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DIHANGFA WYRTHIOL
Cafodd un o drigolion Tre Taliesin (sydd am aros yn ddienw) 

ddihangfa wyrthiol yn ystod y ‘corwynt’ bach, dydd Iau, 17 
Tachwedd. Roedd hi’n gyrru rhwng Taliesin a Thal-y-bont pan syrthiodd 

cyfeiriad arall pan syrthiodd ail goeden o’i blaen hi! Trwy ryfedd wyrth, 

phan glywodd rywun yn torri un o’r coed â llif gadwyn dyma hi’n mynd 

Bydd misoedd o glirio yn wynebu sawl fferm yn y gymdogaeth gyda 
25 o goed yn syrthio ar dir Fferm Ynyseidiol yn unig, nifer ohonynt yn 

Yr wythnos ganlynol gwelwyd golygfeydd pryderus yng ngwaelod pentref Tal-y-bont wrth i’r Gwasanaeth Tân ac Achub ruthro i rwystro 

Elin Pugh, enillydd yr hamper 

derbyn ei gwobr gan Bob Williams, 
Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli a 
Dei Nutting, yn y Ffair Nadolig 
lwyddiannus a gynhaliwyd ar 26 
Tachwedd. Yn y llun hefyd y mae 
rhieni Elin, cyn-ysgrifenyddion y 
pwyllgor, Geraint a Siân PughDathlodd Sefydliad y Merched Tal-y-bont ben-blwydd y gangen yn 100 oed ym mis Tachwedd gyda chinio yng 

Ngwesty’r Conrah. Y stori’n llawn ar dudalen 9.

Pobl a Phethe Ysgol Tal-y-bont Dyddiadur y Lolfa Carys yn y Wladfa



Dyddiadur
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RHAGFYR
10  Siop Cynfelyn Tre’r-ddôl 

3.30-5.30 ‘Twts Taliesin yn 

11  Bethel 10 Gweinidog 
(Cymundeb) Derbyn 
aelodau newydd; 

 Ysgol Sul 11.15-12.15 
 Nasareth Oedfa’r Ofalaeth
 Rehoboth Oedfa’r Ofalaeth
 Rehoboth 6 Gwasanaeth 

Nadolig Cymunedol 
Merched y Wawr

 Eglwys Dewi Sant 11 Cymun 
Bendigaid

12  Cyngerdd Nadolig Cylch 
Meithrin Tal-y-bont

13  Cymdeithas y Chwiorydd 
Rehoboth ‘Cardi ar y Paith’ 
(John Gwyn Jones)

13  Pwyllgor Rheoli Neuadd 
Goffa Tal-y-bont 8.00

14  Gyrfa Chwist Dofednod, 8 
Neuadd Goffa Tal-y-bont

15  Sefydliad y Merched Tal-y-
bont Parti Nadolig

18  Bethel 10 Lleol; Ysgol Sul 
11.15-12.15

  Rehoboth 10 Ifan Mason 
Davies

  Eglwys Dewi Sant 5 
Carolau i bob oedran yng 
ngolau cannwyll

  Siop Cynfelyn 2-4 Cegin 
Mrs Corn ‘Pobi bisgedi 
gwydr lliw’

21  Siop Cynfelyn 2-4 Canu 
Carolau o gwmpas Tre’r-
ddôl

24  Siop Cynfelyn 11-2 
Ymweliad gan Siôn Corn

  Bethel 5.30 Gwasanaeth 
Nadolig yr Ysgol Sul

25  Bethel 10 Oedfa Bore’r 
Nadolig. Gweinidog

  Nasareth Oedfa’r Nadolig
  Rehoboth Oedfa’r Nadolig
  Eglwys Dewi Sant 10 

Gwasanaeth Undebol yn 
Eglwys Sant Mihangel, 
Llandre

  Eglwys Sant Pedr, Elerch 8 
a.m. Cymun Bendigaid

IONAWR
1 Bethel 10 Gweinidog
 Nasareth Uno yn Bethel
 Eglwys Sant Pedr, Elerch
 2.30 Cymun Bendigaid
3 Sefydliad y Merched
 Taliesin Noson i’r aelodau a 

Phenderfyniadau
5 Wildfowler Tre’r-ddôl Bingo
8 Bethel 2 Gweinidog
10  Cymdeithas y Chwiorydd 

Rehoboth ‘Hwn a’r Llall’ 
(Phil Davies)

Y Cathod

am gathod a gyhoeddwyd yn y 

gytuno i gynnwys y gerdd hon 

Cyngor i Phil Davies
 

Os credwch yr hen goel, 
 

Anthro-pws 

Golygyddion

 
(mair.n@btinternet.com) a Beryl  
(ffermglanrafon1@btconnect.com
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn newyddion fydd dydd Gwener 6 

Gyrfa Chwist 
Dofednod

Neuadd Goffa Tal-y-bont 
Nos Fercher 14 Rhagfyr 

Croeso cynnes i bawb



Pobl a 
Phethe

3

Y FFERMWYR IFANC YN CEFNOGI  
CRONFA SEREN

Seren Hughes, Fferm Tynohir yn derbyn siec o £505, sef hanner yr elw 
a wnaethpwyd yng Nghymanfa Ganu’r Rali, tuag at apêl Seren. O’r 

chwith i’r dde: Seren Hughes, Beca a Cadi Williams a Gronw Downes

Genedigaeth

Tachwedd, yn chwaer fach i 

18 niwrnod mewn ysbytai 
yn Aberystwyth, Abertawe 

ddiolchgar iawn i’r meddygon 
a’r nyrsus oll a fu’n gofalu mor 
ofalus amdani, ac i bawb am eu 

Y Fuches Orau

Llongyfarchiadau i 

fod yn llwyddiannus mewn 

gyntaf am y fuches orau dan 10 
buwch, y cyntaf am y fuwch a 
llo orau a’r ail am y tarw stoc 

Pen-blwydd arbennig

Llongyfarchiadau i Eleri 

yr addewid a chyfarchion cynnes 

Babi Newydd

Llongyfarchiadau i’r teulu 

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Richard 

Bugail, Tal-y-bont am gofnodi 

Gwellhad buan

Cydymdeimlo

Trist iawn yw cofnodi 

yn gweithio fel golygydd 

Yn Gwella 

unwaith eto wedi iddi fod yn 

Llai o ruthro o gwmpas Karen 
a mwy o orffwys! Nid yw tad 

Merched y Wawr

Roedd ein cyfarfod ym mis 

anffawd methodd y siaradwr 

ddod a bu’n rhaid inni newid ein 

noson ddifyr yn ei gwmni wrth 
iddo drafod argraffu, sef un o’i 

ar hen beiriant argraffu cant 

ati i argraffu ac roedd ganddo 

chardiau Nadolig y mae wedi’u 

diwedd i’w holi ac i edrych ar ei 

Leeding yn ei phrofedigaeth a 
braf oedd ei gweld wedi dod 

Cymdeithas y 

Chwiorydd, Rehoboth

Tachwedd, croesawyd Emyr 

ef wedi eu cymryd o adloniant 

wyneb cyfarwydd neu berthynas 
yn dod i’r amlwg; unigolion 
a deuawdau yn canu mewn 
cyngherddau lleol, y cyfan o 
ddiddordeb mawr ac yn fwynhad 

o gyngherddau ac adloniant 

hyfryd ac i Non, Eirlys ac Ann 

coffa a diolchgarwch ar ddydd 

roddodd eu bywydau yn ystod y 

Arweiniwyd y gwasanaeth 

fe gychwynnodd am 10:45yb 
gyda’r emyn agoriadol yn cael 

dilynwyd hyn gydag emyn yn y 

y Rhestr er Anrhydedd ac i 

Anogaeth ac fe nodwyd y ddau 

Kohima ac yna chwaraewyd y 

Gosodwyd y ddwy dorch, 

Yna, fe arweiniodd y 

Ymrwymo a dilynwyd hyn gyda 

dilynwyd hyn gan weddïau a’r 

Yn ystod yr emyn olaf, 
cynhaliwyd y casgliad ac 

cyfraniad hael tuag at yr achos 
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Plant Mewn Angen 

wisgo eu pyjamas i’r ysgol! Ond roedd cyffro ychwanegol y 

teithio o Abertawe i Fangor ar ei feic yn ystod yr wythnos, er 
mwyn codi arian i’r elusen ac fe gafodd croeso swnllyd iawn 

fawr iawn i bawb am eu haelioni, codwyd £95 ac mae Aled 

adre o’r Ffair Aeaf i sgwrsio gyda rhai o’r disgyblion am y 

Ysgol Eco / Ysgol Iach 

cydweithio gyda’r ysgol i hybu’r plant, (a’r rhieni) i 

gyd-fynd gyda’r gwaith yn llawer iawn o hwyl!

 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth gystadlu 

YSGOL TAL-Y-BONT

Hoci 

 

gwahoddiad i fod yn rhan o’r achlysur unwaith eto, i’r staff am baratoi’r 

 

gweithgareddau amrywiol wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda llawer 

Gweithgareddau Trydanol 

Addysg Heddwch 
Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae wedi bod yn bleser i groesawu criw 
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T Cyngor Cymuned 
Ceulanamaesmawr

Adroddiad o’r prif faterion a drafodwyd yng nghyfarfodydd mis 

1. Materion Cynnal a Chadw Amrywiol 
 
Trafodwyd nifer o faterion sydd eisoes wedi cael eu hadrodd i 

2. Archwiliad Meinciau   
 

concrit a phren Tal-y-bont, ac wedi trwsio 5 o’r seddi yma ar ran y 

3. Ymgynghoriad: Blwch Ffôn BT 
 

Hawdd yw Cerdded yn eich Cymdogaeth”        
 

o’r holiadur trwy fynd i’r wefan, neu trwy e-bostio neu ffonio 

5. Gohebiaeth - Cyngor Sir Ceredigion: Asesiad Strategol 
Trosedd ac Anhrefn Ceredigion 2017 
 

yr asesiad yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o broblemau 

Prosiectau Cymunedol 
 

gymhorthdal (hyd at £5,000, dim llai na £2,000), rhaid i’r prosiect 
annog y defnydd o ardaloedd awyr agored, neu wella ardal awyr 

 
www.tesco.com/bagsofhelp

Sefydliad y Merched Taliesin - 
Llwyddiant yn y Rali Aeaf 

canlyniadau:

Coginio

Val Walsh
Crefftau

Blodau

Y nifer uchaf o bwyntiau a’r Eitem Orau yn yr Adran Flodau a 

ffeltio nodwydd a’r gosodiad blodau, Gwyliau Gaeaf), ymlaen i’r 
Ffair Aeaf yn Llanelwedd 

Y Ffair Aeaf Llanelwedd

Gilbert

Y LLEW GWYN
TAL-Y-BONT

Mae Gareth, Bev a Carl yn edrych ymlaen i’ch croesawu i’r Gwyn.
Ar agor bob dydd

Bwyd ar gael 7 diwrnod yr wythnos 12.00 tan 9.00  
Nos Fawrth: Pei a Peint  6.00 tan 9.00 £7.50

Nos Iau: Cyri a Peint  6.00 tan 9.00 £7.50

Cinio Dydd Sul 12.00 tan 3.00 
(Un cwrs: £7.95 Dau gwrs £9.95)

Ystafelloedd ar gael

01970 832245
garethwhitelion@outlook.com
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Roedd tipyn o her yn wynebu Robat Gruffudd, Y Lolfa pan 
benderfynodd droi’r nodiadau dyddiadurol y bu’n eu cadw ers y 

peryglon sy’n wynebu dyddiadurwr wrth geisio llunio testun sy’n 

Llwyddodd Robat i wneud hynny gan greu darn o lenyddiaeth yn y 

Y dechneg a ddefnyddiodd oedd paratoi hyd at hanner dwsin o 

arwyddocaol yn ei ddatblygiad fel person, ymgyrchydd a dyn busnes 

arwyddocâd rhyw achlysur neu i athronyddu mewn ffordd dreiddgar 

Robat bod ffawd wedi gwenu arno a’i genhedlaeth a bod ganddo le i 

teuluol yma ac yn yr Almaen ac am gymeriadau y deuai Robat ar 

gallwn fod yn ddiolchgar i Robat am fentro gwneud er mwyn rhoi i 
ni ddarlun mor graff o gyfnod arbennig, a’r dylanwadau sydd wedi 

Bydd y gyfrol o ddiddordeb arbennig wrth gwrs i drigolion Tal-y-
bont, gyda chymaint o gyfeiriadau at ddigwyddiadau a chymeriadau 

cipolwg ar frwydrau’r gorffennol, nifer ohonynt yn frwydrau y bydd 

Seimon Brooks yn holi Robat yn ystod y lansiad
ar draws rhai pytiau sy’n ymddangos fel ffrwyth y cof yn hytrach 

fy mwynhad i o’r gyfrol ond efallai y dylid gochel rhag dyfynnu o’r 

Robat yn ‘normal’ a’i fod wedi defnyddio ei ddoniau creadigol a’i 

 
Robat Gruffudd 

Tecwyn Ifan yn diddanu’r dorf yn ystod lansio Lolian

Dyddiaduron Robat
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Ffotograffydd Lleol Arloesol 

penderfynodd y Gymdeithas i roi ail gynnig ar werthu’r gyfrol 

galw am y gyfrol gan y 
sawl sydd wedi symud 
i’r ardal yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf 
ac sydd erioed wedi 

bydd eraill wedi colli’u 
copïau dros dreigl y 
blynyddoedd a phan 
ddechreuwyd ei gwerthu 
yn Ffair Neuadd Goffa 
Tal-y-bont, prynwyd copi 
gan un a gollodd ei chopi 
hi yn ystod llifogydd 

Yn y broliant i’r 

o ffotograffwyr amatur 

ond hefyd yn un 
anarferol o grefftus 

mewn cysylltiad â’r 

Lerpwl, ac aeth ati 
i gofnodi bywyd ei 
ardal â brwdfrydedd 
anghyffredin gan greu 
portread unigryw o 
Gymru ar droad y 

Bellach mae’r 

lluniau yn y llyfr yn 
parhau’n hynod o 
drawiadol a thestun 

Nadolig deniadol  i’r 
sawl sydd â diddordeb 
yn hanes yr ardal ac 

llyfr yn siop Y Lolfa 

yr elw o’r gwerthiant 
yn mynd at achosion 

Clawr y llyfr yn dangos E O Jones gyda’i 
gamera

Cinio’r mwynwyr, y Llew Du, 1899

ar benwythnos cynta’r mis pan oedd cyfweliadau y teithiau tramor 

fwynhad yr aelodau yn yr Eisteddfod ac roedd yr aelodau’n falch 

hanner yr elw a wnaethpwyd yng Nghymanfa Ganu’r Rali, tuag at 

Bu Beca Williams yn cystadlu mewn tair cystadleuaeth yn Neuadd 

i’r merched ifanc ar eu cynnig cyntaf ar lwyfan 

cafodd Bedwyr 

ei ddewis i 

yn y Ffair Aeaf 
yn Llanelwedd fel 

cystadlu o dan 16 a 

Geredigion gipio’r 
drydedd wobr a 

Bedwyr yn ennill tlws am yr un gorau o dan 16 oed am roi ei resymau 

Bydd y clwb yn mynd yn syth i mewn i ddathliadau’r Nadolig 

gan y byddwn yn dod o amgylch i ganu carolau i godi arian tuag at 

Gwasanaeth Cynnal a Chadw Gerddi

MYNACH
Garden Maintenance

Torri Porfa, Sietynau, Tirlunio a Garddio

Gwasanaeth cyfeillgar a phrisiau rhesymol

Ffoniwch Meirion:
07792457816 /  01974 261758 

e-bost:
mynachhandyman@yahoo.com

Gellimanwydd, Talybont, 
Ceredigion  SY24 5HJ

helen.iwan@btinternet.com

Iwan Jones
Gwasanaethau Pensaerniol 

Cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd,
estyniadau ac addasiadau

01970 832760 
c. 1898



Proff yn y Pyb

gweithio yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a 

8

The Manchester 

fel un o’r 659 miliwn ar draws 
y byd sy’n cefnogi’r clwb pêl 

wedi edrych ymlaen yn fawr 
at ddarllen y gyfrol hon gan 

wedi creu llyfr diddorol tu hwnt 

o glybiau pêl droed mwyaf y 
byd ac mae’n darllen yn rhwydd 

‘chydig o nostalgia i danio’r 
galon wrth gwrs ac mae’r ddau â 
dawn i adrodd stori yn gryno ac 

dechrau’r nawdegau, ac yn fwy na neb arall, cyfraniad anferthol 

ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac wedi darllen tipyn am lwyddiannau 

clybiau a chwaraewyr pêl droed yr unfed ganrif ar hugain, a beth 
sy’n synnu dyn yn y gyfrol hon ydy’r lleng ehangach o Gymry sydd 
wedi cyfrannu’n hael ar hyd y blynyddoedd at hanes a datblygiad 

yn yr ugeinfed ganrif yn y gyfrol, ac fel y mae’r ddau yn ein hatgoffa 
wrth gloi, gêm y bobl ydy pêl droed o hyd, hyd yn oed yn nyddiau’r 

RhE

Teiars
Aliniad Olwyn

Ecsôsts
Batris
Brêcs

Hongiad
Bar tynnu

Gwasanaeth
MOT

HUWLEWISTYRES.COM

Am y pris gorau a dewis eang o deiars cysylltwch â ni 
drwy’r wefan neu galwch heibio am gyngor.

Am docyn disgownt ar gyfer alinio eich car ewch i’n gwefan
ALIGNMYCAR.CO.UK

Archebwch eich MOT nesaf ar ein gwefan.

ABERYSTWYTH 01970 611166       MACHYNLLETH 01654 700000
LLANBED 01570 422221

Glanyrafon Rhodfa’r Parc

Sesiwn Nos Wener 

Gwilym Bowen Rhys a’i gyfeillion oedd yn serennu yn Sesiwn Nos Wener a 

Nadolig Llawen 
a 

Blwyddyn Newydd Dda 

i holl ddarllenwyr Papur Pawb!



Sefydliad Y Merched - Talybont

cyntaf yn 1916 a than 
i’r Neuadd Goffa agor 
yn 1924 cynhaliwyd eu 
cyfarfodydd i gyd yn 

eleni cynhaliwyd 
cinio yng Ngwesty’r 

i ddathlu’r 
canmlwyddiant 
yng nghwmni’r 
aelodau presennol 

gynnig llwncdestun 
ac yn ystod yr 

Arwyddion yr Amserau

penterf hwn yn unig, ac mae rhai ohonynt wedi bod ar y farchnad ers 

Taliesin, Ffwrnes ac Eglwys-fach yr un yw’r stori – mae’n anodd 

cyhoeddwyd yn ddiweddar fod y farchnad dai wedi bywiogi eto ar 

gwneud arbediadau mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf drwy 
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Ffair y Neuadd

ddod at ei gilydd eleni eto i gynnal Ffair Nadolig er budd y Neuadd 

lawn wrth i bawb fwynhau paned a sgwrs a’r danteithion a baratowyd 

Stondin brysur Papur Pawb (uchod) 
 

Cadeirydd bodlon y Pwyllgor  
Rheoli, Bob Williams (De)
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Busnesa

gwasanaethau pensaernïol o’i gartref yn Gellimanwydd Tal-y-bont 

gwaith coed, metel a mathemateg a cham naturiol felly oedd dilyn 

y cwrs cafodd waith mewn swyddfa pensaernïol yn Aberystwyth 

gwahanol gan symud i swydd gyda’r Bwrdd Nwy fel tir fesurydd ar 

hyn at brosiectau eraill o dan adain y Bwrdd Nwy a chwmnïau o’r 

Roedd yr amserlenni yn dynn iawn a phawb yn ymdrechu o dan 
bwysau i osgoi’r cosbau ariannol sylweddol os fyddai’r prosiect yn 

sefydlu busnes a gweithio ar ei 

fos ar ei hun a’r rhyddid i reoli 
oriau gwaith ond fe yw’r cyntaf 
i gydnabod fod ‘na ochr arall i’r 
geiniog (weithiau yn llythrennol!) 

y cytundeb nesaf ac unwaith 

– amserlenni tynn a’r galw cyson 

Gan aros gyda’r cwestiwn 
o amser gwelodd newid mawr yn y broses o ofyn a chael caniatâd 

ddogfen a map syml yn ddigon ond nawr mae’r holl broses yn lawer 

orfodaeth ar arolwg ystlumod wrth adnewyddu neu ail-gynllunio 

a felly rhaid aros tan hwyrnosau’r gwanwyn i wrando a chyfri’r 

gynnar yn ei yrfa byddai’n gosod yr holl gynlluniau ar bapur ar fwrdd 

sylfaenol sy’n greiddiol i’r gwaith sef clust dda i wrando a 
dadansoddi gofynion y cwsmer, llygad dda i wireddu’r syniad ar 
bapur, meddwl clir er mwyn datrys problemau ac amynedd i ddelio 

efallai yn ddim mwy na darlun amrwd ar ddarn o bapur yn cael ei 
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YGair Olaf

‘Rwyf wedi meddwl ers sbel pa mor ffodus ‘rwyf i, i fyw 

arna’i, ac ‘rwy’n teimlo’n ddiogel, ac yn lwcus o’m teulu, 

ac yn y wasg bob dydd o blant bach a’u rhieni yn edrych mor 
dorcalonnus ac ofnus, a’u llygaid yn syllu i’r gofod; mae’n 

poeni o le mae’r pryd bwyd nesaf yn dod, ond pryd mae’r 

am y pethau lleiaf a dibwys, ond mae gweld y delweddau 

Yr ydym ni wedi ein breintio i fyw mewn gwlad 

ail Ryfel Byd, a ddaeth at ei gilydd i gytuno i beidio ymladd 

yn barod yn creu ansicrwydd mewn sawl maes, a neb yn 

Gan ein bod yn nesáu at y Nadolig, gweddïwn y bydd 
pethau’n gwella arnynt yn y dyfodol agos, ac i ninnau wneud 
ein rhan i esmwytháu peth o’u dioddefaint, ac i arweinwyr y 

Y Wladfa
Y croeso cynnes a gafwyd ym mhob man – dyna sy’n aros yn 

y cof yn dilyn ymweliad pedwar-ar-ddeg ohonom â’r Wladfa ym 

wrth gwrs, megis cwrdd â llawer o Gymry a gweld y Gymraeg yn 

Yna treuliwyd bore crasboeth 

yn Gaiman lle’r oedd gaucho ar 

i arwain y gynulleidfa drwy’r 

gwraig leol yno i brynu torth, 
ac wrth ein clywed yn siarad 

i gynnal sgwrs hyfryd gyda ni yn 

Ymwelwyd â thair ysgol 
Gymraeg (Ysgol Gymraeg 

Trevelin) a chael croeso arbennig 
ynddynt, gan sgwrsio’n Gymraeg gyda’r plant bach er bod y rhan 

wedi eu claddu, ac eraill eto ym mynwent Gymreig Gaiman, gyda 
phlac bychan ar y cerrig beddau hynny yn nodi’r ffaith eu bod 

Roedd yn werth ymweld â’r Amgueddfa Gymreig wych yn 
Gaiman, a gwefr bersonol i mi oedd cael eistedd yn y gadair a 

diddiwedd i gymunedau gorllewinol yr Andes yn Esquel a Threvelin, 

Carys yng nghadair Dic Jones



Anrheg Berffaith i Bysgotwr

unrhyw bysgotwr na chyfrol George Barron At The End of the Line 

trawiadol a hanesion difyr, prif nodwedd y gyfrol yw manylion a 

George yw awdur a chyhoeddwr y gyfrol ac mae copïau ar werth 
mewn siopau lleol neu gan yr awdur george_barron@btinternet.
com

Chwaraeon
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Tipyn o Gamp
Rydym wedi hen arfer â 

y-felin, Tal-y-bont,  yn gwibio 

cynnwys rhedeg cylch o dros 26 
milltir ar hyd y dyffrynnoedd 

fechgyn a merched, yn cystadlu 
a daeth Elaine yn gyntaf o blith 

Merci Cymru, 

Phil a Gwyn yn lansiad Merci Cymru yng Nghanolfan Chapter, Caerdydd

Eilyddion ar y Brig
Wedi buddugoliaeth o bum 

mae Eilyddion Tal-y-bont yn 

Llan-non yn curo blaenwyr 


