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Papur Newydd Dyf fryn Nantlle

y mis yma
Martha Menyn • tud 7

Bysus Seren Arian, Rhan 2 • tud 8
Nerth dy Ben • tud 12

Newyddion Cy�rous!

Lleisiau’r Dy�ryn ar Facebook!

Mae’r prosiect yn gyfres o ddigwyddiadau a chynnwys ar y cyfryngau 
cymdeithasol sy’n bwriadu rhoi ‘plat�orm i leisiau’r Dy�ryn’, a dathlu 
‘hanes, etifeddiaeth, diwylliant, iaith, a phresennol cy�rous ac amrywiol 
yr ardal.’
Yn rhan o’r dathliadau mae cynghorion gan fusnesau’r ardal, 
ymddangosiadau gan lenorion sy’n cynnwys Angharad Tomos a Megan 
Angharad Hunter, a �deos gan ddysgwyr o’r ardal.
Bydd digwyddiad Facebook hefyd yn dathlu merched y Dy�ryn, i 
gyd-fynd ag wythnos ryngwladol y merched ym mis Mawrth.
Er mwyn ymuno â’r dathliadau, ho�wch dudalen Prosiect 15, a chadwch 
lygad am gynnwys. Bydd y cynnwys hefyd yn cael ei lwytho i dudalen 
AM Prosiect 15.

Mae Pwyllgor Neuadd Go�a Llanllyfni wedi comisiynu Caryl Elin Lewis, Cwmni 
CELyn ac Elinor Gray-Williams, Penseiri PegwA i greu cynlluniau ac astudiaeth 
dichonoldeb ar gyfer prosiect uwchraddio a datblygu’r Neuadd.  
Mae’r pandemig digynsail COVID-19 wedi bod yn heriol iawn ac wedi golygu 
cau'r Neuadd am gyfnod.  Gyda gobaith o symud at gyfnod gwell, rydym yn 
cydnabod pwysigrwydd y Neuadd a’i rôl mewn cefnogi’r gymuned gyda’i 
adferiad a’i llesiant.  
Mae’r adeilad yn ganolbwynt i’r pentref ac wedi cael defnydd helaeth ond mae 
pobl yn dweud fod angen moderneiddio ac addasu fel bod mwy o ddefnydd 
a’i fod yn apelio at bawb.  Rydym felly yn awyddus i sicrhau fod yr adeilad yn 
ein galluogi i gynnig mwy o gy�eon, yn cwrdd ag anghenion y gymuned 
gyfan, a thrwy hynny, sicrhau dyfodol y neuadd yn y tymor hir.
Wrth gychwyn trafod dyfodol y Neuadd yn 2019, bu i ni greu arolwg 
cymunedol i ganfod barn a syniadau cychwynnol ar gyfer datblygu’r neuadd.  
Roedd y prif sylwadau a syniadau yn cynnwys:
• Creu mynedfa fwy croesawgar
• Gwella parcio a hygyrchedd yr adeilad
• Gwella system wresogi
• Gwella cyfleusterau er mwyn darparu mwy o gyfleon cymdeithasu, yn 
enwedig yn ystod y dydd (clwb cinio, clwb cymdeithasu i drigolion hyn, clwb i 
rieni a phlant ifanc)  
• Gwella’r gegin bresennol a chael gwell cysylltiad drwodd i'r 
neuadd (e.e. hatch)
• Moderneiddio adnoddau (e.e. system PA, projector a sgrin fawr i arddangos 
cy�wyniadau a rhaglenni arbennig o ddiddordeb)
• Addasu’r neuadd fawr i uchafu golau naturiol a gweld yr olygfa
• Creu ystafell gyffyrddus ar gyfer grwpiau o bob math i gyfarfod
• Creu lle addas i gynnal dosbarthiadau o bob math (e.e. ffitrwydd, 
gweithgareddau a grwpiau i blant a phobl ifanc)
Ar sail hyn, mae cynlluniau dra�t ac opsiynau cychwynnol yn cael eu llunio, 
ho�em eu rhannu a'u trafod gyda’r gymuned a phartneriaid yn ystod mis Ebrill 
2021.  Drwy’r cynlluniau byddwn yn ceisio creu gwell defnydd o olau naturiol, 
cynnig gwell mantais o'r olygfa, agor y neuadd i fyny i dderbyn mwy o awyr 
iach er budd iechyd a rheoli pryderon COVID-19.  Thrwy hyn i gyd byddwn yn 
creu gwell cysylltiad gyda natur a'r amgylchedd drwy agor allan a chynnig 
gwell cysylltiad allanol i'r tirwedd.  
Byddwn yn eich hysbysu am y datblygiadau a'r dyddiadau allweddol pan fydd 
y rhain ar gael.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu syniadau 
ar y pwynt hwn, cysylltwch â Caryl Lewis, Cwmni CELyn �ôn: 07789197178; 
e-bost: post@celyn.cymru 

Mae ‘na gynnwrf mawr yn Llandwrog ar hyn o bryd. Mae’r pentrefwyr wedi 
llwyddo i brynu tafarn Tŷ’n Llan, sydd wedi bod yn wag ers dros dair 
blynedd. Ar ôl tipyn o negodi, ar 11 Mawrth derbyniodd yr asiant gynnig 
Menter Tŷ’n Llan, yn amodol ar gytundeb. 
Llongyfarchiadau mawr i’r Fenter – mwy o’r hanes ar dudalen ...
Os oes gennych chi awydd dod yn aelod o Fenter Tŷ’n Llan, neu helpu’r 
Fenter mewn unrhyw �ordd, cysylltwch â Caryl Lewis: post@celyn.cymru,  
Grant Peisley: grant@deg.cymru, Wyn Roberts : 
wyn@aqua-marketing.co.uk, neu Huw Jones: huw@bwlan.co.uk 

Neuadd Goffa Llanllyfni - 
Prosiect Uwchraddio a Datblygu

Nod Prosiect 15 yw rhoi ‘platfform
i leisiau Dyffryn Nantlle’

Menter Tŷ’n Llan

Mwy o’r hanes ar 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 Mai, gyrraedd y Golygyddion 
erbyn dydd Mercher, 14 o Ebrill.

LLEU

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

Argraffwyr • Y Lolfa

£12.98

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

D i o l c h  y n  f a w r !

R H O D D I O N

G O H E B I A E T H
Annwyl ddarllenwyr Lleu!
Mae’r gyfres radio Hawl i Holi yn ei hôl!
Er nad oes cy�e i deithio i gymunedau Cymru ar hyn o bryd, mae’r rhaglen Hawl i 
Holi yn ei hôl. Dewi Llwyd sy’n cy�wyno, herio a chadw trefn ar 4 panelydd. Gan 
ddarlledu yn �sol ar Radio Cymru, rydym yn awyddus iawn i glywed gan gyfranwyr o 
bob rhan o’r wlad. Os oes gennych chi gwestiwn neu bwnc yr ydych chi am i’n 
panelwyr ymateb iddo byddem wrth ein boddau’n clywed gennych.
Bydd y rhaglenni nesaf ar Ebrill 1af ac Ebrill 29ain am 6 yr hwyr.
I gysylltu mae modd �onio 03703 500700 yn ystod oriau gwaith neu e-bostio 
hawliholi@bbc.co.uk

Annwyl Ddarllenwyr,
Tybed a oes un o ddisgynyddion teulu Brynrhydd Isaf, Llandwrog yn dal i fyw yn yr 
ardal? Roedd Thomas John Owen (yn wreiddiol o Lanberis) wedi priodi Margaret 
Williams yn 1908, ac erbyn 1911 yn byw yn Brynrhydd Isaf. Roedd ganddynt un mab 
– Owen D. Owen. Mae’n bosib i eraill gael eu geni wedi hynny.
Roedd Thomas John Owen yn fab i Sarah Owen o Lanberis. Mudodd chwaer Sarah i’r 
America yn 1911, ac y mae un o’i disgynyddion yn awyddus i gysylltu â rhai o 
aelodau’r teulu yng Nghymru.
Gellir cysylltu â mi ar y �ôn: 01286 673515 neu ar e-bost : 
dafydd.wthomas@btinternet.com
Gyda diolch ymlaen llaw am unrhyw gymorth,
Dafydd Whiteside Thomas.

Annwyl Ddarllenwyr,
Mae Llywodraeth Llundain wedi cy�wyno cais i UNESCO ddynodi ardaloedd 
chwarelyddol Gwynedd yn Sa�e Treftadaeth y Byd. 
O’r cychwyn, rydym fel mudiad iaith wedi galw ar y cyr� a oedd yn llunio’r cais i 
gynnwys amodau clir a chadarn i warchod bywyd cymunedol Cymraeg yr ardaloedd 
dan sylw a sicrhau rheolaeth gymunedol. Hyd yn oed wedi’r ymgynghoriad, ni 
roddwyd amodau iaith fel rhan o’r cais. Ni chafwyd unrhyw sicrwydd na fyddai’r 
cynllun o’i weithredu yn niweidio ein hiaith a’n diwylliant. Nid yw llunwyr y cais wedi 
dangos parodrwydd i wneud dim mwy na datgan y byddai’r cynllun yn gy�e i ‘annog 
y defnydd o’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig mewn busnesau’. Dylai lles a 
�yniant y bywyd cymdeithasol Cymraeg fod yn un o amodau hanfodol pob agwedd 
ar y datblygiadau a fyddai’n deillio o’r cynllun pe bai’n cael ei gymeradwy gan 
UNESCO. 
Mae twristiaeth wedi troi’r or-dwristiaeth mewn sawl ardal yng Ngwynedd, ac mae 
astudiaethau academaidd yn dangos hynny. Yn ddiweddar, mae Cyngor Gwynedd 
wedi dechrau defnyddio’r term ‘twristiaeth anghynaladwy’ sef twristiaeth sydd ar y 
cyfan yn niweidiol i gymuned ac felly’n annerbyniol. Fodd bynnag, mae cyr� fel 
Croeso Cymru, yr asiantaeth dwristiaeth genedlaethol, a chwmni Twristiaeth 
Gogledd Cymru, yn gwrthod derbyn bod y fath beth â gor-dwristiaeth, heb sôn am 
gydnabod bod gor-dwristiaeth yn ymledu drwy Wynedd.
Heb amodau iaith llym a rheolaeth gymunedol gadarn, byddai perygl gwirioneddol 
i’r cynllun droi ardaloedd cyfan yn amgueddfeydd, yn barciau thema ddiwydiannol 
twristaidd, yn gyrchfannau gwyliau parhaol. Yn ôl y tueddiadau presennol, byddai’n 
arwain at gynnydd mewn ail gartre� a thai gwyliau tymor-byr a’r mewnli�ad 
Saesneg. Canlyniad hynny fyddai gwanychu ymhellach yr iaith a’r diwylliant sydd 
wedi bod yn rhan annatod o’r gymdeithas ers mil a hanner o �ynyddoedd.
Un o brif amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw sicrhau 
“Cymru diwylliant bywiog a'r Gymraeg yn �ynnu”. Ni fydd modd sicrhau hynny heb i 
awdurdodau lleol, a’r Llywodraeth ei hun, weithredu ar frys er mwyn atal edwiniad y 
cymunedau hynny lle mae’r Gymraeg yn iaith pob dydd. Y mae modd i dwristiaeth 
ddwyn budd; ond yn amlwg, y mae’r math o dwristiaeth sydd gennym ar hyn o bryd, 
a’i graddfa, yn gwneud mwy o ddrwg nag o les. Eironi o’r mwyaf fyddai i ymdrech i 
ofalu am weddillion diwydiant a gyfrannodd gymaint at �yniant cymunedau 
Cymraeg gyfrannu, er yn anfwriadol, at eu difodiant.
Yn gywir,
Howard Huws, 
Cydlynydd Ymgyrch Dwristiaeth, Cylch yr Iaith

Annwyl Olygydd
Diogelwn - cynllun newydd i ddiogelu enwau Cymraeg ar dai
Ho�wn, trwy gyfrwng eich tudalen llythyron, dynnu sylw eich darllenwyr at gynllun 
newydd o'r enw DIOGELWN y mae Cymdeithas yr Iaith wedi’i lansio.
Bwriad y cynllun yw diogelu enwau Cymraeg ar dai er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.
Mae'r syniad sydd wrth wraidd y cynllun yn un syml iawn, ac yn berthnasol i bawb 
sy'n byw yng Nghymru ac sy'n berchen ar dŷ ag enw Cymraeg.
Os ydych ar �n gwerthu eich tŷ: gallwch ofyn i'ch cyfreithiwr gynnwys cymal 
penodol yn y cytundeb gwerthu er mwyn atal prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag 
newid yr enw yn y dyfodol.
Os nad ydych yn bwriadu gwerthu’ch tŷ: gallwch ddiogelu’r enw trwy lofnodi a 
chofrestru cytundeb (gyda chymorth eich cyfreithiwr) er mwyn atal prynwyr neu 
gymyndderbynwyr o dan eich Ewyllys chi a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr 
enw yn y dyfodol.
Mae’r dogfennau perthnasol (sydd wedi’u paratoi gan ein cyfreithwyr) ar gael ar 
wefan y Gymdeithas i'w lawrlwytho. Ewch i cymdeithas.cymru/diogelwn (neu 
gallwch �onio 01970-624501 a gallwn anfon y dogfennau atoch trwy’r post).
Co�on gorau
Mabli Siriol, Cadeirydd
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Shirley Owen, Y Groeslon            £15.00
Cyngor Cymuned Llanlllyfni       £225.00
Cyngor Cymuned Llandwrog     £500.00
Wendy Jones, Llanfaglan             £25.00
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Yn mis Mawrth 2021 lansiwyd gwefan 
newydd ar gyfer yr holl Bapurau Bro 
Cymraeg www.papuraubro.cymru. Bwriad y 
wefan yw creu un man canolog lle gall 
ddarllenwyr hen a newydd ddarganfod 
gwybodaeth am yr holl Bapurau Bro 
Cymraeg.
Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth gyswllt 

a mwy ar gyfer pob un o’r 58 o Bapurau Bro Cymraeg ar draws Cymru a 
Lloegr sy’n dod â newyddion a gwybodaeth leol i'w cymunedau. Gallwch 
ddefnyddio map interactif y wefan  i ddarganfod pa bapur bro sydd ym 
mha ardal. 
Dywed Dylan Lewis, cadeirydd Papur Bro Clonc (ardal Llanbedr Pont 
Ste�an): ‘Ry’n ni wedi bod angen un o rhain ers blynyddoedd. Mae’r 
Papurau Bro yn gwneud gwaith anhygoel ym mhob ardal drwy Gymru, 
ond mae hefyd yn braf iawn cael y teimlad ein bod yn rhan o rywbeth 
mwy.’ 

Mae’r Papurau Bro yn cael eu rhedeg gan dimau o wirfoddolwyr. Fel rhan 
o'r wefan, bydd llwyfan i wirfoddolwyr y Papurau Bro rannu adnoddau a 
chyfathrebu.
Dywed Heledd ap Gwynfor o Fentrau Iaith Cymru [MIC]: ‘Ry'n ni'n falch 
iawn o fod wedi gallu cefnogi’r Papurau Bro drwy weithio ar y prosiect 
hwn. Gobeithiwn bydd y wefan hon yn helpu i greu seilwaith i'r Papurau 
Bro allu symud ymlaen gyda’i gilydd a datblygu mewn cyfnod lle mae 
presenoldeb ddigidol mor bwysig.’
Mae perthynas adeiladol wedi ei greu rhwng Mentrau Iaith Cymru â 
Bro360, cynllun sy’n darparu gwefannau bro i gymunedau. Trefnwyd 
hy�orddiant ar y cyd gan MIC a Bro360 ar gyfer gwirfoddolwyr y Papurau 
Bro yn ystod mis Mawrth 2021. Dywed Lowri Jones ar ran Bro360: ‘Ry’n 
ni’n falch bod Bro360 wedi gallu helpu papurau bro i barhau i gyhoeddi 
yn ystod cyfnod heriol Covid. Edrychwn ymlaen at helpu’r papurau i 
ddatblygu ymhellach trwy gynnig arbenigedd cwmni Golwg ym maes 
newyddiaduraeth annibynnol i gynnal tair sesiwn hy�orddiant i 
gyfranogwyr y papurau bro dros yr wythnosau nesa.’

UN MAN CANOLOG AR GYFER POB PAPUR BRO

Pytiau Personol

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.

Dymuna Je� a Marian, brawd a chwaer yng nghyfraith y diweddar Ken 
Eames, 12 Y Garreg, Y Groeslon ddiolch i deulu, �rindiau a chymdogion am 
bob arwydd o gydymdeimlad ddangoswyd iddynt yn ei profedigaeth. 
Diolch am y llythyrau, cardiau, galwadau �on a’r rhoddion hael er cof am 
Ken tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru. Diolch i’r ymgymerwyr 
Roberts ac Owen Penygroes am ei trefniadau trylwyr a sensitif ac i’r 
Parchedig Huw John Huws am ei wasanaeth arbennig. Diolch i aelodau y 
gwasanaethau brys am eu hymdrechion. Diolch hefyd i bawb ddaeth i 
dalu’r gymwynas olaf, gyda’r amgylchiadau yn ei gwneud yn amhosib i 
gydnabod pob un oedd yn bresennol yn unigol.
Dymuna Shirley, John Bryn, Gwion a Rhodri, Bryn Gorwel, Y Groeslon 
ddiolch am yr holl gaerdigrwydd a ddangoswyd tuag atynt wedi i Shirley 
golli tair aelod annwyl o’i theulu dros gyfnod o dri mis, sef, Julie ei chwaer 
yng nghyfraith yng Nghwmsychbant; Beryl ei chwaer yn Llandysul a 
Glenys ei chwaer ym Mhenderyn. Roedd y dair yn chwiorydd yng 
nghyfraith annwyl i Bryn ac yn dair modryb arbennig i Gwion a Rhodri. 
Diolch am y cardiau, galwadau �ôn, y blodau, rhoddion er cof ac am bob 
cymwynas bach a mawr. Mae eich caredigrwydd wedi bod yn eli i’r galon.

Fel mae bron pawb yn y byd yn gwybod erbyn hyn dw i’n mynd allan am 
dro yn gynnar bob bore ac mae rhywbeth i’w weld bob tro. Dw i’n 
dechrau’n gynharach erbyn hyn achos mae hi’n goleuo’n gynharach bob 
dydd. Mae’n braf bod allan i sylweddoli hyn achos mae’n arwydd gref bod 
y Gwanwyn ar y �ordd - y tymor mwyaf trawiadol o’r pedwar. Cyn bo hir mi 
fydd y byd yn llawn lliwiau a bydd ein calonnau’n codi ac rydym ni i gyd 
angen hynny!
Ychydig o ddyddiau yn ôl, munudau cyn toriad y wawr, mi nes i gau’r drws 
i ddechrau ar fy nhaith. Wrth droi’r gornel gyntaf gwelais i’r awyr yn goch 
uwch fy mhen, stribedi o gymylau coch yn creu patrwm na all ond byd 
natur ei greu  mor e�eithiol. Dysgais nes ymlaen mai bai'r Sahara oedd hyn 
am fod gwyntoedd cryf wedi codi tywod i fyny i’r awyr a’i gludo'r holl 
�ordd i Gymru fechan.
Wrth i mi gerdded ymlaen roeddwn i’n cadw fy llygaid ar yr awyr a gweld y 
darlun yn datblygu. Dydy pethau fel hyn ddim yn parhau am yn hir, dim 
ond am ychydig o funudau. Cyn hir roeddwn wedi cyrraedd y gornel ac 
roedd rhaid troi fy nghefn ar yr awyr goch. O fy mlaen i rŵan roedd yr awyr 
yn fwy pinc ond gwelais i hefyd rywbeth oedd yn edrych fel llwybr 
anwedd (vapour trail).
Meddyliais fod hyn braidd yn od achos does dim llawer o awyrennau yn yr 
awyr y dyddiau yma ac roeddwn i’n syllu ar hyn er mwyn trio gweithio 
allan beth oedd o. Yn raddol roedd lliwiau’n datblygu a sylweddolais fod 
i’n syllu ar enfys yn �ur�o. Dyma �’n sefyll yng nghanol y lôn yn syllu ac yn 
gweld y bwa yn �ur�o. Roedd y pro�ad yn drawiadol! Mi oeddwn i’n gallu 
gweld fod y goes chwith yn cyrraedd y ddaear rywle ar y traeth ond yn fwy 
o ddiddordeb i mi oedd ble oedd y goes dde yn cyrraedd y ddaear! Mae’n 
anodd credu ond roedd y coes dde yn siŵr o fod yn cyrraedd y ddaear yn 
fy ngardd gefn. Wel am lwc ynte! Mi fydda i’n siŵr o go�o mynd allan efo 
rhaw yn syth ar ôl cyrraedd adref. O’r diwedd mi fydda i’n gyfoethog dros 
ben.
Treuliais weddill fy nhaith yn breuddwydio am beth fyddwn i’n gallu ei 
wneud efo’r holl gyfoeth. A fydda i’n cael car newydd? Na, dw i ddim yn 
meddwl, dw i’n ddigon bodlon efo fy nghar. Prynu tŷ newydd? Na, doedd 
hynny ddim yn apelio chwaith, mae’r coed afalau wnes i blannu bum 
mlynedd yn ôl wedi aeddfedu ac yn �rwytho. Mynd ar wyliau i’r ynys orau 
yn y byd? Ia, dyna be wna i a bydd gwyliau yn sir Fôn ddim yn gostus 
chwaith. Sorted! Fel mae’r Sais yn dweud.
Rywbeth i edrych ymlaen amdani ynte!
Wel roeddwn i ar y �ordd i’r cwt i nôl y rhaw pan welais dwll mawr yn y 
lawnt. O na! Mae rhywun wedi cyrraedd o’m mlaen i! Dyma �’n sefyll ac yn 
syllu ar y twll gwag yn y lawnt, hynny yw roedd yn wag heblaw am yr 
amlen ar y
gwaelod. Plygais i lawr i’w godi, agorais a thynnu allan neges fer.
“Annwyl Rob. Diolch am gymryd dy amser ar dy daith gerdded y bore 'ma 
a gobeithio nad wyt yn meindio i � a’r tylwyth ddwyn dy drysor. Mae'n 
rhaid i ti go�o bod rhai pobl yn dlotach na chdi a’n gwaith ni yw edrych ar 
ôl y bobl yna.
Pob hwyl i ti.
Twm Teg a’r Tylwyth” 
Wel, chwarae teg i’r Tylwyth Teg ynte!
Rob Evans

Waw – am Wawr!

Penblwydd hapus yn �wydd oed 
Dolw Gwenllïan, Llys Tegid, Allt 

Doli, Penygroes. Cariad mawr 
gan Mam, Dad, Ynyr

a Buddug a’r teulu i gyd.

Dymuniadau gorau am 
benblwydd hapus iawn i 
Gru�ydd Llwyd Pritchard, 
Llwyn Onn, yn 5 oed ar y 
23ain o’r mis yma. Cariad 
mwyaf un gan dy deulu a 
�rindiau oll.
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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

CYMORTHFEYDD

Y bwriad yw addasu’r 
adeilad i fod nid yn unig yn 
dafarn fywiog unwaith yn 
rhagor, yn darparu bwyd a 
diod, gydag ardal ar gyfer 
teuluoedd, ond hefyd yn fan 
cyfarfod ar gyfer 
gweithgareddau amrywiol o 
bob math. Does gan y Llan 
‘run neuadd bentref na siop 
ac roedd hi’n amlwg iawn yn 
y ddau gyfarfod Zoom 
agored a gynhaliwyd, ac yn y 
200 a mwy o holiaduron a 
dderbyniwyd, fod yna 
awydd cryf i gael canolfan 
groesawgar yn y pentref lle 
byddai pobl yn dod at ei 
gilydd.
Roedd yr Asiant, Cwmni Morgan Evans, wedi rhoi’r adeilad ar werth am 
bris o £350,000 ddydd Iau yr 11eg o Chwefror. Nhw sy’n gweithredu ar ran 
stâd y ddiweddar Ann Gri�th, Llanwnda, oedd yn berchen ar y dafarn. 
Penderfynodd y Gymdeithas y byddai’n fanteisiol rhoi cynnig i mewn cyn 
gynted â phosib, ac er mwyn codi’r pres i alluogi gwneud hyn fe aed ati i 
wahodd benthyciadau sylweddol dros dro. O fewn llai nag wythnos roedd 
33 o bobl wedi dod ymlaen i gynnig bod yn rhan o’r cynllun benthyg, ac, 
yn wyrthiol bron, roedd y targed cyntaf yma wedi ei gyrraedd. Aeth Tony 
Jones, Bodfan, un o’r pentrefwyr sy’n syrfëwr, ati i wneud archwiliad o’r 
eiddo i roi arweiniad ynglŷn â’i gy�wr a’i werth, ac fe wnaed cynnig ar sail 
hynny. Fis yn ddiweddarach, mae’r Gymdeithas wedi cael clywed mai hi 
fydd biau Tŷ’n Llan.
Mae Menter Tŷ’n Llan bellach wedi ei chofrestru fel Cymdeithas Er Budd 
Cymunedol (Community Bene�t Society) – a chyfrif banc wedi ei agor.  Yn 
y cam nesaf bydd y Gymdeithas yn gwahodd pobl i ymaelodi trwy brynu 
cyfranddaliadau. £100 fydd lleiafswm pris pob siâr, ond bydd modd 
buddsoddi symiau mwy na hynny. Yn wir fe fydd angen codi arian 
sylweddol drwy siariau, gan y bydd angen talu’r benthyciadau gwreiddiol 
yn ôl rywle rhwng 6 mis a blwyddyn ar ôl y pryniant, ac ar gyfer y costau 
adnewyddu ac addasu sylweddol sy’n debygol. 
Fe fydd yna wrth gwrs gyrchu grantiau ble bynnag mae nhw i’w cael ac 
mae’r Fenter yn lwcus fod yna unigolion fel Caryl Lewis, Grant Peisley a 

Wyn Roberts â phro�ad arbennig o werthfawr o hyrwyddo mentrau 
cymdeithasol eraill. Ond faint bynnag sy’n cael ei fuddsoddi, mae yna un 
egwyddor sylfaenol, sef mai un bleidlais fydd gan bob unigolyn, waeth faint 
y mae o neu hi wedi ei fuddsoddi. Y Gymuned, drwy’r Fenter, fydd yn 
berchen ar Tŷ’n Llan ac fe fydd gan bob aelod lais cyfartal o ran sut mae 
pethau’n cael eu penderfynu.
Fe fydd Pwyllgor Rheoli Cychwynnol yn gweithredu tan y cynhelir y 
Cyfarfod Blynyddol cyntaf, lle bydd yna Bwyllgor Rheoli yn cael ei ethol yn 
�ur�ol gan yr aelodau. Hwn fydd â’r gwaith o gadw trefn ar bethau, ond fe 
fydd yna groeso mawr hefyd i wirfoddolwyr i gyfrannu eu sgiliau mewn 
�yrdd amrywiol. Eisoes mae yna gyfraniadau gwerthfawr wedi eu gwneud 
gan unigolion sydd wedi cynllunio gwefan a logo, neu gy�eithu ar y pryd 
mewn cyfarfodydd. Mae yna syniadau difyr wedi eu gwyntyllu am nwyddau 
i’w gwerthu a gweithgareddau tymor byr i’w cynnal i godi pres. Fe fydd 
angen llu o rai tebyg, yn ddi-os.
Mae yna rywbeth am y cynllun sydd wedi tanio’r dychymyg a gwneud i bobl 
fod yn benderfynol o ymateb i’r her – p’un ai ydio’n rhywbeth i’w wneud â’r 
cyfnod ‘dan ni’n byw drwyddo, neu’r pwysau cynyddol a welir ar 
gymunedau Cymraeg yn sgil y farchnad dai fygythiol sydd i’w gweld ar hyn 
o bryd. Ond mae ‘na, yn fwy na dim, awydd i wneud rhywbeth sy’n mynd i 
adfer un o bleserau mawr bywyd, sef dod at ein gilydd yn rheolaidd i 
fwynhau cwmni a rhannu sgwrs dros ddiod neu bryd o fwyd blasus, a hynny 
yn ein pentref ni ein hunain. 
Roedd Eben Fardd wedi ei gweld hi, ganrif a hanner yn ôl. Ei eiriau fo, ar y 
wal �aen, fydd yr arwyddair –
‘’Bywyd teg, Byd diogel                                                                                                                                          
A diod dda, doed a ddêl’’

Menter Tŷ’n Llan -
be nesa? (Parhâd o’r dudalen �aen)



      RHIF 528 •  EBRILL •  2021LLEU •  5

Mae gan godi argae er mwyn cronni dŵr gysylltiadau poenus i ni yma 
yng Nghymru. Nid mater o hanes ydyw chwaith; mae’n gallu brifo o hyd. 
Mae’r dywediad ‘Co�wch Dryweryn’ yn parhau i gorddi teimladau 
negyddol ynom.
Pam? Am inni wybod fod gweithred anghy�awn wedi ei chy�awni yn 
erbyn trigolion Cwm Celyn. Am fod cor�oraeth fawr wedi sathru ar 
hawliau, dyheadau a theimladau pentrefwyr. Am fod dymuniad cenedl 
gyfan wedi ei hanwybyddu.
Mewn rhannau eraill o’r byd, fodd bynnag, mae codi argae er mwyn 
cronni dŵr yn weithred o gy�awnder. A’r weithred gy�awn honno fydd 
stori ganolog Wythnos Cymorth Cristnogol eleni.
Yn Kenya, mae’r argyfwng hinsawdd yn e�eithio ar y tywydd - fel y mae 
trwy’r byd, wrth gwrs. Ond mewn gwledydd tlawd, mae’r e�eithiau yn 
llawer gwaeth. Arferai’r tywydd fod yn rhagweladwy, oedd yn caniatáu i’r 
�ermwr hau a medi yn dilyn patrwm cenedlaethau. Bellach, mae patrwm 
y tywydd wedi newid yn fawr. Ceir sychder difrifol ac yna gyfnod o 
lawogydd trwm sy’n arwain at lifogydd. Mae �ermio mewn sefyllfa o’r 
fath bron yn amhosibl ac mae pobl yn marw o newyn o’r herwydd.
Trwy bartner lleol mae Cymorth Cristnogol yn helpu i godi argaeau. 
Golyga hyn fod posibl cronni dŵr y gellid ei ddefnyddio ar adegau sych - 
sef yr union reswm pam y codwyd argaeau yng Nghymru, wrth gwrs. 
Pam felly fod codi argae mewn pentref yn Kenya yn wahanol?
Codi argae gyda chaniatâd y gymuned leol y mae partner Cymorth 
Cristnogol. Gwneud hynny gyda’r gymuned leol, wrth i’r pentrefwyr eu 

hunain helpu yn y gwaith. Ac efallai yn bwysicach na dim, codi’r argae er 
budd y gymuned leol a wneir. Y nhw sydd berchen yr argae; y nhw sydd 
berchen y dŵr.
Oherwydd hyn, gweithred gy�awn yw codi argae yn Kenya.
Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni (10-16 Mai) bydd eglwysi ar 
hyd a lled Cymru yn brysur yn codi arian tuag at brosiectau tebyg. 
Prosiectau fydd yn rhoi help llaw i bobl dlota’r byd wrth iddynt ymdrechu 
i godi eu hunain allan o dlodi.
Beth am ymuno yn y gweithgarwch? Cysylltwch â’ch eglwys leol i weld 
be sy’n digwydd yno neu ewch draw i wefan Cymorth Cristnogol am fwy 
o wybodaeth.
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week

Cof iwch Dryweryn - Cof iwch Kenya
Wythnos Cymorth Cristnogol
10 -16 Mai 2021

Mae Siân Gwenllian AS wedi bod yn codi mater 
Arbed ar ran trigolion, yn cynnwys trigolion 
Carmel
Mae rhai trigolion a fu’n rhan o gynllun Arbed 
Llywodraeth Cymru ym mhentre� Carmel, Y Fron, 
Deiniolen a Dinorwig yn dal i wynebu problemau 
gyda’u tai.
Mae Siân Gwenllian AS, sy'n cynrychioli’r pedwar 
pentref yn y Seneddwedi mynegi ei 
rhwystredigaeth, gan ddweud:
‘Rwyf wedi bod yn codi’r mater hwn gyda’r 
Gweinidog yn Llywodraeth Cymru ers haf 2017. 
Tair blynedd a hanner.Mae di�yg gweithredu 
Llywodraeth Lafur Cymru yn warthus.’
Pwrpas cynllun Arbed Llywodraeth Cymru oedd 
gwneud y cartre� yn fwy ynni-e�eithlon. Roedd y 
cynllun yn cynnwys gosod gwres canolog ac 
inswleiddio mewn cartre� ledled Cymru fel rhan o 
gynllun Cartre� 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.
Gwnaed y cwmni Wilmott Dixon Energy Services 
Ltd yn gyfrifol dros gynllun Arbed, ac mae’r cwmni 
bellach yn masnachu yn enw Fortem Energy 
Services Ltd. Yn wreiddiol, gwadodd y cwmni 
hwnnw fod y problemau’n bod. Ymateb 
Llywodraeth Cymru oedd cynnal dau adolygiad 
annibynnol, ac fe ddaeth yr ail adolygiad i’r 
casgliad bod y problemau wedi’u hachosi gan 

safon wael y gwaith.
Gofynnodd swyddogion Llywodraeth Cymru i’r 
gwaith adfer gael ei wneud yn ddi-oed, ond mae 
Siân Gwenllian AS yn honni bod ‘fy etholwyr yn 
dali aros i waith gael ei wneud. Rwyf ar ddeall 
erbyn hyn bod Fortem Energy Services Ltd. am 
gysylltu’n uniongyrchol â perchnogion y tai i 
drefnu’r gwaith trwsio, ac os bydd y gwaith 
hwnnw’n methu â datrys y problemau’n 
llwyddiannus, yna gellir ystyried y broses warant. 
Rwyf hefyd yn bryderus ynglyn ag elfennau o 
ymateb Fortem i’r adolygiadau annibynnol, sydd, 
ar brydiau yn rhoi’r bai ar drigolion ac yn osgoi 
atebolrwydd. Rwyf hefyd yn awyddus i wybod y 
math o waith adfer y mae Fortem am ei wneud, 
oherwydd rydym wedi gweld enghrei�tiau yn lleol 
o waith trwsio inswleiddio waliau ceudod sydd 
wedi achosi mwy o broblemau nag y mae wedi’u 
datrys.Mae'n dal i fod yn aeaf, ac rydyn ni mewn 
cyfnod arall o aros gartref. Mae pobl yn treulio 
cyfran helaeth o'u hamser yn eu tai. Mae'r trigolion 
rydw i'n gweithio gyda nhw yn y pedwar pentref 
wedi dioddef digon. Mae ganddyn nhw hawl i dai 
cynnes ac fe roesant eu �ydd yng nghynllun 
Arbed. Ond maen nhw wedi cael eu siomi. Maent 
wedi bod yn amyneddgar iawn - rŵan mae'n 
amser gweithredu.’
Cododd Siân Gwenllian y mater gyda Lesley 
Gri�ths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig yn y Senedd yr wythnos hon. 
Ymatebodd y Gweinidog,  gan ddweyd bod 
‘cyfarfod gyda Fortem Energy Services i fod i 
gadarnhau manylion ar gyfer cysylltu â 393 o 
aelwydydd sydd â deunydd inswleiddio waliau 
allanol o dan y cynllun Arbed yn Arfon.’

Arbed Carmel

• 2 lwy fwrdd olew
• 200g darnau bacwn wedi’u mygu
• 6 ŵy wedi’u curo’n ysgafn
• 4 – 5 slots (spring onions) 
  neu sy� (chives)
• 100g caws brie wedi’i sleisio
• llwy de �negr gwin coch
• llwy de mwstard Dijon
• 200g rhyddugl (radish) wedi’u chwarteru
• ciwcymbyr wedi’i haneru ar ei hyd 
  a’i sleisio

Trowch y gril ymlaen. 
Ffrïwch y  bacwn mewn llwy de o olew 
mewn sosban fach nes wedi crispio.  
Draeniwch ar bapur cegin. 
Cynheswch 2 lwy de o olew mewn padell 
�rio ‘non-stick’.  Cymysgwch yr wyau, 
bacwn, slots/sy� ac ychydig o bupur du.  
Tywalltwch i’r badell a choginio dros wres 
isel nes wedi dechrau setio.  Gosodwch y 
brie dros yr omelette a grilio nes wedi 
gor�en setio ac wedi brownio’n ysgafn.
Cymysgwch weddill yr olew, �negr, 
mwstard, halen a phupur mewn dysgl a 
throi’r rhyddugl a chiwcymbyr ynddo.
Torrwch yr omelette yn drionglau a’i weini 
gyda’r salad.

efopanad
Ellen Pierce Jones  • Gwern • Saron • 01286 831337

Omelette Bacwn a Brie
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Yr Iard Lo • Carmel
ebost • johnhughescyf@gmail.com
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TEIARS • CYFUNIONI 4 OLWYN GYDA LASER • GLANHAU a SBRIWSIO

Mi es i’r llo�tydd, doedd o ddim yn llo�t Manon, doedd o ddim yn y 
llo�t pobol ddiarth, doedd o ddim yn y cwpwrdd tanc dŵr poeth, nac 
yn y garej chwaith. Mi es i ‘r drws �rynt a galw arno (yn weddol ddistaw 
gan ei bod mor hwyr); dim ateb, mi es i’r drws cefn - dim Scwîc bach yn 
unlle.
Roeddwn yn dechrau poeni o ddifrif rŵan ac mi es allan i’r sgwâr o 
�aen y tŷ ac edrych ar hyd y bedair �ordd rhag ofn fod swpyn bach yno 
wedi ei daro i lawr - dim byd.
Wrth fynd yn ôl i’r tŷ mi go�ais yn sydyn fod Ian y mab wedi bod yn 
trwsio’r radiator yn y pnawn ac mae’n debyg ei fod wedi bod yn y 
stafell eistedd a fasa fo byth wedi meddwl cau’r drws. Pethau od mae ei 
fam o’n wneud ydi hynny. Wnes innau ddim meddwl edrych ar y drws 
hwnnw gan ei fod bob amser wedi ei gau, dyna’r unig stafell nad ydi 
Scwîc a’i �ew yn cael mynd iddi. Oedd, mi oedd ar agor ychydig bach a 
rhois y golau ymlaen.
‘Miaw, mam pan ydach chi yn fy ne�ro � ganol nos a �nnau yn cysgu 
yn sownd?’
Dyna lle’r oedd Scwîc ar gefn y so�a wedi ymestyn ar y blanced wlân 
gefais gan fy chwaer o’r Alban, yn gynnes braf ac yn methu agor ei 
lygaid yn y golau. Yn amlwg wedi bod yn cysgu ers oriau. 
‘O Scwîc, pam na fasa ti yn rhoi miaw pan o’n i yn galw arnat ti?’ Ro’n i 
mor falch ei fod yn sa� fel na fedrwn i ei styrbio ac yno y bu o fo am 
weddill y noson, y fo a’i �ew! Ro’n i bob amser yn meddwl fod llai o 
boen a thra�erth wrth fagu anifail nag wrth fagu plant ond tydw i 
ddim mor siŵr ers pan mae Scwîc gen i.
Awen

Pan ddechreuodd y cathod bach fynd allan roedd rhaid cadw llygaid 
arnyn nhw rhag ofn iddyn nhw frifo. Ond yn sydyn iawn mi ddysgon 
nhw redeg ar ôl ei gilydd a chwarae cuddio, dringo coed, dringo i ben y 
sied. Ambell dro byddai pum cath ar ben y sied yn poeni’r jac-y-dos. 
Doedd dim problem efo Bella, Pishyn a Ginj, ond be glywech chi 
dragwyddol oedd ‘Lle mae Scwîc?’ Roedd o bob amser yn rhywle arall 
ac o’r golwg. Roeddwn i ofn iddo fynd drwy’r gwrych neu dros y wal. Be 
faswn i’n ei golli fo?
Mae o’n dal yr un fath er ei fod o bron yn bump oed. Roeddwn i yn 
meddwl mod i wedi ei golli fo'r noson i’r blaen. Roedd yn arfer mynd i’w 
wely am hanner awr wedi naw ar y dot, ond doedd dim golwg ohono, 
feddyliais i ddim llawer am y peth nes sylweddolais ei bod yn hanner 
nos a doedd byth olwg ohono. Roedd hyn yn od iawn ac mi es i chwilio 
rhag ofn fy mod wedi ei gau yn rhywle.

Lle Mae Scwîc?
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Mae Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol yn cefnogi pobl a 
chymunedau drwy COVID-19. Mae 
grantiau wedi cael eu hehangu i 
helpu cymunedau ledled Cymru i 
edrych yn gadarnhaol i'r dyfodol. 
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal sesiwn 
gymorth rithiol drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer grwpiau cymunedol 
ac elusennau ar 26 Mai. Bydd y sesiwn yn rhoi mwy o wybodaeth i 
gymunedau ledled Cymru am wneud cais am grant gan y Loteri 
Genedlaethol ac yn atgyfnerthu'r blaenoriaethau ariannu newydd. 
Maen nhw’n arbennig o awyddus i siarad â grwpiau cymunedol nad 
ydynt wedi gwneud cais am grant gan y Loteri Genedlaethol o'r blaen.
Dywedodd Ruth Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru yng Nghronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol, “Dydy ein rôl ni fel ariannwr 
gweithgaredd cymunedol erioed wedi bod mor bwysig. Rydym yma i 
gefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau i gael mynediad at arian 
Loteri Genedlaethol. Rydym yn canolbwyntio’n arbennig ar gefnogi 
grwpiau i addasu, adfer a �ynnu. Mae ein timau ariannu i gyd yn 
gweithio gartref ac yn barod i siarad â chi am eich syniadau i gefnogi 
cymunedau drwy'r cyfnod digynsail hwn, a thu hwnt i hynny.
“Rydym am ariannu prosiectau sy'n bwysig i bobl a chymunedau, a 
gwyddom mai'r prosiectau mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sydd wedi'u 
datblygu gan y bobl a fydd yn elwa ohonynt. Rydym hefyd yn deall 
bod hwn yn gyfnod heriol i sefydliadau'r trydydd sector, ac felly rydym 
yn cefnogi grwpiau'n rhagweithiol drwy gynnig cymorth datblygu 
sefydliadol.”
Mae grantiau, a wnaed yn bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri 
Genedlaethol, ar gael i gefnogi sefydliadau i addasu, adfer a �ynnu 
drwy raglenni Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le.
Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn dyfarnu hyd at £10,000 ar 
gyfer amrywiaeth o brosiectau cymunedol, gan gynnwys prosiectau 
sy'n ymateb i bandemig COVID-19.
Mae Pawb a’i Le yn dyfarnu hyd at £500,000 i gymunedau gydweithio i 
gael e�eithiau cadarnhaol ar y pethau sy'n bwysig iddyn nhw. Bydd 
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu datblygiad 
sefydliadol fel rhan o'r prosiect ac mae Gwiriwr Cryfderau wedi'i 
ddatblygu i helpu cwsmeriaid i nodi cryfderau eu cymuned er mwyn 
adeiladu arnynt.
Ers mis Ebrill 2020, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi 
dyfarnu dros £20 miliwn i elusennau a chymunedau ledled Cymru sy'n 
newid bywydau ac yn cynnig gobaith i lawer o'r rhai sydd wedi cael eu 
he�eithio gan y pandemig. Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn 
codi £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU.
Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r sesiwn rithiol ar ddydd 
Mercher, 26 Mai, cysylltwch â �ur.davies@cronfagymunedolylg.org.uk. 
Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni ariannu: 
http://cronfagymunedolylg.org.uk/cymru

Er na chafwyd ymateb i’r cais  am wybodaeth am Siop Gogerddan, 
tybiais mai da fyddai rhoi ychydig o hanes teulu perchnogion y Siop i 
ddarllenwyr LLEU,   gan eu bod hwythau fel minnau yn hanu o Fôn! 
Yna yn rhifyn Mai cewch ragor o hanes gan  ddwy o Dalysarn - Aelwen 
Roberts,  a’i �rind, Dr Helen Wyn.
MARTHA MENYN 1818 –1904
Awn i Fôn i ddechrau, a sôn am Martha Pritchard, neu Martha Menyn fel 
y’i hadwaenid. Ganwyd Martha yn 1818 ym Mhwll Coch y Chwiaid, 
Brynrefail, Penrhosllugwy, lle dysgodd ei mam y gre�t o amaethu iddi.
Priododd Martha gyda William Pritchard, gwas �erm ym Mhentre 
Eirianell – cartref Morrisiaid Môn, a symud i fyw i Dŷ Mawr, City Dulas, 
tyddyn o ryw chwe acer – digon i gadw tair buwch ac ychydig o ieir. 
Ganwyd dwy ferch iddynt, ond bu un farw’n ifanc. Yna bu farw William 
Pritchard yn ŵr ifanc 59 oed yn 1877.  Doedd gan Martha ddim dewis 
ond mynd i faela – sef gwerthu menyn a wyau o gwmpas y wlad. Ai cyn 
belled â Bangor ar ddydd Gwener, gan gychwyn am ddau y bore a 
cherdded o Ddulas i Bentraeth. Dyma gyfnod codi Pont Britannia, a 
phrynwyd llawer o’i nwyddau gan y Gwyddelod oedd yn gweithio ar y 
bont.
Roedd sôn drwy Fôn am fenyn ardderchog Martha. Cynyddodd ei busnes 
a llwyddodd i brynu car a merlen. Wrth deithio adref yn hwyr un noson 
ymosododd lleidr ar Martha ger allt Bwlch Dafarn, Dulas. Cythrodd 
Martha i’w chwip, ac roedd yn dda gan y lleidr ddianc!
Parhaodd Martha i werthu menyn am �ynyddoedd lawer, ond 
dechreuodd pobl fanteisio ar yr hen wraig, a’i thwyllo. Penderfynodd ei 
merch, Jane, a oedd bellach yn briod â David Jones, Becws 
Penrhosllugwy mai da fyddai i Martha symud i fyw atyn nhw.
DAVID A JANE JONES
Ganwyd naw o blant i Jane a David. Mae manylion am y naw plentyn yn 
fy meddiant, ond digon am y tro yw sôn am un – Daniel Jones. Mae’n 
debyg i Daniel fynd i Lerpwl i weithio fel saer coed, ac ymgartrefu wedyn 
yn ardal Penygroes/Talysarn. Mab iddo oedd Robert Jones a briododd 
Elen Jane – Bu farw Robert yn 1937 ac Elen Jane yn 1940.
TEULU ROBERT JONES
Daniel Wyn – priododd Annie Sarah, a ganwyd un ferch iddynt –  
Dr Helen Wyn
Laura (Lal) – Priododd Y Parchedig Gwyn Jones, a ganwyd tri o blant 
iddynt – Elan, a ymgartrefodd yng Nghasnewydd,  Robert Dilwyn, 
Caerdydd a Dr Richard Elfyn, Caerdydd
Netta – priododd Richard Jones,  ganwyd dau o blant – John Elwyn, 
Hendreforion a Robert Silyn
Annie – nyrs wrth ei galwedigaeth – dim plant
Rhiannon Parry

Siop Gogerddan Talysarn
– Teulu Martha Menyn
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Bysus Bach y Wlad – Y Seren Arian neu’r Silver Star
Dyma’r ail o dair pennod am gwmni bysus cynnar 
ein hardal, o law disgynyddion y sylfaenydd.

gan Merfyn a J Hef in JonesRHAN 2

Bu Henry Ford yn cynhyrchu’r model ‘T’ yn 
llwyddiannus rhwng 1911 a 1927, ac wrth 
bod y cwmni yn gwerthu’r fframwaith ar 
wahan, hawdd oedd i John Ifor osod 
gwahanol ffrâm arnynt gyda ‘wheelbase’ o 
wyth troedfedd, pedair modfedd o lêd. 
Roedd gan y peiriant bedwar ‘silinder’, ‘falf’ 
ochr o 22.4 hp, bocs gêrs ‘epicyclic’ dau 
gyflymdra ac echel ôl syth. Roedd y corff 
ddeg modfedd a hanner uwchben y ffordd ac 
felly yn clirio y cerrig a’r rwbel oedd ar wyneb 
y ffordd pryd hynny. Ond yn bwysicach i’r 
henoed a’r methedig, roedd yn haws dringo i 
mewn i’r cerbyd.
Roedd Deddf yn bodoli ar y pryd o’r enw ‘The 
1832 Stage Carriage Act’ oedd yn rhoi hawl i 
godi teithwyr yma ac acw ar y ffordd. Fe fu 
galw mawr arno i gario gweithwyr i 
Gaernarfon. Bu i fwy o bobl drafaelio i’r dre, a 
thyfodd y busnes wrth i fwy a mwy o bobl 
deithio i Gaernarfon, i siopau newydd fel 
Maypole, Woolworths a Peacocks.
Fe benderfynodd John Ifor adael dau ŵr lleol i 
ymuno â’r cwmni, sef Owain Elias Hughes a 
John Owen (Johnnie) Bryn Awelon, 
Rhosgadfan. Galwyd y cwmni yn 
‘Mountaineer’. Fe brynwyd peiriant Ford arall 
ac adeiladu corff a ddaliai 14 o seddi, gan 
adeiladwyr cerbydau yn Amlwch. Rhaid hefyd 
oedd adeiladu garej ar gyfer y bws a thacsi 
newydd wrth ochr Tan Rhiw. Yn fwy diweddar 
fe adeiladwyd garej dros y ffordd, a bu hon 
yno tan yn weddol ddiweddar.  
Ar y 26 Rhagfyr 1924 fe aeth y ‘charabang’ â 
chôr marched o Rosgadfan i Eisteddfod 

Chwilog. Ger ‘lodge’ y 
Trallwyn bu damwain a bu i’r 
bws droi trosodd.  Gan nad 
oedd ochr na ffenestri iddi, 
fe daflwyd un o’r enw Miss 
Jenni Owen allan o’r bws, a 
bu farw. Nid oedd yswiriant 
ar gael y pryd hynny a bu 
raid i’r tri pherchennog dalu 
iawndal o £100 yr un i’r 
teulu - swm sylweddol y pryd hynny.
Fe ddatblygodd drwgdeimlad rhwng y tri 
perchennog, ac nid oedd John Ifor yn hapus 
â’r sefyllfa. Fe benderfynwyd gwahanu.
O ystyried cyflwr y ffyrdd y pryd hynny, ac 
wrth gwrs y datblygiad yn y math o 
drafnidiaeth ar y ffordd a oedd yn cario 
teithwyr, mae’n syndod na fuasai mwy o 
ddamweiniau wedi digwydd.  
Wrth glywed am ddamweiniau fel hyn, roedd 
rhai teithwyr yn colli ffydd yn y cerbydau 
newydd yma. Bu protestio yn erbyn y ‘tacla’ 
modern yma, a galw am fynd yn ôl i drol a 
cheffyl a hyd yn oed Y Goets Fawr! 
Parhaodd Owen Elias Hughes â’r cwmni 
Mountaineer am tua deng mlynedd, ond bu 
ynta farw yn frawychus o sydyn ar ôl cael 
trawiad calon ar ochr y ffordd wrth gerdded 
o’r garej yn Tan Rhiw. Roedd wedi bod yn trio 
cychwyn y bws yn y garej, rhaid oedd troi 
‘handlen’ i gychwyn y peiriant - gwaith egnïol 
ar fore oer.
Fe dyfodd busnes John Ifor wrth iddo gario 
chwarelwyr o’r Groeslon a Carmel i chwarel 
Pen yr Orsedd, Dyffryn Nantlle bob bore a nos.  

Roedd yn cario gweithwyr y siopau i 
Gaernarfon a phlant ysgol i Ysgol Sir 
Caernarfon a’r ‘Higher Grade’. Yn ystod y dydd 
roedd yn cario teithwyr nôl a blaen o’r Fron, 
Rhosgadfan (Pen y Ffridd), Rhostryfan a 
Bontnewydd i Gaernarfon.
Gyda’r nos roedd yn teithio i Benygroes, lle 
roedd y Feddygfa agosa i’r pentrefi cyfagos.  
Roedd yn eitha cyffredin gweld y pentrefwyr 
yn aros ar ochr y ffordd i ddisgwyl am y bws, 
gyda photel ffisig wag i’w rhoi i’r gyrrwr, a’i 
llenwi eto gan y meddyg. Ar noson wlyb 
byddai’r labeli gyda’r enwau wedi dod yn 
rhydd. Gan fod y gyrrwr yn adnabod pawb, a 
chyflwr meddygol y claf, fe fyddai yn gallu 
trosglwyddo’r neges i’r meddyg neu’r ffisigwr!  
Roedd y poteli yn llawn o ffisig gwyn, brown 
neu goch ac wrth gwrs roedd y gyrrwr yn 
gwybod i bwy oedd pob lliw i fod! Fe fyddai’r 
bws yn aros bod pob claf yn ôl o’r Feddygfa yn 
y bws.
Roedd stori ddigri gan un o’r gyrrwyr am 
ddynes oedd yn dipyn o gymeriad. Roedd hi 
yn gwsmer wythnosol ac roedd yn bwysig 
sicrhau ei bod hi yn cael ei ffisig. Fe sylwodd y 
gyrrwr nad oedd potel iddi hi, ac na fyddai 
dim esgus yn ddigonol. Fe benderfynodd alw 
yn ei gartref a chael y syniad o roi pedair 
‘Victory Vs’ yn y botel a dŵr poeth i’w 
meddalu. Roedd y ffisig yn edrych yn normal! 
Fe’i rhoddwyd i’r ddynes oedd yn disgwyl yn y 
ffordd amdano. Yr wythnos ganlynol fe 
siarsodd y gyrrwr i gael yr un ffisig yn union 
iddi eto!
Ar 9 Awst 1927 fe briododd John Ifor nyrs o’r 
Fron o’r enw Jane Davies, merch Mr a Mrs 
Meredith Davies, Gorseddfa. Ganwyd iddynt 
eu mab cynta, Hefin, ar y 1 Mehefin 1928 a’r ail 
fab ar 23 Awst 1936, sef fi, Merfyn. 
Erbyn hyn, roedd sawl cwmni bysus bach ar 
gael a’r cystadlu am fusnes yn frwd.  Gan nad 
oedd cyfraith gwlad yn rheoli symudiad nac 
ansawdd y busnes, nac ymddygiad y gyrrwr o 
ran hynny, yr oedd problemau yn codi o dro i 
dro. Nid oedd amserlen, ac felly byddai un bws 
yn rhuthro i fod yn gynta ar y ffordd er mwyn 
denu cwsmeriaid oedd yn disgwyl.
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Yn 1930 daeth Deddf newydd yn dwyn yr enw 

‘Road Traffic Act’, 1930-34.

Roedd pob gohebiaeth cysylltiedig â hi - 

llythyron, ffurflenni ac ati – yn Saesneg.  Roedd 

hyn yn anhwylus i Gymry Cymraeg y cyfnod. 

Rhaid oedd mynd gerbron panel yng Nghaer, 

rhai ohonynt yn Fargyfreithwyr, a chyflwyno 

cais a rhesymau tros gael trwydded i ganiatau 

rhedeg bws o Gaernarfon i’r Fron.  Rhaid hefyd 

oedd cyflwyno amserlen newydd. Yn naturiol, 

roedd y cwmniau mwyaf cefnog yn 

cyd-weithio ac yn gallu talu am wasanaeth 

Bargyfreithiwr i gyflwyno’r ddadl a’r cais. 

Byddai’r rhain yn ennill tiriogaeth, wrth gwrs.

Roedd hyn yn creu drwg-deimlad rhwng y 

nail gwmni a’r llall ac, yn aml, rhwng un gyrrwr 

a’i ffrind. 

Bu hyn yn ddigon i rai o’r cwmniau bychan 

werthu gan fod rhaid i bob gyrrwr basio prawf 

gyrru bws a chael trwydded PSV. Rhaid oedd 

hefyd i’r casglwr arian (’conductor’) gael 

trwydded o dan y ddeddf newydd. Roedd yn 

rhaid gwisgo bathodyn mawr crwn oedd yn 

ddangos rhif a pherchennog y drwydded.  

Fel y Silver Star, roedd y cwnnïau bach yn 

Saesneg, ac er oedd pob tocyn eithio yn cael 

ei gyflwyno yn Saesneg, er bod bron 100% yn 

Gymry uniaith pryd hynny. Felly bu raid 

ymchwilio i weld sut y daeth Silver Star yn 

enw ar fws John Ifor.

Yn y flwyddyn 1926/28 fe ddaeth y bws gyda 

28 a 32 o seddi ar y farchnad. Fe brynwyd y 

cwmni oedd yn cynhyrchu bysiau o’r enw Star 

Engineering Co Ltd, Wolverhampton gan Guy 

Motors Ltd, a’i enwi yn Star Motor Co Ltd. 

Dyma lle daeth y symbol o ben Indiaid Coch i 

fodolaeth. Hyn i gyd-fynd â’r symbol enwog 

‘Feathers in our Cap’!

Yn fuan wedyn, daeth model newydd o’r enw 

OND i fodolaeth. Roedd gan hwn bedwar brêc 

– Dewandre Servo. Roedd y peiriant yma yn 

mynd i fod yn fwy diogel i’r teithwyr, ac hefyd 

yn fwy addas ar gyfer tirwedd Gogledd Cymru.

Ym mis Hydref 1930, deallodd John Ifor fod 

cwmni o’r enw Ribble wedi cymryd drosodd 

cwmni Freemans yn Chorley, Lloegr, a bod 

Ribble yn yn trefnu arwerthiant er mwyn cael 

gwared â rhai o’u bysus lleiaf.

Felly ar 5 Tachwedd 1927, diwrnod Guto 

Ffowc, aeth John Ifor i’r arwerthiant a phrynu 

bws Guy, OND model, ugain sedd oedd yn 

dwyn y rhif cofrestredig TE6830, rhif siasi 9117. 

Ar flaen y to roedd lamp, ac ar y gwydr roedd 

llun Seren Arian. Yn ôl yr hanes roedd y cwmni 

Freemans yn cael ei enwi fel Silver Star. Pan 

welwyd hon ar Faes Caernarfon, ac wrth gwrs 

gweld mai bws John Ifor oedd hi, yr un gyda y 

Silver Star ar y ffrynt. Ymhen amser cafodd yr 

enw ei roi ar gefn y bws. Cafodd yr enw ei roi 

ar y tocynnau a roddid i’r teithwyr, ac fe 

ddaeth pawb i dderbyn yr enw.

Priodol yw fod yr wybodaeth am y bws yma ar 

gof a chadw gan 

ei bod wedi cario 

cannoedd 

o blant yr ardal ar 

deithiau Ysgol Sul 

i lan y môr Dinas 

Dinlle, ac wedi 

gorffen ei 

dyddiau fel 

carafan wrth y 

traeth yno.  Roedd 

llun y bws i’w 

weld ar nifer o 

gardiau post y 

cyfnod.

Ar ôl hir chwilio fe 

gafodd fy mrawd rai 

lluniau gwerthfawr 

o’r hen fysus ac fe 

gafodd docynnau 

teithio cynnar gan 

gasglwr tocynnau 

bws ym Manceinion. 

Bu raid iddo dalu 50 

ceiniog newydd am 

bob un, sef 10 swllt 

yn yr hen arian. 

Diddorol oedd 

gweld mai 1/3 d 

(swllt a thair 

ceiniog) oedd tocyn 

dwy ffordd i 

weithwyr o Fron i 

Gaernarfon.  

Bu chwilio am hanes 

rhai o’r moduron 

cynnar gan gwmni bysiau yn Llithfaen a 

sefydlwyd gan Mathew John Williams. Bws 

bychan Bedford oedd hwn gyda rhif 

rhestredig JC232, a brynwyd gan fy nhad John 

Ifor.

Cyfarfu fy mrawd, Hefin, â gŵr o’r enw John 

Nichols yn y Rhyl.

Roedd o wedi bod â diddordeb yn y busnesau 

bach yma. Roedd ganddo fo lun o’r JC232. Fe 

holwyd rhai o drigolion Llithfaen am hanes y 

cwmni a chyfarfu fy mrawd ag un o feibion 

Mathew Williams a chael sgwrs ddiddorol am 

yr hanes.  Dywedodd ei fod yn cofio, yn 

blentyn pedair neu bump oed, mynd gyda’i 

dad i’r Fron i ddanfon y bws JC232 i fy nhad. 

Roedd yn cofio aros o flaen capel mawr hardd 

lle roedd garej John Ifor.  

Mae capel Cesarea wedi ei ddymchwel erbyn 

hyn, ond mae’r bwthyn bychan, Tan y Maes, 

yno o hyd, ond ar ei newydd wedd!  Mae’r 

garej, fel yr oedd, wedi diflannu.

Tros y ffordd i’r tŷ a’r capel mae cae oedd bryd 

hynny yn perthyn i Huw Roberts a’i wraig 

Kate. Nhw oedd yn cadw siop Uwchllifon gyda 

William Williams a’i wraig. Yn y cae yna y 

byddai ceffylau oedd yn tynnu’r hers, yn cael 

eu cadw, a hefyd roedd yno gwt ieir mawr. 

Wrth y giat i’r cae roedd yr hen stabal. Hwn 

oedd gweithdy Huw Roberts ac roedd yn 

llawn celfi o bob math. Roedd stafell yn y llofft 

a dyma ganolfan cymdeithasol, ddiddorol y 

pentref.  Nid oedd tafarn yn agos, na unlle arall 

i ddynion oedd wedi ymddeol, y rhan fwyaf 

ohonynt yn gyn-chwarelwyr, ddod i dreulio 

amser a sgwrsio yn ystod y dydd.  Roedd yna 

‘gwt shave’ fel y’i gelwir, lle roedd barbwr a 

gwerthiant papur newydd dyddiol ar gael.  

Hel straeon a thynnu coes oedd ar yr agenda 

rhan amlaf. Y cyfan mewn awyrgylch o ogla 

‘pitch pine’, bwyd ieir, paent a saim wageni!

Nid oedd John Ifor yn boblogaidd iawn gyda 

swyddogion y capel dros y ffordd, er ei fod yn 

aelod. Rhaid oedd gweithio a thrwsio y bysus 

ar y Sul, er sicrhau bod y cerbydau yn barod ar 

gyfer fore Llun. Rhaid oedd gweithio, heb 

seibiant, er mwyn cynnal y busnes, gwraig a 

dau fab. Rhaid oedd curo a thyllu, a hyn yn 

creu rhywfaint o sŵn ar fore Sul.  

Beth bynnag, roedd busnes John Ifor yn 

datblygu, a galw parhaol am y bysus a’r tacsi. 

Ar wahan i ddilyn amserlen y bws i 

Gaernarfon yr oedd galw gan y corau oedd o 

gwmpas i’w cludo i eisteddfod neu gyngerdd.   

(I’w barhau)

Tin Lizzie
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o’r cynghorau
Cyngor Cymuned

Llanllyfni
NEWYDDION CYFARFOD CHWEFROR 2021
Cynhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gyngor Cymuned Llanllyfni ar nos 
Fawrth 9 Chwefror, 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 phrosiectau y mae nhw yn 
ymwneud ag hwynt a diolchwyd iddynt am eu gwaith.
MATERION PENTREFI 
Penygroes Adroddwyd fod y tyllau ar Lôn yr Eglwys yn beryglus 
erbyn hyn - y clerc i gysylltu gyda Chyngor Gwynedd eto. Hefyd 
adroddwyd fod tyllau wedi ymddangos ar Ffordd Yr Orsaf wrth 
fynedfa i mewn i Wynnstay - y clerc i gysylltu gyda Chyngor 
Gwynedd. Pant yn y �ordd o �aen y Co-op yn beryglus rŵan hefyd - 
hyn wedi ei godi gyda Chyngor Gwynedd o’r blaen - y clerc i ddilyn 
fyny ar hyn. Cae Cwtin a Cae Chwarae Penygroes - y clerc heb gael 
ymateb ond angen holi os buasai Judith Humphreys yn medru 
edrych fewn a rhoi cymorth hefo cysylltu.
Llanllyfni Adroddwyd fod baw ci yn ofnadwy ymhob man yn 
ddiweddar. Holwyd os oedd wardeiniaid cŵn yn mynd o gwmpas - 
adroddodd Craig ab Iago fod yn 3 warden ond nad ydi hyn yn ddigon 
i Wynedd i gyd. Cynigiodd Craig bod y Cyngor Cymuned yn llythyru 
Cyngor Gwynedd a holi hefyd beth yw'r gosb am adael i gi faeddu a 
dim ei godi wedyn. Angen diolch i Gyngor Gwynedd am lanhau'r 
llwybr troed rhwng Llanllyfni a Penygroes.  
Nebo Y cerrig dal i fod yn y �ordd ers misoedd nawr ac angen i’r clerc 
gysylltu gyda Chyngor Gwynedd i ofyn am eglurhad pam nad ydynt 
wedi eu symud oddi yno. Adroddwyd fod ysbwriel, yn cynnwys teiars 
wedi ymddangos yn y llecyn parcio ger craig Cwm Dulyn - Craig ab 
Iago am gysylltu gyda Chyngor Gwynedd am hyn.
Talysarn Adroddwyd fod teiar wedi ei ddympio ar hyd yr hen lôn - 
Craig am sôn am hyn wrth Gyngor Gwynedd hefyd. Adroddwyd fod 
golau stryd ar dop Allt Becws ddim yn gweithio - y clerc i gael rhif y 
lamp ag yna cysylltu gyda Chyngor Gwynedd. Pryderon wedi eu codi 
am y gwasanaeth post yn Nhalysarn, gan nad yw'r post yn cael 
defnyddio'r Ganolfan oherwydd y pandemig mae hyn yn golygu mai 
fan sydd yn dod yno a hynny ddim ond am 1awr yr wythnos ag yn 
pryderu na fydd y gwasanaeth yn parhau wedi'r pandemig. 
Gofynnwyd i’r clerc gysylltu gyda’r Swyddfa Bost i ofyn am fwy o 
oriau.
Nantlle Dim mater yn codi.
CEISIADAU CYNLLUNIO Ceisiadau sydd wedi dod ger bron : 
C1/0066/22/LL - Cae Efa Lwyd Fawr, Ffordd Clynnog - Estyniad ar 
�aen tŷ annedd - dim gwrthwynebiad.
C21/0065/22/CR - Cae Efa Lwyd Fawr, Ffordd Clynnog - Codi estyniad 
ar �aen tŷ annedd - dim gwrthwynebiad.
C21/0049/22/LL - Tir yn Tal Garnedd, Llanllyfni - Adeiladu sied i storio 
carafán - dim gwrthwynebiad.
Goleuadau Nadolig  Y Cyngor Cymuned wedi derbyn pris er mwyn 
tynnu'r goleuadau Nadolig ar Stryd Yr Wyddfa, y clerc i lythyru'r tai ar 
y stryd sydd gyda golau arnynt er mwyn ei hysbysu y bydd y 
goleuadau yn cael eu tynnu.
Ceisiadau ariannol Penderfynwyd rhoi £225 yr un i’r mudiadau 
canlynol: Cyfeillion Ysgol Llanllyfni, Cynghrair Pêl-rwyd Penygroes a’r 
Cylch, Grŵp Blodeuwedd, Neuadd Go�a Llanllyfni, Seindorf Arian 
Dy�ryn Nantlle, Clwb Pêl-droed Talysarn, Ysgol Feithrin Penygroes, 
Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri, Clwb Ffermwyr Ifan Dy�ryn Nantlle, 
Cylch Meithrin Talysarn, Papur Bro Lleu.
Sedd Wag Ward Penygroes Mae gan Gyngor Cymuned Llanllyfni 
sedd wag achlysurol i gynrychioli ward Penygroes. Os oes gan 
unrhyw un ddiddordeb ag eisiau mwy o wybodaeth yna gallwch 

gysylltu drwy e-bostio Nia Jones (clerc) i 
cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com 
Mae gan Gyngor Cymuned Llanllyfni dudalen ar y cyfrwng 
cymdeithasol Facebook. Ewch i chwilio am ‘Cyngor Cymuned 
Llanllyfni’.

Cyngor Cymuned
Llandwrog
Cofnodion Cyngor Cymuned Llandwrog - 15 Chwefror 2021
Aelodau Newydd Croesawyd dau aelod newydd. Yn cynrychioli 
Ward Carmel- Alun Parrington, yn cynrychioli Ward Groeslon – 
Heulwen Jones-Gri�ths.
Diffribiliwr Dinas Dinlle Disgwylir y bydd y di�ribiliwr wedi ei osod 
erbyn diwedd mis Mawrth.
Llwybr yr Arfordir Sylwadau Aelodau Trafodwyd gohebiaeth gan 
Gyngor Gwynedd ynglŷn ar erydiad sylweddol ar lwybr yr arfordir yn 
dilyn stormydd diweddar. Mynegwyd pryder DW - angen edrych ar y 
mater yn strategol. Angen ystyried galw cyfarfod cyhoeddus a 
chynnwys busnesau megis y Maes Awyr, Bristows, y meysydd 
carafanau, y siopau a’r trigolion. Beth ydi’r strategaeth bellach gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)? Angen cynnwys Adran YGC Cyngor 
Gwynedd a’r Adran Pri�yrdd. Atgo�wyd pawb o’r cyfarfod 
cyhoeddus a gynhaliwyd rhai blynyddoedd yn ôl bellach gyda 
Swyddogion o CNC yno - “managed retreat” oedd y geiriau oedd yn 
cael ei ddefnyddio'r adeg hynny gyda’r “Shore Management Plan” - 
hynny yw gadael i’r môr dorri trwodd a gwneud dim. Posibilrwydd na 
fydd pobol yn gallu defnyddio rhan o’r arfordir yn Ninas Dinlle. Felly 
mae angen galw am gyfarfod cyhoeddus er mwyn lledaenu’r 
wybodaeth i drigolion a busnesau Dinas Dinlle o beth all y dyfodol 
fod. Hefyd yn gwneud y sylw fod angen edrych ar y cob, neu’r argae, 
tu cefn i’r Morfa. Posibilrwydd mai o’r fan hyn y bydd y dŵr yn torri 
trwodd i Ddinas Dinlle ac nid o’r môr. Môr yn torri trwodd o gyfeiriad 
deheuol, heibio'r boncen at Bontllyfni. Peiriant yn gweithio yno rŵan 
oherwydd llifogydd diweddar. Yn nodi efallai mai Grŵp Ffocws neu 
Grŵp o’r pentref fydd yn cymryd yr awenau i symud y mater yn ei 
�aen i’r dyfodol. Y gobaith ydi i’r busnesau mawr gymryd rhan 
�aenllaw yn y broses.  Penderfynwyd galw cyfarfod arbennig o’r 
Cyngor a gwahodd yr Asiantaethau perthnasol sef YGC, Adran 
Pri�yrdd, Adran Forwrol a CNC cyn ystyried galw cyfarfod cyhoeddus.
Cynllun Insiwleiddio Waliau Allanol (EWI) dan Raglen Cartre� 
Cynnes (Arbed) yng Ngharmel a Fron, trafodwyd gohebiaeth gan 
Lesley Gri�ths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig a hefyd gan Sian Gwenllian AC ynglŷn problemau sydd wedi 
ymddangos ar nifer o dai sydd wedi cael ei insiwleiddio. Gohebiaeth 
i’w weld ar wefan y Cyngor. Penderfynwyd ystyried y mater unwaith y 
daw ymateb pellach gan y Gweinidog i gwestiynau Siân Gwenllïan.
Tir Comin ger Reifl Fawr, Llandwrog Uchaf Adroddwyd fod tamaid 
go fawr o dir comin gyferbyn a Rei� Fawr wedi ei gau gyda �ens ac 
nad oes mynediad i’r afon. Nodwyd pryderon nad oedd modd i’r 
defaid fynd at yr afon. Nodwyd fod hawl gan unigolion i brynu 
tameidiau o’r comin ond nid oes hawl cau, ac mae hawliau tramwyo a 
mynediad i’r tir yn parhau. Penderfynwyd cysylltu gyda 
Chomisiynwyr y Goron, perchnogion tiroedd comin CL16 Uwch 
Gwyrfai, gan nodi’r sefyllfa, pryderon y gymuned a’r Cyngor hwn, gan 
ofyn iddynt ohebu hefo’r sawl sydd yn gyfrifol am y gwaith �ensio i 
ddatgan fod y �ens yn anghyfreithlon, a bod rhaid tynnu’r �ens i 
lawr.
Ceisiadau Cynllunio C21/0075/34/LL - Windy Ways, Dinas Dinlle, 
Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TW Cais deiliad tŷ ar gyfer estyniad to, 
dymchwel modurdy presennol ar gyfer cael mynediad i gefn yr eiddo 
ynghyd a newidiadau i'r eiddo. Penderfyniad - dim sylwadau / 
cefnogi
Cofnodion llawn www.cyngorcymunedlandwrog.cymru
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‘Wyddoch chi be dwi wedi’i golli fwya 
yn ystod y locdown ‘ma?’ meddai Elsie 
May echdoe. 
Cyn i mi gael amser i ddyfalu, 
cyhoeddodd, ‘Siopau.’
‘O’n i’n meddwl eich bod wedi bod yn 
Port,’ cynigiais.
‘Do. Gweld be welais i yn fanno sydd 
wedi fy nghynddeiriogi �. Gweld yr 
holl bobol ddiarth oedd yno - neb yn 
malio’r un botwm corn am neges Boris Johnson na Mark Drakeford - 
fel defaid crwydrol yn mynd i fan a fynnon nhw. Neb yn malio am 
fwgwd.  Ac yn cerdded i mewn i Aldi a Tesco heb dra�erth rhoi hylif 
ar eu dwylo. O’n i’n gandryll!’
‘Goelia i.’
‘Dyma Elwyn yn cyhoeddi, ‘Digon ydi digon. Chei di ddim dŵad i 
fama i ypsetio dy hun fel hyn. Mi awn ni am ‘Clic & Collect.’  A dyna 
ydi’n hanes ni ers tro rŵan.’
‘Handi.’
‘Ond dim siopau bwyd dwi’n i golli.  Siopau go iawn. Mi fydda pawb 
yn gwbod fy ngherdded i cyn dyfod yr a�wydd – býs ddeg i dre, 
cerdded ar hyd Stryd Llyn, ac i lawr yn ôl i’r Maes, draw am Palas 
Street, i lawr honno a throi am Y Bont Bridd.  Ista wedyn yn fanno i 
gael fy ngwynt ata, cyn mynd ymlaen i Home Bargains, a dal y býs 
adra y tu allan i Asda.’
‘Difyr.’
‘Difyr iawn. Ond, os baswn i mewn hwylia, fydda dim gen i ddal býs 
Bangor a mynd am dro i Debenhams.’
‘Mae fanno wedi cau rŵan,’ meddwn inna.
‘Ydi siŵr. Biti garw.  Doedd dim yn well gen i na chael panad a 
sandwij cyn mynd rownd Debenhams, cael sbec ar y dillad, a 
byseddu’r handbags drud. Dwi wrth fy modd hefo ogla lledar.’
‘Rydach chi’n codi hiraeth arna inna rŵan.’
‘A wyddoch chi be fydda Elwyn yn ei ddeud wedi i mi gyrraedd adra?’
‘Na.’
‘Yr un peth bob tro: ‘Be gythral sgin ti ar gefn dy law! Ti fatha dechra 
zebra!’   Tydi o ddim yn sylweddoli’r pleser o’n i’n ei gael wrth fynd at 
y cownter harddwch a thrio’r gwahanol lipstigs a blyshers  drwy eu 
taenu ar gefn fy llaw.  Un cysur iddo fo – toeddwn i byth yn gwario 
llawar!  Wn i ddim be wna i rŵan.  Peryg bydd yn rhaid i mi fynd cyn 
belled â Llandudno i gael siopau go iawn, neu Gaer hyd yn oed.’
‘Rhowch wbod pan fyddwch chi’n mynd. Mi ddo i hefo chi ar un 
waith.’

NI a NHW
Siw Jones

“RYDYM ANGEN MWY O
FYTHYNOD HUNANARLWYO”

Y Parch W J Lewis
Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth y Parchedig 
W.J.Lewis. Bu’n weinidog yn Ny�ryn Nantlle rhwng 1959 a 1970 
gyda chapeli ym Mhenygroes, Llanllyfni, Talysarn a Phontllyfni. 
Roedd gair da iddo fel ymwelydd cyson ar aelwydydd, cartrefi 
henoed ac ysbytai ac fel pregethwr. Roedd y teulu yn byw yn 
Bryn Môr, Penygroes ac roedd tri o blant, Dewi, Islwyn ac Eirian. 
Cydymdeimlwn â Mrs Lewis (Plas Mona,Llanfairpwll) 
a’r teulu i gyd.
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Llwyddiant mewn mis i wefan Nerth Dy Ben

Cwta �s ers sefydlu gwefan newydd sy’n rhannu syniadau ac 
ysbrydoliaeth am gryfder meddwl yng nghefn gwlad Cymru, 
mae’r wybodaeth ar y tudalennau wedi eu gweld 27,800 
o weithiau a bron i 3000 o bobl wedi ymweld â’r wefan, 
Nerth Dy Ben.
Gyda’r sengl newydd ‘Byw i’r Dydd’ a lansiwyd i ddathlu Nerth Dy 
Ben, wedi ei chlywed bron i 9000 o weithiau, mae Nia Parry o 
Rostryfan, un o’r sefydlwyr, yn falch iawn iawn o’r llwyddiant.

Yn ôl y golygydd llyfrau, cynhyrchydd a’r gy�wynwraig: ‘Mae’r mis 
diwethaf wedi bod yn anhygoel, ac mi rydyn ni mor ddiolchgar i 
gyfranwyr y wefan, y cerddorion a’r tîm o wirfoddolwyr am alluogi ni i 
wireddu’r freuddwyd o roi plat�orm digidol, yn y Gymraeg, i rannu 
pro�ad cryfder meddwl.’
Pwrpas Nerth Dy Ben, a redir gan wirfoddolwyr, yw rhoi llwyfan i 
unigolion rannu pro�adau positif, yn y Gymraeg, am fyw a gweithio 
yng nghefn gwlad Cymru, a hynny drwy gyfrwng cân, �deo, sgwrs, 
podlediad, stori a llun. Yn ôl Nia, sydd wedi cydweithio â phum �rind 
i sefydlu’r wefan newydd: ‘Dwi’n gobeithio bod Nerth Dy Ben yn 
cynnig lle i bobl gymryd yr amser i feddwl am y nerth sydd ganddyn 
nhw. 
‘Trwy bori trwy’r wefan a chlywed am bro�adau pobl eraill, y gobaith 
yw ei fod yn hwyluso eu taith nhw drwy fywyd. Os gawn nhw 
rhywfaint o gyngor neu gysur gan y bobl sy'n rhannu eu pro�adau 
nhw ar y wefan, i mi, rydym wedi llwyddo.’
Fel rhan o’r wefan, mae adran benodol arni ‘Nerth yr Ifanc’ sy’n 
cynnwys cyfraniadau blogs a vlogs gan bobl ifanc am eu cryfder 
meddwl nhw. Un o uchafbwyntiau’r adran yw rhestr o 5 cân uchaf 
‘Cana nerth dy ben’ gan gyfranwyr sy’n rhannu cerddoriaeth codi 
calon, sy’n gwneud i rywun ganu a dawnsio i’r miwsig.
‘Ein gobaith, wrth i’r wefan sefydlu ac i’r cynllun ddatblygu, yw 
cynnal digwyddiadau Nerth Dy Ben (wedi Covid19), gan godi 

ymwybyddiaeth a thanlinellu’r pwysigrwydd o gynnal meddwl 
cadarnhaol. Trwy rannu pro�ad a meddylfryd bobl o fewn y 
gymuned wledig, mae’n �ordd o atgo�a’n gilydd o gryfder meddwl 
bob un ohonom.
‘Os ydych chi eisiau clywed mwy am gefndir yr ymgyrch ac o le y 
daeth y syniad gwreiddiol, mae'r cyfan i'w glywed ar y podlediad ar y 
wefan. Mae Alaw a �nnau yn sgwrsio am bwysigrwydd yr ymgyrch a 
sut y gwnaeth damwain car difrifol Alaw ei hysbrydoli i ddatblygu 
Nerth Dy Ben,’ meddai Nia.
Gobeithio bod y darllenwyr wedi clywed ‘Byw i’r Dydd’ y sengl a 
grëwyd fel rhan o lansiad y prosiect. Cyfansoddwyd y gân gan yr 
amryddawn, Rhydian Meilir gyda’r bardd F�on Gwen, o Lannefydd, 
Sir Conwy, yn cydweithio â Rhydian gyda’r geiriau. Y cerddor dawnus, 
Mei Gwynedd gynhyrchodd y sengl ac mae hi i’w chlywed ar BBC 
Radio Cymru ac ar gael i’w lawrlwytho ar iTunes a’r plat�ormau 
arferol, gyda chyfran o bob lawrlwythiad yn dod yn ôl i ariannu’r 
prosiect. 
Diolch i Gronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd am ariannu’r 
cynllun ac i Fenter Iaith Sir Ddinbych am eu cefnogaeth. 
I ddeall mwy am Nerth dy Ben, ewch i’r wefan 
www.nerthdyben.cymru 
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newyddion pentref

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

Profediagethau: Bu farw Ken Eames yn ei gartref, 12 Y Garreg, Y 
Groeslon, ar ddydd Sul, 28 Chwefror yn 74 mlwydd oed. Bu Ken yn byw 
yn y Groeslon ar hyd ei oes, yn fab i’r diweddar Owen Sylfanus ac 
Elizabeth Eames. Addysgwyd ef yn ysgolion Y Groeslon, Pen�orddelen, a 
Dy�ryn Nantlle cyn cwblhau cwrs yn hen Goleg Technegol Gwynedd ym 
Mangor. Bu’n gweithio gyda chwmni peirianwaith McKenzie and Brown 
yng Nhaernarfon am �ynyddoedd ac roedd yn un o’r deg o weithwyr a 
gymerodd y cwmni drosodd ar ôl i’r hen �atri gau yn yr nawdegau. Roedd 
ganddo ddiddordeb mawr mewn chwaraeon o bob math, yn enwedig 
pêl-droed, a bu’n chwarae i nifer o dimau yng nghynghrair Caernarfon a’r 
cylch pan yn ifanc. Bu hefyd yn helpu i hy�orddi Tîm bechgyn Y Groeslon 
am gyfnod. Roedd yn falch o’i ardal ac wrth ei fodd yn sgwrsio efo’r hwn 
a’r llall pan oedd yn mynd am dro o gwmpas y pentref. Roedd yn barod 
bob amser i dynnu coes, cellwair, trafod a dadlau ynglŷn ag amrywiol 
bethau. Cydymdeimlir a’i frawd a’i chwaer yng nghyfraith, Je� a Marian 
Eames a’r teulu oll yn ei profedigaeth. Bu’r angladd ddydd Iau, 11 Mawrth 
gyda gwasanaeth ym Mynwent Brynrodyn a’r Parch Huw John Hughes yn 
gwasanaethu. Roedd y galarwyr yn cynnwys y teulu, cyfeillion a 
chymdogion gyda threfniadau’r angladd yng ngofal cwmni Roberts ac 
Owen, Penygroes.
Yn 91 oed, bu farw Margaret Williams, 20 Cae Sarn. Anfonwn ein 
cydymdeimlad at ei mab Peter a’i wraig Gwenda.
Ar 19 Chwefror, bu farw Beryl Roberts, Penrhyn, Y Grugan. 
Cydymdeimlwn â’r plant Keith, Linda, Nerys, Bethan, Kevin, Gwenno a’r 
teulu i gyd.
Yn ddiweddar, collodd Gwyneth Jones, Cân y Môr, Glenys Lloyd, 6 Dôl 
Elen a Maldwyn Lloyd, 6 Rhes Dy�ryn eu chwaer, Greta Wiiliams, 
Bontnewydd.
Cydymdeimlwn gyda Wendy Jones, 14 Trewen ar golli ei thad, Gwyn 
Jones, Tŷ’n Lôn. Cydymdeimlwn hefyd gyda Katie ac Amy ar golli eu taid.
Bu farw ewythr Cemlyn Hughes, He�yn, sef John Williams, Caernarfon a 
bu i Anwen Roberts, Drwsnant, golli ei chyfnither, Gill.
Cydymdeimlwn ag Emyr Hughes, Dolydd Wen sydd wedi colli ei nith, 
Jacqueline. Roedd Jackie yn wybyddus i lawer gan ei bod yn gweithio yn 
Siop y Garej ac yn weithiwr hynaws a chymwynasgar. 
Cydymdeimlwn yn ddi�uant efo pawb sydd wedi colli eu hanwyliaid.
Gwellhâd buan i Meinir Owen, Cefn Rhos yn dilyn llawdriniaeth yn 
Ysbyty Gwynedd, a phob dymuniad da iddi ar gyfer ei thriniaeth pellach 
yn Ysbyty Glan Clwyd. Ond cyn iddi gael mynd i Glan Clwyd, cafodd 
Meinir godwm gas, a thorri ei �êr, ac ar hyn o bryd mae yn ol yn Ysbyty 
Gwynedd. Ein co�on gorau atoch Meinir a hefyd at Ann Owen, Sycharth 

sydd hefyd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar ar ôl 
codwm gas.
Llongyfarchiadau i Leisa Lloyd Edwards ar ennill y wobr gyntaf yn yr unawd 
blwyddyn 7-9 yn Eisteddfod Rithiol Grŵp Côr-ona ac Eisteddfod Ieuenctid 
Marianglas. Bu i Leisa hefyd ennill yr unawd lleisiol i �wyddyn 7-9 yn 
Eisteddfod Rhithwir Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn a chael 
gwobr ychwanegol o £150 at wersi cerdd wedi iddi gael ei dewis gan y 
beirniaid fel y gantores mwyaf addawol yn yr adran lleisiol. Da iawn wir a dal 
ati.
Llongyfarchiadau mawr i Dafydd a Nerys Roberts, Angorfa, Maen Coch ar 
ddathlu eu priodas aur yn ddiweddar.
Croeso mawr i Morgan Prys Craig mab bach Laura a Nathan, 6 Cae Bryn, a 
brawd bach i Mabon.
Llongyfarchiadau i Sian Llywelyn a Kenyon 1, Brynteg ar ddod yn nain a 
thaid i Megan Wyn, merch i Daniel a Mari.
Llongyfarchiadau i Delyth, 3 Bryn Teg, ar enedigaeth eu hwyres, Anest Fôn, 
merch fach i Ela a Rhys, ar 6 Mawrth, a gor-wyres i Cen a Nesta, Tyddyn 
Mawr. Pawb o'r teulu wedi gwirioni!
Merched Y Wawr 
Mae’n anodd credu bod cyfnod yr Eirlysiau drosodd a’r Cennin Pedr yn eu 
blodau, a ninnau, oherwydd amgylchiadau anarferol y cyfnod hwn, heb fod 
wedi medru cyfarfod fel cangen er y prynhawn Llun hwnnw ym mis Hydref 
ym maes parcio’r pentref. Roeddem i gyd yn falch o gael sgwrs â’n gilydd y 
diwrnod hwnnw ond doedden ni ddim yn meddwl mai dyna fyddai diwedd 
pethau dros y Gaeaf. Rhyfedd iawn yw edrych yn ôl ar luniau ein dathliad 
Gŵyl Dewi y llynedd, gyda F�ur Davies, y noson y cawsom gwmni’r Dysgwyr, 
a neb ohonom yn meddwl am funud y byddai ein bywydau’n newid cymaint 
mor sydyn! Mae’r mudiad wedi bod yn ardderchog am drefnu bod pethau’n 
dal i fynd drwy gyfrwng technoleg, er nad yw hwnnw, wrth gwrs, yn agos at 
fod cystal â chyfarfod wyneb yn wyneb. Rydyn ni i gyd wedi bod yn falch 
iawn o gael Y Wawr a rhaid diolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm wrtho - ei 
gynhyrchu a sicrhau ei fod yn ein cyrraedd yn ein tai. Mae’r gaeaf wedi bod 
yn hir - yn anodd iawn i rai o’n haelodau a chyn-aelodau, ac yn dal i fod felly. 
Rydyn ni’n anfon ein co�on atynt. Mae eraill wedi bod yn dathlu am wahanol 
resymau, er nad oedd unrhyw ddathlu’n dod yn agos at yr hyn y gallai fod 
mewn cyfnod mwy arferol yn ein hanes. Mae gobaith yn y tir erbyn hyn, 
diolch i’r gwyddonwyr a fu’n gweithio mor galed i greu’r brechlynnau i ni. 
Ein gobaith yw y bydd modd i ni gyfarfod eto’n fuan. Byddai cyfarfod tebyg i 
un Hydref yn yr awyr iach yn ddigon derbyniol mewn tywydd cynhesach. 
Edrychwn ymlaen yn fawr at hynny.

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

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

C A R M E L Helen Hughes   881863  •  helenhughescarmel@gmail.com

Llongyfarchiadau mawr iawn i Geraint ac Iris Summers ar ddathlu eu 
Pen-blwydd Priodas Ddiemwnt ddechrau mis Mawrth.
Mae gwaith wedi dechrau ar glirio rhan o’r tir ger yr hen stesion. Y bwriad 
ydy creu llwybr sa� i’r plant i fynd i’r ysgol gan fod y groesfan fel y mae yn 
beryglus.

Hen Luniau Rhostryfan Mae yna dudalen newydd wedi ei greu ar 
Facebook gyda’r bwriad i rannu hen luniau sy’n gysylltiedig â Rhostryfan. 
Ewch draw i edrych ac os oes ganddoch luniau i’w rhannu mae croeso i 
chi wneud hynny. Dwi’n siŵr y byddai nifer fawr yn ho� eu gweld.

Trist oedd clywed am farwolaeth Tym Crowther, Bryn Glas, Ffordd Haearn 
Bach ar 7 Mawrth wedi salwch blin. Gŵr �yddlon Eirwen a tad Emma a 
Sioned, tad yng nghyfraith Paul a Luke a thaid i Lauren, Nia, Quinn ac 

Aurora. Anfonwn ein co�on annwyl atoch fel teulu.
Cydymdeimlwn hefyd ac Arwel Roberts, Celynnin, Ffordd Clynnog a’r holl 
deulu wedi iddo golli ei nai Huw Gethin Jones o Llynfaes ger Bodedern.

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â David Ll Jones , Dylan, Gwenlli, Mrs 
Morfydd Bartlett, Alun, Eirina, Rhian a’u teuluoedd yn eu profedigaeth gas o 
golli gwraig, mam, merch a chwaer annwyl iawn sef Eirlys Jones. Ganed a 
magwyd Eirlys yng Ngharmel a bu yn weithgar iawn ym mhob un o 
weithgareddau’r pentref ar hyd ei hoes. Cartrefodd David, Gwenlli a hithau 

yn Llys Brython cyn symud yn ddiweddar i Glynnog.
Anfonwn ein cofion at Mrs Jane L Williams, 26 Maes Hyfryd sydd wedi 
cartrefu gyda’i merch Alwen Gri�ths yn Ynys Môn
Llongyfarchiadau i Caryl Roberts, Bryn Meurig ar ei dyweddïad yn 
ddiweddar.
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N 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 G A D F A N Ann Thompson,16 Gwelfor  •  830226

Dymunwn wellhâd buan i Mrs Megan Hughes, Tyn Gadfan sydd ddim yn 
dda iawn ar hyn o bryd.
Penblwydd Hapus i Je� Pritchard a Gwilym Vaughan sydd wedi cael eu 
Penblwydd yn 70 yn ddiweddar. Gobeithio daw cy�e i chi ddathlu cyn bo 
hir.

Llongyfarchiadau i Lee Green ar ddathlu ei benblwydd yn 21.
Llongyfarchiadau i Sian Williams, Tredon ar ddod yn nain ac i F�on am 
ddod yn fodryb i Liam yn Sir Fôn.
Llongyfarchiadau i Karen a Cli�ord Rice am ddod yn nain a taid hefyd, ganed 
mab, Ethan, i’w merch Anna a’i gŵr Chris. Hwyl ar y magu!

Y s g o l  R h o s g a d f a n

Falch iawn o groesawu'r plant ieuengaf yn ol i'r ysgol, ac 
wedi cymryd mantais o’r tywydd braf i ddysgu am 
arwyddion y Gwanwyn.
Buom yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi a diwrnod y llyfr.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu'r plant 
hŷn yn fuan.
Cafwyd sesiwn �trwydd rhithiol gyda Byw'n iach gyda 
CA2, a buont yn andros o brysur yn gweithio arlein yn 
ystod y cyfnod clo.  Da iawn chi!
Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn.  
Rydym yn gwerthfawrogi bob cymorth ac ymdrech gan 
sta�, rhieni, aelodau'r gymuned, ac wrth gwrs, y plant.

Pwyllgor Ardal Yng nghyfnod y cloi mawr mae nifer o gymdeithasau a 
mudiadau wedi darganfod rhyfeddodau Zwm, ac wedi gweld bendithion 
Zwmio i barhau efo’i gwaith. Felly hefyd y Pwyllgor Ardal yn Nebo.
Mae cyfansoddiad y Pwyllgor yn datgan yn glir bod gan bawb sy’n byw yn 
yr ardal a’r  hawl i fynychu’r cyfarfodydd yn cynnwys Zwmio, ond fel sy’n 
digwydd yn aml dim ond y �yddloniaid sy’n troi i fyny, hyd yn oed i Zwmio. 
Llawer o ddiolch iddyn nhw i gyd am eu gwaith dros yr ardal pobl.
Yn eu cyfarfod Mis Mawrth ‘roedd 10 o drigolion yn Zwmio ‘roedd hynny’n 
nifer da iawn, gyda Yvonne Moseley yn lwcus i ennill y clwb cant. 
Plannu hadau Derbyniodd y Pwyllgor Ardal grant o £500 oddi wrth Grŵp 
Cyne�n ar gyfer y cynllun i blannu blodau gwyllt yn y pentre�.
Bydd aelodau’r pwyllgor yn dosbarthu pecyn o hadau i bob tŷ, ynghyd a’r 
wybodaeth  sut ac ymhle i’w plannu. Amcangyfrifwyd bod digon o hadau 
ym mhob pecyn i blannu 2 medr sgwâr.
Bocsys Blodau I gyd-fynd efo’r cynllun plannu blodau gwyllt, mae’n fwriad i 
osod nifer o �ychau blodau yn yr ardal, mewn amrywiol lleoliadau, gan 
gynnwys ger y gofgolofn sydd ar dir yr Ysgol
Croeso i Nebo a Nasareth Ar wahân i’r prif awydd ar y A487 ‘does dim 
arwyddion sy’n croesawu pobl i Nebo a Nasareth. Bydd y Cadeirydd Alison 
McReath ynghyd â’r Cynghorydd Craig ab Iago yn cy�wyno cais i Wynedd 
am arwyddion ar gyrion y pentre�.  Os gwireddir y bwriad bydd yn gy�e i 
osod blychau blodau gel llaw.
Rhodd Mae’r Pwyllgor yn ddiolchgar iawn o dderbyn £125 yn rhodd 
ddienw, sydd
yn chwyddo’r gyllideb weithredol i thua £800.
Teri ac Eric Nutton, Tŷ Newydd, Pont Lloc Byddwn yn �arwelio gyda Teri 
ac Eric gan iddynt werthu eu tŷ a symud i fyw i Norfolk. Diolchwn iddynt am 
eu cyfeillgarwch. ‘Roeddynt yn aelodau gweithgar o’r Pwyllgor Ardal, ac 
wedi neud ymdrechion da iawn i ddysgu a pharchu’r defnydd o’r Gymraeg.
Bydd y newydd dyfodiaid Gary ac Anne yn symud i fyw i  Tŷ Newydd yn 

fuan, ac yn ôl eu harferiad bydd y Pwyllgor yn anfon gair o groeso iddynt.  
Lleihau Allyriadau Awyr Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi mesurau gerbron 
i leihau allyriadau awyr sy’n niweidiol i iechyd pobl wrth o losgi glo a choed 
mewn tanau agored a sto�au.
Er i’r Llywodraeth ddatgan nad  oes bwriad i atal gwresogi tanwydd solet, 
mae'n siŵr fydd y cynigion yn e�eithio ar lawer sydd yn byw yng nghefn 
gwlad, sydd heb ddewis tanwydd fel arall.
Bydd cy�e roi eich sylwadau cyn y dyddiad cau ym Mis Ebrill, bydd y 
Pwyllgor Ardal hefyd yn ymateb ar ran y gymuned, ac yn annog yr ardalwyr 
i lenwi’r arolwg sydd ar gael ar-lein ar
https://llyw.cymru/lleihau-allyriadau-yn-sgil-llosgi-tanwydd-solet-i-ddibeni
on-domestig
https://gov.wales/reducing-emissions-domestic-burning...
Offer Codi Sbwriel Yn an�odus cynyddu mae’r sbwriel sydd yn cael ei da�u 
ar ein �yrdd, ond mae Cyngor Sir 
Gwynedd yn mynd i gy�enwi o�er 
codi sbwriel i ni yn rhad ac am ddim, 
diolch i gais oddi wrth Cyng Craig ap 
Iago.
Llygredd Golau Yn ogystal â’r 
llygredd achosir gan ysbwriel, mae’n 
ymddangos bod llygredd golau hefyd 
yn broblem. Bydd y Pwyllgor yn 
ceisio gwahodd siaradwr i’n goleuo ni 
ynglŷn â Phrosiect Wybren Tywyll 
Eryri erbyn y cyfarfod nesaf.
Cyfarfod nesaf nos Iau 1.04.21 am 
7.30yh. Croeso i bawb. Ymhle?  Ar 
Zwm wrth gwrs.
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newyddion pentref
L L A N L L Y F N I Heulwen Jones, 4 Glan Aber  01286 880344    •   Mrs Hefina Roberts, Gwynfa  01286 881139

Penblwydd hapus iawn i Chloe a Kirsty Humphreys, 81 Ffordd Rhedyw, oedd yn 21 oed yn 
ystod y mis. Pob dymuniad da i’r ddwy ohonoch.
Dathlu penblwydd arbennig oedd Marelen Jones, Rodyn, hefyd – dymuniadau gorau iddi yn 
60 oed ar 18 Mawrth
Penblwydd hapus iawn hefyd Tony Bee oedd yn dathlu ei 60 ar 22 Mawrth.
Llongyfarchiadau i Alma a Meic, Cynfal, sydd yn dathlu Penblwydd Priodas Ruddem ar 18 
Ebrill.
Cydymdeimlir efo Barry, Margaret a’r teulu yn eu profedigaeth o golli tad, taid a hen daid 
annwyl iawn, Mr Gordon Giles, Bryn Rhedyw.
Y Neuadd Goffa Newyddion cy�rous am ddatblygiadau efo’r Neuadd ar y dudalen �aen.

Am lanast! 
Does dim byd yn dderbyniol am adael llanast fel hyn wrth ymyl 
Mynwent Gor�wysfa a gadael i rywun arall glirio ar eich hôl – 
plîs ewch a’ch rybish adra efo chi. Ar ôl yfed cymaint o’r diodydd 
‘energy’ na, siawns fydd o ddim yn anodd!

Bu’r plant yn mwynhau Gweithdy drama gyda Mared o 
Blas, Pontio. Diolch am sesiwn swnllyd oedd gymaint o 
hwyl. Pawb wedi chwerthin a dysgu sut i actio fel rhan 
o’r cynllun Duets gan Ballet Cymru.

Y s g o l  L l a n l l y f n i

Diolch i Groundwork North Wales
am blannu coed �rwythau a gwrych ar dir yr ysgol. 
Bydd y plant yn creu bomiau hadau er mwyn eu �rwydro a 
sefydlu ardal blodau gwyllt ar dir yr ysgol yn yr wythnosau nesaf.
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newyddion pentref
Diddordeb mewn hel newyddion y Bont? Cysylltwch efo un o’r golygyddion.Y  B O N T N E W Y D D

Profedigaethau Oherwydd y Corona�rws yma, a’r clo mawr eto ers y 
Nadolig, sydd yn cyfyngu ar nifer o bobl a ganiateir i wasanaethau 
angladdau yn Amlosgfa Bangor, daeth nifer fawr o bobl Bontnewydd allan ar 
y palmentydd i dalu teyrnged olaf i’r tri isod, drwy wylio eu heirch yn 
cychwyn o’u cartre� ar eu siwrnai olaf, ynghanol tywydd oer a gwlyb iawn. 
Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref, 10 Glanrafon, Bontnewydd 
yn dilyn brwydr ddewr, yn 69 mlwydd oed bu farw Eurwyn Jones neu Wil 
Bont fel ei gelwid gan bawb, ar 29 Ionawr.  Priod annwyl a chariadus oedd i 
Rhian a mab y ddiweddar Ifor a Mabel Jones, Llwyn Beuno, a brawd annwyl 
i’r diweddar Derek.  Tad gofalus Bethan a’i phriod Colin, a thaid �eind a 
balch Nell, Elis a Lois.  Roedd Wil yn berson hwyliog ac yn �rind triw ac yn 
ho�us gan bawb yn Bontnewydd.  Bydd yn golled fawr ar ei ôl.   Bu ei 
angladd yn Amlosgfa Bangor ar 12 Chwefror.  Cydymdeimlwn yn ddwys 
iawn gyda Rhian a’r teulu oll yn eu galar.  
Yn dawel yn Ysbyty Eryri ac o 16 Y Bryn, Bontnewydd, bu farw Iona Jones 
(ganedig Evans) neu Nyrs Iona fel ei gelwid gan bawb, ar 10 Chwefror yn 81 

mlwydd oed.  Gynt o Flaenau Ffestiniog, priod annwyl a chariadus oedd i 
Cli�, mam addfwyn Nia a’i phriod Siôn a nain amhrisiadwy i Awel Haf.  Unig 
ferch y diweddar Frank a Kit Evans (Tanygrisiau).  Eto, bu’n golled aruthrol i 
Bontnewydd a’r cylch ar ei hôl.  Roedd hi mor weithgar efo Capel Libanus, Y 
Gymdeithas a’r Eisteddfod a nifer o fudiadau eraill.  Roedd Iona hefyd yn 
berson hwyliog a chlên ac yn ho�us gan bawb.  
Bu ei hangladd yn Amlosgfa Bangor ar 19 Chwefror. Cydymdeimlwn yn 
ddwys iawn â Cli�, Nia, Siôn, Awel Haf a’r teulu oll yn eu galar.  Gwelwch 
deyrnged isod hefyd.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, ac o 19 Llwyn Beuno, Bontnewydd, yn 87 
mlwydd oed bu farw Greta Williams ar 14 Chwefror.  Priod �yddlon oedd i’r 
ddiweddar Alun, a mam annwyl i Lynne a Michael.  Mam yng nghyfraith ho� 
Hywyn a nain arbennig F�on a Lois a hen nain falch Lia, Jac a Seren.  Roedd 
Greta hefyd yn berson ho�us, byth yn pasio heb helo fawr a gwên a bydd 
colled fawr ar ei hôl.  Bu ei angladd yn Amlosgfa Bangor ar 23 Chwefror.  
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Michael, Lynne a’r teulu oll yn eu galar.  

Teyrnged i Iona
Deulu a �rindiau, dyma ychydig eiriau i’w rhannu am fywyd Iona.
Ganed Iona yn Wolverhampton ar 30 Ionawr 1940.  Unig ferch Frank a Kit 
Evans, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog.  Ei hysgol gyntaf oedd Saint Judes yn 
Wolverhampton.  Pan oedd yn 7 oed ymfudodd y teulu i Borthmadog, gan 
aros yno am 6 mlynedd, yna ymfudo i Flaenau Ffestiniog gan fynychu hen 
Ysgol Ramadeg Ffesitiniog, Ysgol y Moelwyn erbyn hyn.  
Yn 17 oed dechreuodd Iona ar gwrs nyrsio yn Ysbyty Sefton yn Lerpwl.  
Graddio yn SRN (’Senior Registered Nurse’) ac fel bydwraig wedyn ymlaen i 
Lundain i wneud ei diploma yn y Queen’s Nursing.  
Dod adref i Danygrisiau, ac yn 1960/61 cael swydd bydwraig a gweinyddu 
dros ardal Rhostryfan.  Canlyn â Cli� cyn iddynt briodi yng Nghapel Bethel 
Tanygrisiau ar 8 Awst 1964.  Symud yn ôl i Flaenau Ffestiniog ac yna yn 1967 
ganwyd Nia eu merch amhrisiadwy.  Aros yn y Blaenau tan 1974 ac yna 
symud i Sir Gaernarfon ac ymgartrefu yn 16 y Bryn, Bontnewydd.
Derbyniodd Iona swydd fel bydwraig unwaith eto, y tro hwn yng 
Nghaernarfon a’r ardaloedd cyfagos.  Trwy ei gwaith daeth i adnabod llawer, 
a thrwy ei chymeriad hawddgar a chariadus, ei gwên, ei hiwmor a hefyd ei 
geiriau o gysur pan oedd eu hangen, daeth i adnabod llawer, os nad 
cannoedd neu �loedd, hyd yn oed.  Dim ots ble roedd Iona’n mynd, roedd 
hi’n adnabod rhywun neu roedd rhywun yn ei hadnabod hi.  Roedd hi’n 
barod iawn i sgwrsio ag unrhyw un am unrhyw beth, hyd yn oed os nad 
oedd yn eu hadnabod! Fel ‘Nyrs Iona’ neu ‘Sister Iona’ roedd hi’n cael ei 
hadnabod ac fel Nyrs neu Sister Iona y bydd hi’n cael ei cho�o gan nifer 
helaeth o drigolion y dref.
Ei phleser mwyaf oedd ei theulu, ac yn agos iawn i’w chalon roedd Nia, Sion 
ac Awel Haf ei hwyres, hon oedd cannwyll ei llygaid.  Roedd teulu yn bwysig 
iawn iddi.  
Roedd ganddi ddiddordeb mawr mewn adloniant a cherddoriaeth o bob 
math.  Canu yn bennaf, ac roedd yn meddu â llais soprano hyfryd.  Hyn ar ôl 
cael ei magu ar aelwyd oedd yn llawn cân a miwsig.  Bu’n aelod o gôr 
Alawon Menai o’r cychwyn cyntaf ond sydd erbyn hyn wedi ei ail-enwi yn 
Gôr Cofnod.  Bu’n dryw iawn i’r côr am �ynyddoedd maith.
Ho�ai fynd i’r Galeri gyda’i �rind agos Bet Parry yn rheolaidd, y ddwy yn 
rhannu’r un diddordebau, ac unwaith y mis yn ddi-�ael roedd y ddwy yn 
mwynhau ciniawa a chloncian gyda’r ‘retirement girls’ sef criw o nyrsus oedd 
wedi ymddeol, mewn sawl gwesty, ga� neu unrhyw leoliad ar hyd a lled 
Gogledd Cymru.  Rhaid peidio, chwaith ag anghorio’r ‘owtings wythnosol’ 
bob dydd Sadwrn i Landudno gyda Carys am �ynyddoedd, ac ymhob 
tywydd. 
Roedd yn mwynhau gwrando ar operâu, cyngherddau, unawdau a chorau, 
dim ots os oeddynt yn blant ifanc neu’n bersonau hŷn.  Roedd popeth yn 
�wsig hyfryd i’w chlust ac roedd yn mwynhau popeth.  Ni chlywyd hi erioed 

yn dweud ‘Doedd rhain ddim yn dda’.  Roeddynt bob tro yn ‘grêt’ neu’n 
‘wych’.  Wrth i’w llygaid ddirywio daeth i wrando mwy ar y radio, a gwrando 
ar un sianel arbennig sef Classic FM.  Roedd hyd yn oed yn gwrando arno yn 
y car!  Roedd y radio bach du o hyd yn gysur iddi, yn enwedig dros yr 
wythnosau diwethaf pan roedd ei hiechyd yn pylu.
Ho�ai Iona wylio’r teledu, yn enwedig y rhaglenni yn ymwneud â sglefrio, 
sglefrio/dawnsio ar rew, a gwylio �lmiau hanesyddol a hen �lmiau o’r 50au 
a’r 60au.  Roedd yn ddarllenwraig frwd tan ballodd ei llygaid ond yn dal ati 
am ryw hyd gyda’i chwyddwydr.
Roedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn bwysig iddi, ac fel canlyniad i’w gwaith 
di�ino gyda’i gyrfa a’i chyfraniad i’w chymuned, ynghyd â’i gwaith di-�ino ar 
amrywiol bwyllgorau, yn arbennig Pwyllgor Cancr Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr am dros 30 mlynedd, yn 2011 yr Eisteddfod Genedlaethol 
Wrecsam cafodd y fraint o’i hurddo i wisg werdd yr orsedd dan ei henw yn 
Llys yr Eisteddfod yn Iona Francis, fel teyrnged haeddiannol i’w thad Frank.
Fe gafodd hefyd yn 2014 wahoddiad i gael te prynhawn yn nhŷ’r Frenhines 
ym Mhalas Buckingham am ei gwaith gwirfoddol ar y pwyllgor cancr a’i 
chyfraniad i’w chymuned dros y blynyddoedd.  Esgus iddi hi a Nia gael dillad 
a hetiau newydd ac aros dwy noson mewn gwesty swanc yn Llundain!
Bu’n llywydd y Gymdeithas Undebol Lenyddol yn y Bontnewydd ac yn 
llywydd ar Eisteddfod y Bont am sawl blwyddyn.  Yn aelod o Gapel Libanus 
am agos i bedwar deg mlynedd cyn gorfod ei gau a’i werthu.  Ymfalchïo yn y 
croeso gafwyd gan aelodau Capel Caeathro.  
Yn 1995, ychydig ar ôl ymddeol, brwydrodd Iona’n ddewr yn erbyn yr hen 
elyn, cancr.  Roedd yn benderfynol nad oedd am ei threchu.  Roedd y 
gwydnwch hwn a’r ochr benderfynol oedd yn perthyn iddi, i’w bro� sawl 
gwaith dros y blynyddoedd dilynol wrth iddi gael sawl triniaeth, o gael 
penglin newydd, triniaeth ar y ddwy ysgwydd, triniaeth ar ei dwy law gyda’r 
Carpal Tunnel Syndrome, sawl gwaedlyn trwyn difrifol i enwi dim ond rhai, 
ac heb angho�o’r ‘macular degeneration’ oedd yn ei llesteirio hyd y diwedd.  
Roedd wastad yn dweud pan a’i i’r Ysbyty bod ei �eil meddygol fel Beibl o 
dew! Ond, er gwaethaf rhein i gyd, a mwy o gy�yrau nad ydym yn co�o 
amdanynt, roedd Iona yn mwynhau bywyd i’r eithaf, ac yn gwneud y gorau o 
bob eiliad a phob sefyllfa.  Roedd bob amser yn bositif ac yn gryf, hyd yn oed 
yn gweld yr ochr ddoniol gan gracio ambell jôc mewn rhai sefyllfaoedd.
Yn ôl Nia, brwydrodd ei mam yn galed dros y blynyddoedd diwethaf, ond 
nid oedd hynny yn ei rhwystro.  Roedd hi’n ddynes arbennig iawn, dynes 
oedd yn mwynhau bywyd ac yn mwynhau hwyl i’r eithaf.  Bydd y golled ar ei 
hôl, i’w theulu, i’w �rindiau, yn wir i’r gymuned gyfan, yn enfawr. 
I gloi, yng ngeiriau Cli� :
Cwsg yn dawel yr hen Ion, a diolch am y 57 mlynedd o fywyd priodasol 
bendigedig oedd yn llawn hapusrwydd a chariad.  Byddi wastad yn ein cof a’n 
calonnau. 
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Colofn Hanes
 Robert Wyn 

Teulu’r Felin
Yn gymharol ddiweddar anfonodd Grant 

Roberts o Ontario, Cananda, lun a oedd yn 

dangos pump o frodyr a ymfudodd o’r 

Bontnewydd i Ganada er mwyn chwilio am 

waith. Roeddent yn feibion i David Roberts o 

Bentreuchaf, Bontnewydd a oedd wedi 

canlyn ei dad fel melinydd y pentref. Rwyf 

eisoes wedi crybwyll mewn erthygl arall eu 

chwaer, Mary Leusa Roberts, a oedd yn 

enwog drwy’r sir am ei ‘mintcecs’ blasus a hi 

oedd yr unig un o blant y melinydd i aros yng 

Nghymru. Yn ôl Grant Roberts, William, sef ei 

hen hen daid, oedd y cyntaf o’r brodyr i 

ymfudo i Ganada, lle darganfu ef waith 

amaethu ym Manitoba. Yn fanteisiol iawn, 

pan oedd yn Nghymru, roedd William wedi 

ennill llawer iawn o brofiad drwy gyd-weithio 

â milfeddyg lleol, ac felly, sylwodd y trigolion 

lleol yng Nghanada ar ei arbenigedd yn y 

maes hwn a derbyniodd ambell i fochyn, iar 

neu lo bach fel cydnabyddiaeth am ei waith 

yn cynorthwyo ffermwyr gydag anifeiliaid 

gwantan neu ambell fuwch a oedd ar fîn 

geni llo. Tra’n gweithio ar y fferm, bu William 

yn ddarbodus iawn gan gynilo ei arian ar 

gyfer prynu ceffyl, ychen, buwch odro ac 

aradr, a alluogodd iddo symud i 

Saskatchewan a chadw tyddyn. Ymhen tipyn 

daeth dau bentref newydd i fodolaeth, sef 

Waldron a Bangor, Saskatchewan. Bu hyn yn 

gymhelliant i’w frodyr ei ddilyn i Ganada ac 

anheddu yng nghyffiniau Waldron, lle bu’r 

bechgyn yn ffermio a chodi teuluoedd. Rhaid 

dweud yma mai William oedd yn gyfrifol am 

fwrw’r bleidlais dyngedfennol er mwyn rhoi 

enw Bangor ar y dref newydd, a hynny ar 

draul yr enw ‘Llewelyn’ a oedd hefyd o dan 

ystyriaeth. Cyrhaeddodd William y cyfarfod 

yn hwyr, a deallodd fod y bleidlais yn gyfartal, 

ac felly’r bachgen o’r Bont oedd yn gyfrifol 

am sicrhau’r mwyafrif i ddewis Bangor.

Roedd cysylltiad y teulu Roberts â’r felin yn 

deillio’n ôl hyd at beth bynnag blynyddoedd 

cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg, 

gyda’r felin yn adnodd hynod bwysig ym 

mywyd y pentref. Melin Ellog ym Modellog 

(enw gwreiddiol y pentref ) oedd yn 

gwasanaethu’r holl ardal. Un o 

ddisgynyddion y teulu oedd Evie Glyn 

Roberts, a chofiai yntau yn ystod ei 

blentyndod ymweld â’r felin er mwyn 

cynorthwyo’r gwaith. 

‘Un o adeiladau mwyaf y pentref oedd y felin 

flawd, a oedd yn cael ei gweithio gan olwyn 

ddŵr fawr. Roedd y dŵr ar gyfer troi’r olwyn 

yn deillio o li’r afon Gwyrfai, ychydig bellter i 

fyny’r afon, ar hyd ‘ffôs y felin’ fel y gelwid hi. 

Roedd dwy fflotiad i reoli’r dwr ar gyfer yr 

olwyn – un cyn ei chyrraedd a’r llall wrth ei 

hymyl. Pan yn malu, byddai’r melinydd yn 

agor y fflotiad wrth yr olwyn, ac yn cau’r llall, 

rhag ofn i’r dŵr ddychwelyd i’r afon. Yr oedd 

y brif olwyn gocos y tu mewn i’r felin, a 

honno wedi ei gwneud o haearn bwrw, ond 

roedd dannedd yr olwynion llai wedi eu 

gwneud o bren afal. 

Roedd adeilad arall tu ôl i’r felin, sef yr odyn, 

lle roeddent yn crasu’r ŷd i gynhyrchu 

gwahanol flawdiau fel peilliad, ceirch a haidd. 

Roedd dau lawr i’r odyn – y llawr isaf lle 

roedd tân, a’r llawr uchaf lle roedd rhesi o 

deils gyda nifer o dyllau mân ynddynt. 

Byddai eisiau pigo’r tyllau ar adegau er 

mwyn eu clirio, a’r erfyn a ddefnyddid i 

wneud hyn oedd pin gwallt merch. Ni y plant 

oedd yn derbyn y gontract am rhyw ychydig 

o geiniogau a rhwng y gwres, y mwg a’r 

llwch, roeddem bron â mygu.

Bu John Roberts, yr hen felinydd, a thaid y 

bechgyn a ymfudodd i Ganada, farw yng 

Nghastellmai, Caeathro, a chafwyd teyrnged 

iddo ym mhapur y Werin, Tachwedd 1900. 

‘Yn dra sydyn foreu heddiw, (ddydd Mawrth), 
bu farw yr hen foneddwr parchus Mr John 
Roberts, y Felin, Bontnewydd. Preswyliai yn 
Castellmai gyda’i fab, Mr David Roberts, ac 
aeth allan foreu Mawrth yn ei iechyd arferol, 
ond cymerwyd ef yn wael, a daeth i’r tŷ ac 
eisteddodd yn y gadair, gan �arwelio â Mrs 
Roberts, ei ferch yng nghyfraith, a dyweyd ei 
fod yn mynd i’w gadael, a bu farw ymhen 
ychydig amser. Yr oedd yn 89 mlwydd oed. Bu 
yn �aenor yng Nghapel Siloam Bontnewydd 
am lawer o �ynyddoedd, ac yn Caeathraw cyn 
hynny. Cymer yr angladd le dydd Sadwrn nesaf. 
Cychwynir o Gastellmai tua dau o’r gloch. 
Cleddir yn Caeathraw’.
Yn dilyn marwolaeth y melinydd ym 1900, bu 

i’w ŵyr ymgymryd a’r gwaith am gyfnod byr 

cyn ymfudo i Ganada. Dim ond un o’r brodyr 

a ddychwelodd i Gymru, sef Richard, a hynny 

er mwyn ufuddhau i’r addewid a roddodd i’w 

fam, Anne Roberts. Erbyn 1901 roedd Jones 

Brothers yn berchnogion y Felin a bu’r 

busnes hwnnw’n llewyrchus iawn am dros 

ganrif.
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Allwch chi ddefnyddio’r siapiau i wneud
llun cwningen eich hun?

C W N I N G E N  S I A P I A U
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2. Dioddef o dwymyn drwg 
mae’r creadur ymlusgol (6)
3. Sbaeneg sydd ar dafod hwn, 
a ddaw o dir pell, deheuol (8)
4. Sicrhaodd waith yn 
ddidra�erth iawn, yn ôl yr 
arweinwyr a greodd y rhain (5)
6. Chwalu Soar ac oedi wedyn 
am leoliad addoli (4)
7. Ar gefn a dan din, ac uwch 
carnau (6)
8. Nid yma, ar lannau môr Sir 
F�int, y gwelwn feistr 
di-guro (6)
13. Ffoli mewn modd doniol 
(8)
14. Heb fod yn gadarn a 
chryf (6)
16. Yn ddiberygl am ei fod yn 
codi o gelfyddyd (6)
17. Ergydio’n �yrnig wedi dal 
Owi anhydrin (6)
19. Llysiau y ceir gwybod 
amdanynt, yn chwithig, o lais y 
teli�on (5)
21. Y deunydd, at yr ardd, 
sydd ger hanner cant o 
anheddau (4)

1. Cwblhewch eich gweithgaredd 
presennol, anfonwch ataf ac fe 
arfarnaf eich ________ (6)
5. Un ifanc o Lŷn, tybed … ynteu 
un o’r eglwys ger y cae bach? (4)
9. Ymddwyn fel un rhodresgar, 
efallai, neu fel y môr drycinog (7)
10. Y deulafn dur wedi torri? Wrth 
gwrs, dyna yw ei bwrpas! (6)
11. Lle cefaist ddamwain yn ystod 
dy wyliau yn Lloegr, gan chwalu tin 
dy fan (8)
12. Dysg yw, a hynny’n hynod – 
digon i’n siglo (6)
15. Ar ward ddieithr canfyddir un 
pluog ei ddiddordeb (6)
18. Diolch i hwn, ceir gwell 
dealltwriaeth (8)
20. Mae darn da o’r tost yn ei geg. 
Siawns na cheir tawelwch rwan (6)
22. Aelod sengl ‘oediog’ y Sion 
Blewyn Coch barddonol (7)
23. Hon sy’n dychwelyd i’r ardd yn 
sail i lawenydd (4)
24. Mab Jona, yn ysgrythurol … ac 
yn ôl cerdd I.D.Hooson (6)
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Digwyddiadau Pasg 2021
Mae’r crysau yn y llun yn wyn ac yn blaen, ond erbyn Wythnos Fawr y 
Pasg fe fyddan nhw’n lliwgar ac yn rhan o arddangosfa awyr-agored 
yng nghanol pentref Pen-y-groes.
Mae criw o bobol ifanc rhwng 11 a 18 oed wedi bod yn cynllunio eu 
crysau, gan feddwl am y �ordd mae hanes y Pasg yn dal yn 
berthnasol heddiw. Mae pobol yn dal i gael eu croeshoelio heddiw yn 
rhai o wledydd y byd.
Bydd yr arddangosfa i’w gweld ym maes parcio Capel y Groes o Sul y 
Blodau (Mawrth 28) tan Sul y Pasg (Ebrill 4). Mae croeso i bawb alw 
draw i weld y gwaith, gan ofalu cadw pellter cymdeithasol o ddwy 
fedr a gwisgo mwgwd.
I’r rheiny sy’n methu cyrraedd Pen-y-groes dros yr ŵyl, fe fydd blas o’r 
arddangosfa yn LLEU mis Mai.

Groglith
Fe fydd oedfa bore’r Groglith eleni yn cael ei chynnal yn Soar, 
Pen-y-groes, ac mae croesi i bawb. Karen Owen sy’n arwain y myfyrio.
Gan nad ydi rheolau covid-19 yn caniatau gweinyddu’r cymun, fe 
fydd hi’n bosib i unrhyw un sydd am gynnal y sacrament wneud 
hynny am 3 o’r gloch ar y �ôn, trwy ddeialu rhif rhad ac am ddim 
‘Oedfaon Pen-y-groes’ ar 01286 807001. Bydd angen i bawb gael eu 
bara a gwin wrth law, wrth wrando ar y gwasanaeth o’u cartrefi.
Cofiwch hefyd bod ‘Oedfaon Pen-y-groes ar gael 24/7 ers mis Ionawr 
ar gyfer y rheiny sydd am wrando ar wasanaethau.

Sul y Pasg
Bydd oedfa bore Sul y Pasg yn cael ei chynnal yng Nghapel y Groes, 
gan ddilyn rheolau’r Llywodraeth o ran coronafeirws. Bydd dau 
eusteddiad, ac fe fydd gofyn i bawb wisgo mwgwd.
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