beca. Llongyfarchiadau hefyd i
Nain a Taid, Carys a Nigel, Ffordd Rhedyw.
Y Parchedig Lloyd Jones Bu farw’r Rheithor, y Parchedig Lloyd Jones yn
sydyn ac yn ddirybudd yn ei gartref, Y Rheithordy, Clynnog Fawr, ar 8

• Mrs Hefina Roberts, Gwynfa 01286 881139

Rhagfyr yn 54 oed. Gedy fwlch anferthol ar ei ôl, a chydymdeimlwn yn fawr
â’i briod, Y Parchedig Casi M. Jones a’i feibion Tomos a Dafydd. Cynhaliwyd
gwasanaeth i ddiolch am ei fywyd ar 21 Rhagfyr yn Eglwys Beuno Sant ac fe’i
rhoddwyd i orffwys ym mynwent Cefn Llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth.
Gweler y deyrnged iddo ar dudalen ...

L L A N D W R O G Alwena Owen, Tir Iarll, Llandwrog, alwena.owen@gmail.com
Y Parch J Lloyd Jones Bu farw’r Parchedig Lloyd Jones yn sydyn yn ei
gartref, Y Rheithordy, Clynnog, ar 8 Rhagfyr yn 54 oed. Roedd hyn yn
newydd syfrdanol a thrist iawn i’w blwyfolion a’i gydnabod, ac wrth gwrs
i Ysgol Llandwrog, oedd yn agos iawn at ei galon. Cydymdeimlwn yn

ddwys efo’i wraig, Casi, a’i feibion Tomos a Dafydd. Gweler y deyrnged iddo
ar dudalen 8.
Cydymdeimlir yn ddiffuant iawn â theulu Mirain Llwyd Owen yn eu
profedigaeth lem.

D I N A S , L L ANWNDA a LL ANFAGL AN e-bostiwch eich newyddion at PapurBro.Lleu@googlemail.com
Cydymdeimlwn â theulu Irfon Roberts (Ceris, Ffrwd Cae Du gynt) fu farw
ar ôl cystudd hir.
Hefyd gyda Gillian Evans, Coed Cae Du, Dinas ar ôl colli ei thad ym
Modffordd. Cofion at y ddau deulu.
CWIS MERCHED Y WAWR
Oherwydd yr amgylchiadau pryderus ynglyn â'r haint sy'n bygwth pawb
llwyddodd Merched y Wawr Dinas i ffurfio dau dîm i gymryd rhan yn y

C LY N N O G FAWR

Mei Mac 01286 660017 • aros@bryneisteddfod.cymru

Y Parchedig Lloyd Jones Bu farw’r Parchedig Lloyd Jones yn sydyn ac
yn ddirybudd yn ei gartref, Y Rheithordy, ar 8 Rhagfyr yn 54 oed. Gedy
fwlch anferthol ar ei ôl, a chydymdeimlwn yn fawr â’i briod, Y Parchedig
Casi M Jones a’i feibion Tomos a Dafydd. Cynhaliwyd gwasanaeth i
ddiolch am ei fywyd ar 21 Rhagfyr yn Eglwys Beuno Sant ac fe’i rhoddwyd
i orffwys ym mynwent Cefn Llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Gweler
y deyrnged iddo ar dudalen arall.
Maggie Roberts Bu farw Mrs Maggie Roberts, gynt o 1 Bro Celyn, yn 96
oed ar 11 Rhagfyr. Gwraig yr encilion oedd, byth yn tynnu sylw ati hi ei
hun ond yn gweithio’n galed a distaw yn y cefndir ac yn hollol
ddibynadwy. Yn ei blwyddyn a phedwar mis olaf roedd hi wedi gorfod
treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn ei gwely yng nghartref nyrsio
Brynawelon, Cricieth, a’i chlyw wedi mynd, eto i gyd, y wên yn parhau ar
ei hwyneb ac yn gwerthfawrogi’r gofal anhygoel a gâi yno.
Roedd hi’n briod â Hugh Roberts, 8 Pen-rhiw, Capel Uchaf (Mur Sant
gynt), ond yn wraig weddw er 1972. Ymgartrefodd y ddau yn rhif 2
Pen-rhiw ac wedyn yn rhif 28 Llwyn y Ne, Clynnog.
Fe’i ganwyd hi yn un o 5 o blant ar 3 Tachwedd 96 mlynedd yn ôl, yn
Gwelfor, Nasareth, tŷ sydd ddim mewn bod ers blynyddoedd bellach. O
Gwelfor symudodd y teulu i Dai Cyngor Nebo ac oddi yno wedyn i rif 3
Penbwlcyn, Capel Uchaf, y drws nesaf i efeilles ei mam.
Mi fu ei thad, William Owen Williams, yn y coleg ond yn anffodus mi
fethodd ei arholiad gradd. Postmon oedd yn Nasareth ac oherwydd
prinder gwaith, mewn ffatri yn Birmingham y bu’n gweithio wedyn gan

C A R M E L Helen Hughes

Cwis Cenedlaethol. Roedd yn rhwyddach nag arfer eleni gan i bawb gael
golwg ar y cwestiynau ymlaen llaw ac efallai bod â gobaith ennill os byddai
lwc o'n plaid! Ar y llaw arall yr oedd yn rhaid cyfarfod gan gadw'r pellter
cymdeithasol yr un pryd. Llwyddwyd i wneud hynny a chyfarfu Nia, Ann,
Olga a Rhianon mewn un gardd a Jean, Barbara, Eilir ac Aelwen mewn gardd
arall. Er i'r ddau dîm ateb pob cwestiwn methwyd â chyrraedd yr het o ddau
farc ond fe gawsom weld ein gilydd a mwynhau sgwrs.

ddod adref yn achlysurol. Bu ei mam, Mary Williams, yn gweithio yn Ysgol
Clynnog. Byddai’n cychwyn i lawr Allt Mur Sant am 7 o’r gloch y bore, haf a
gaeaf, ar bob tywydd, i gynnau’r tanau ac i olchi holl boteli llefrith y plant, ac
ati, mynd adra wedyn a dod yn ei hôl erbyn 3 o’r gloch i lanhau’r gratiau a
sgubo’r lloriau. Roedd hi’n gyfnither i Mrs Mary Kate Williams, y gogyddes, a
byddai’n ei chynorthwyo i bario tatws ac ati hefyd. Bu farw yn 1945 yn 45
oed a bu farw’r tad mewn tri mis wedyn yn 47 oed.
Bu Maggie yn forwyn yn Lleuar Bach am naw mlynedd. Oddi yno aeth i
Maesog at Mr a Mrs Harri Parri ac roedd hi erbyn hynny yn cael byw adra yng
Nghapel Uchaf. Wedyn aeth yn howsgipar i William Jones, Coedtyno ac
wedyn i Bryscyni. Roedd y parch a gafodd yno gan y ddau frawd a’u chwaer
yn hollol nodweddiadol o’r teulu arbennig hwnnw a hefyd ohoni hithau.
Roedd ganddyn nhw feddwl y byd ohoni. Arhosodd yn ffyddlon i Miss Parry
wedi iddi adael Bryscyni yn y 1980au ac roedd y ddwy fel dwy chwaer. Ym
Mryscyni roedd Magi yn gweithio yn y cyfnod pan anwyd Cyril Wyn. Mi
ymgartrefodd o yn Waun-fawr ar ôl priodi.
Cydymdeimlir yn fawr â’r teulu  ei chwaer ieuengaf Nansi Wyn, Bryncir; ei
nith, Margaret Ann, Garn  y ddwy wedi bod yn eithriadol o driw iddi, a’i
hwyrion Alwyn, Meirion a Llinos, Waun-fawr. Hefyd Menai Williams, Bro
Celyn, ei chwaer yng nghyfraith, a’i chymdoges garedig iawn am faith
flynyddoedd.
Mae’r teulu yn gwerthfawrogi pob arwydd o gydymdeimlad a gawsant a
hefyd y rhoddion. Bydd y rhain yn mynd i Gartref Brynawelon lle y cafodd
Maggie Roberts y parch a’r gofal mwyaf.

881863 • helenhughescarmel@gmail.com

Llongyfarchiadau i Elin Jên o Gilgwyn ar basio ei arholiad piano gradd 4 gyda rhagoriaeth yn ddiweddar. Da iawn – a dal ati efo’r ymarfer!
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Colofn Hanes
Robert Wyn

Y Parch RP Thomas Dolwen Llanfaglan

Mr D R Jones Cae Stanley Bontnewydd

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r rhai a ymatebodd i’r llun a ymddangosodd
yn rhifyn mis Rhagfyr, sef y grŵp mawr a ymgasglodd ar fuarth
Ysgol y Bontnewydd yn ystod blynyddoedd cynnar y ganrif
ddiwethaf. Fel y cofiwch, roedd yr achlysur yn ddirgelwch, ond
roeddwn wedi awgrymu Arwisgiad 1911 fel un rheswm posibl.
Yn gyntaf, derbyniais ymateb gan Mr Dafydd Jones, Gorwelion,
Llanfaglan, a adnabu ei dad, D R Jones, Cae Stanley, sef y bachgen a
oedd yn sefyll ar ochr dde’r llun efo cap. Roedd gan Mr Jones, yn
ffodus, gopi personol o’r llun, ac ar y cefn, gwelwyd y dyddiad 1910,
yn ogystal ag enw ei dad, gyda’r cofnod bod D R Jones yn 17 oed ar
y pryd. Derbyniais yr wybodaeth drwy law Frank Jones, Dolwen,
Llanfaglan, a oedd yn falch iawn bod ein gwaith ymchwil yn
dechrau dwyn ffrwyth. Ar yr un llaw, roedd y dyddiad 1910 yn
chwalu’r ddamcaniaeth flaenorol, ond gyda’r datblygiad hwn,
agorwyd y drws i bosibiliadau newydd.
Magwyd D R Jones ar fferm Cae Stanley, ac ei frawd i Albert Jones
fu’r olaf o’r teulu i ffermio yno cyn ymddeol ar ddiwedd y
chwedegau. Yn wahanol i’w frawd Albert, penderfynodd D R fynd i’r
coleg er mwyn dilyn gyrfa fel athro, gan ddiweddu’n bennaeth ar
Ysgol y Bechgyn, Caernarfon, lle roedd yn uchel iawn ei barch.
Erbyn hyn, penderfynais osod y llun ar ddau safle Wyneplyfr, yn
gyntaf, Cymdeithas Hanes Teuluoedd ac wedyn, Safle Hen Luniau.
Cafwyd ymateb da iawn gyda nifer o gynigion diddorol. Ymysg
rheiny, derbyniais ymateb adeiladol iawn gan Mrs Sara Bowen
Oliver, a ymgymrodd â’r her o geisio datrys y dirgelwch ynglŷn â’r

achlysur. Ei man cychwyn oedd papurau newydd y cyfnod, a chyda’r
dyddiad 1910, porodd drwy erthyglau’r flwyddyn honno cyn sylwi
ar un un achlysur penodol a fyddai’n cynnig rheswm credadwy iawn
dros ymddangosiad y trigolion yn y llun. Yn ôl yr erthyglau, trefnwyd
‘bazaar’ enfawr er mwyn codi arian at Gapel Siloam MC,
Bontnewydd, a oedd newydd ei adeiladu (1907). Bu hon yn brosiect
enfawr, gyda misoedd o baratoad ymlaen llaw. Cychwynwyd ar y
darpariaethau yn y gwanwyn, er nad oedd y ‘bazaar’ yn digwydd tan
fis Medi. Roedd gwisgoedd rhai o’r unigolion yn y llun yn destun
trafod a arweiniodd at sawl awgrym diddorol. Yn gynnwysiedig a’r
digwyddiad, trefnwyd sawl cystadleuaeth gan gynnwys blodau,
ffrwythau a llysiau. Ond pam y gwisgoedd? Mwy na thebyg, pasiant
neu ddrama a oedd yn cael ei pherfformio fel rhan o’r achlysur oedd
yn gyfrifol am rheiny. Un ffactor rydym yn sicr iawn ohono, agorwyd
y bazaar gan neb llai na Mrs Margaret Lloyd George, a oedd yn
ganmoliaethus iawn o ymdrechion yr aelodau ynglŷn â chodi arian,
gan ddatgan bod ymgyrch yr enwad yn y Bontnewydd yn un
amserol iawn, ac yn rhyddhau’r genhedlaeth ganlynol o ddyledion,
gan bwysleisio bod adeiladu cymaint o gapeli yng Nghymru wedi
peri pwysau arianol aruthrol ar yr enwadau.
Rhaid cofio’n ogystal am gysylltiad y pentref efo theulu Lloyd
George, a byddai ‘Prif Weinidog y dyfodol’ yn dod i aros yn aml i Glan
Beuno neu, ar adegau eraill, i Blas y Bryn. Yn ddiddorol iawn, Owen
Jones Glan Beuno, arianodd y cerflun o’r Prif Weinidog sydd ar y
Sgwâr yng Nghaernarfon.
Ond nid dyna ddiwedd y stori ‘chwaith; cafwyd un cyfraniad
arwyddocaol arall gan Mr David Thomas, a lwyddodd i adnabod ei
hen daid ymysg y trigolion yn y llun. Roedd gan Mr Thomas gopi o’r
llun hwn, a sylwodd mai’r gŵr trwsiadus a oedd yn sefyll ar y chwith,
oedd ei hen daid, y Parch Richard P Thomas, Dolwen, Llanfaglan, a
fu’n Weinidog ar Gapel Siloam yn ystod y cyfnod hwn. Yn ddiau, fe
fyddai’n gwneud synnwyr i’r Gweinidog ei hun ymddangos yn y llun
ar gyfer achlysur mor bwysig. Mae’n werth nodi mai y Parch R P
Thomas, mewn cydweithrediad â Mr R B Ellis, oedd yn bennaf
gyfrifol am sefydlu Cartref Bontnewydd yn 1902, ac roedd Mr
Thomas yn dad i’r cyfreithiwr, Emyr Thomas, Muriau, Bontnewydd.
Derbyniais y llun yn wreiddiol gan Mrs Kit Jones, a gwelaf y gŵr, sy’n
sefyll nesaf at D R Jones, yn debyg iawn i’w thaid, John Roberts, a
oedd yn cadw’r Newborough Arms ym 1910. Tasg ddifyr iawn oedd
hon, ac un sy’n parhau i ysgogi sylwadau.

SIOP FAWR
GOGERDDAN
TALYSARN
Pwy oedd yn cadw’r siop hon?
O ble daeth y perchnogion?
Os oes gennych unrhyw wybodaeth bydd Aelwen
Roberts yn ddiolchgar –
aelwen.roberts@yahoo.co.uk
01286 669038
neu Rhiannon Parry rhiannonp18@ btinternet.com
01286 880353
Bydd hi hefyd yn falch o glywed gennych er mwyn
cwblhau erthygl ar gyfer Lleu. Gorau oll os oes
gennych luniau!

cornel y plant
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Atebion Croesair Mawr y Nadolig
Ar Draws
1.Cymorth 4.Barcud 8.Syniad 9.Cerfio 11.Gwen 12.Cyll 13.Llety 16.Ias 17.Olwyn
18.Duo 19.A fo ben bid bont 24.Icarws 26.Gwibio 27.Iro 28.Trwy 29.Nerth 30.Galwyni
31.Ogla 33.Awydd 35.Noe 36.Llefais 37.Diacon 39.Gweriniaethwyr 45.Sws 46.Seiri
47.Lwc 48.Ywen 49.Erw 50.Deor 53.Ithfaen 54.Cyffroi 55.Dadmer 56.Bargod
I Lawr
1.Caseg eira 2.Manteisio 3.Rwan 5.Aber 6.Cofleidio 7.Dros y bont 10.Sylwebu 14.Bore
15.Ynyd 20.Ficer 21.Bardd y Gadair 22.Beirniadaeth 23.Neidr 25.Sialens 26.Goryfed
32.Gweddw 34.Yfory 38.Llidiart 39.Gostyngiad 40.Eisteddfod 41.Iesu 42.Ewin 43.Wal
gerrig 44.Recordiad 51.Bere 52.Wyna
Derbyniwyd 25 cynnig. Gwelwyd nifer o wallau y tro hwn. Ar y cyfan – ond nid bob
amser - rhai unigol oedden nhw. Derbyniaf ‘Icarws’ ac ‘Icarus’, ond nid ‘Icwrws’ (24 Ar
Draws). Hefyd derbyniaf ‘Barcut/Tros y Bont. Cynigiodd un ‘Synnau’ (8 Ar Draws) –
credaf mai un ‘n’ sydd yn hwnnw. Gwallau eraill oedd ‘Drwy’ (28 Ar Draws) – heb fod
yn driw i’r cliw;‘Isfaen’/‘Weiren’/’Wifren’ (53 Ar Draws);’Gwilio’ (26 Ar Draws); ‘Cenais’
(36 Ar Draws); ‘Diafol’ (37 Ar Draws); ‘Gostyniad’/‘Gostyngwyd’ (39 I Lawr); ‘Cymerw’ (1
Ar Draws); ‘Ieir’ (50 Ar Draws).
Wele enwau’r 14 cywir: Paul Davies, Mona Thomas, Mena Williams (Penygroes)
Anwen Roberts, Bertwyn Ll.Williams, Ceinwen Griffith (Y Groeslon) Rhiannon Jones
(Llanfaglan) Dafina Williams (Dolydd) Eirlys Huws (Bont-goch, Ceredigion) Jean
Evans (Dinas) Elen McKean (Bontnewydd) John Roberts (Y Ffôr) Marnel Pritchard
(Llandwrog) Anne Vaughan-Jones (Pontllyfni)
Enillydd y £10 yw Rhiannon Jones, Dolwen, Llanfaglan, Caernarfon
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AR DRAWS

I LAWR

1. Swnio braidd fel un a
gyflogir gan aelod o’r teulu,
ond heb fod ar ogwydd (7)
5. Pan fo llawer o’r llog yn cau
mae’n bleser clywed y rhain
gwanwynol (5)
8. Gosod ein hunain – yn
gerddorol, efallai – mewn
bwlch (5)
9. Ymwneud yn gorfforol â’r
baich (7)
10.Yr hyn a ddaeth i’r golwg
(12)
12.Dyma a wnai byddinoedd
21 Ar Draws i wynebu’r her (6)
14.’A yw Mot am ________?’ yw
ymholiad y ffermwr defaid
cynganeddol, cyn chwibanu (6)
17. Gweithredu ddiwedd haf er
mwyn mwynhau yn nes
ymlaen (3,5,4)
21. Ysbrydolwr ein
gwladgarwch hyd y dydd
heddiw (7)
22. Ymwneud â rhai pluog
mewn gwlad a rannwyd (5)
23. Fel lôn a baratowyd ar gyfer
trafnidiaeth gyfoes (5)
24. Yn barhaus, drwy’r diwrnod
cyfan (3,1,3)

1. Rhai sy’n ymwneud â
chrefft y tannau (8)
2. Adennill, wrth fynd i’r fan
gyfarwydd, yn ansicr (5)
3. Fel ambell ddadl, efallai (7)
4. Ar goll? Yn hon, tybed?
5. Hwn sy’n paratoi, er mwyn i
eraill fwynhau (5)
6. Bachgen ar lan llyn
yn Eryri (7)
7.Bod yn gytûn ynghlŷn â
rhywfaint o lun olwynion (4)
11.Prydydd ac athro
cysylltiedig ag hen eglwys
enwog (4,4)
13.Gofidio ynghlŷn â
sefyllfa (7)
15.Am brynu tŷ? Cewch agor
annisgwyl o fewn mis (7)
16. Difwyno’r Berwyn er
mwyn gweld ehangder fry (6)
18. Un hynod ddeniadol
mewn tîm o delynorion (5)
19. Dawn ryfeddol, ar ôl
cychwyn unwaith, i gyflwyno
cân (5)
20. Cynhyrchwyd offeryn
amaethyddol o goed
anghyffredin (4)
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Ys g o l D y ff r y n N a n t l l e
Talwrn yr Ifanc
Llongyfarchiadau i Lea, Meabh ac Elan o Gyfnod Allweddol 4
am eu hymdrechion yn cymryd rhan yn Nhalwrn yr Ifanc yn
ddiweddar. Roedd yn gystadleuaeth ddigidol wedi ei drefnu
gan yr Urdd ac yn gyfle i dimoedd o feirdd ifanc rhwng 14-25
oed fynd ati i feithrin eu sgiliau barddoni. Bu’n rhaid i’r tîm
fynd ati i ysgrifennu limrig, haicw, cân ysgafn a thelyneg. Er
na lwyddodd y disgyblion i ennill y gystadleuaeth cawsant
brofiad gwerth chweil yn cystadlu yn erbyn ysgolion o Dde
Cymru.

Cof io am ein ffrindiau yn y gymuned
Mae rhai o ddisgyblion yr ysgol wedi bod yn cyd-weithio
gyda Heddlu Gogledd Cymru, y gwasanaeth ieuenctid a'r
cynghorydd Judith Humphreys i greu anrhegion ar gyfer
preswylwyr cartref Plas Gwilym. Diolch i Mr Ioan Jones ac i
Mrs Elen Williams am arwain y disgyblion ar y fenter. Dyma
brofiad gwych i’r plant.

Clwb yr Urdd

Mae hi wedi bod yn dymor prysur i glwb Yr Urdd,
gweithgareddau at ddant bawb. Rydym wedi cael noson
bingo, cwis a'r cynnwrf mwyaf sydd wedi bod ydy paratoi
sgript o dan y thema bwlio gan berfformio a recordio. Mae’r
aelodau wedi cymryd y gweithgaredd hwn o ddifrif ac wedi
cael llawer iawn o hwyl wrth baratoi. Yn ystod y cyfarfod olaf
o’r tymor, cafwyd noson ffilm a phopcorn.
Diolch i Miss Burgess a Glesni am gynorthwyo Miss Williams
bob wythnos.

Y Dyff
Mae cylchgrawn yr Ysgol ‘Y Dyff’ yn mynd o nerth i nerth a
bu’n gwerthu yn dda yn ystod tymor y Nadolig. Croesawir
unrhyw hysbysebion gan fusnesau lleol. Cysylltwch efo Mrs
Williams ar e-bost 90eh@ydn.gwynedd.sch.uk

Diwrnod agored rhithiol
Ysgol Dyffryn Nantlle
Erbyn hyn mae’r linc i Ddiwrnod agored rhithiol Ysgol Dyffryn
Nantlle yn fyw. Yma cewch flas ar beth sydd yn digwydd yn yr
ysgol a'r cyfleoedd amrywiol a geir yma. Gallwch gael

mynediad drwy ddilyn yr ysgol ar
Facebook/ Twitter.

Chweched Dyffryn Nantlle
Yn ystod yr wythnosau olaf cyn gwyliau’r Nadolig bu’r chweched
ddosbarth yn arwain prosiect ysgol gyfan er mwyn casglu bwyd
i’w gyfrannu at y banc bwyd lleol. Mae’r disgyblion yn awyddus
iawn i gefnogi’r gymuned leol ac fe benderfynodd y criw hefyd
arwain disgyblion iau'r ysgol i greu cardiau Nadolig i breswylwyr
cartref Plas Gwilym.

