
Taith “yna ac yn ôl” i ben Moel y Llan (241 m, 800 tr) dros dir ama-
ethyddol, ffriddoedd a rhannau byr ar ffyrdd tawel, o’r copa mae 
golygfa banoramig ardderchog o’r Bala, y Llyn, a’r mynyddoedd 
oddi amgylch.

Crynodeb

Plan your Trip 

Mae Cymdeithas Dwristiaid y Bala a Phenllyn wedi gwirio’r wybodaeth

roddir yn y daflen hon ond gall rhai newidiadau ddigwydd. Dylech fod yn

gyfrifol am eich diogelwch eich hun, cymerwch sylw o rybuddion, dilyn-
wch y Cod Cefn Gwlad a gweler gwefan www.GoBala.org (Information/
Safety)

 Cynllun y daith

1   
DECHRAU  Gadewch Ganolfan Cywain A  , gan 
droi i’r dde ar hyd y ffordd (i’r gogledd). Ar y 
chwith, drwy’r coed gwelir afon Tryweryn B  yn 
syth ymlaen mae Plasty Rhiwlas ac adeiladu’r 
Stad C .

2   
Ar ôl 400m (o’r man cychwyn) trowch i’r dde 
lle mae arwydd llwybr, drwy’r adwy, ac wedyn 
gwyro i’r dde i fyny’r  allt at ffens, dilynwch 
y ffens i fyny’r llechwedd.  Dyma “Lwybr y 
Cariadon” D  – sef hen lôn goed.  Daliwch i 
ddilyn “Llwybr y Cariadon” ac ewch drwy adwy 
i’r ffordd.  Ar y chwith gweler Moel Emoel ac i’r 
dde fe welwch Ganolfan Cywain a chrib yr Aran 
yn y cefndir.

3   
Trowch i’r dde ar hyd y ffordd  i bentref Llanfor 

E  heibio’r HEN YSGOL a’r Ysgoldy yr adeilad 
nesaf ar y chwith sydd bellach yn hen ysgubor 
oedd Wyrcws Llanfor.

4   
Cyn cyrraedd yr eglwys E , heibio i “Moel Llan” 
trowch i’r chwith ar eich union, mae arwydd 
llwybr rownd y gornel, a dilynwch y ffordd gefn 
gyda mynwent yr eglwys ar y dde.

5    
Ar ddiwedd y ffordd gefn, ewch i’r chwith 
drwy’r adwy i mewn i’r cae, wedyn i fyny’r allt 
i ddilyn llwybr hyd ymyl y ffens a’r goedwig ar 
ochr dde’r cae.

6    
Mae tomen hynafol yn y cae nesaf ar y chwith 
yng nghanol y coed F .

7    
Daliwch i ddilyn y llwybr sydd  yn gwyro i’r dde 
drwy’r cae heibio’r garreg enfawr a gweddillion 
adeilad (does dim hawl tramwy yma ond 
rhoddwyd caniatâd gan Stad Rhiwlas).

www.GoBala.org

8    
Pan mae olion y llwybr yn diflannu, ewch 
heibio hen fonyn coeden, mewn 20 m fe 
welwch weddillion hen wal, ewch i’r dde i 
gopa Moel y Llan (SH942371). Mae’r copa 
yn eithaf gwastad y man uchaf yw lle mae 
gweddillion hen wal. O’r copa (241 m, 800 
tr) mae golygfa banoramig ardderchog o 
dref y Bala, a’r Llyn, i’r dde uwchben y dref 
mae’r clwb golff a Moel y Garnedd (gweler 
Taith Moel y Garnedd). Yn bellach i ffwrdd 
mae crib yr Aran (yn codi o’r llyn), wedyn yn 
null cloc: Cadair Idris (yn y pellter), y Dduallt, 
Arenig Fawr (dau begwn, i’r gorllewin), 
Mynydd Nodol, Arenig Fach, Moel Emoel (i’r 
gogledd), a’r Berwyn (i’r dwyrain a’r de).  Am 
olwg ar hyd dyffryn y Ddyfrdwy (sy’n rhedeg 
o’r de-ddwyrain i’r de), cerddwch am ychydig 
i gyfeiriad y llyn ac edrychwch i’r chwith.

9    
Dychwelwch i Ganolfan Cywain gan yr un 
ffordd  GORFFEN  

For Tourist Information :  www.visitbala.org

Teithiau Penllyn Go Bala
Taith Moel y Llan Moel y Llan Trail

Bala & Penllyn Tourism AssociationCymdeithas Twristiaeth y Bala a Phenllyn 

Rydym yn ddiolchgar i Stad Rhiwlas am ganiatâd i fynd i gopa Moel y Llan, 
does dim hawl tramwy felly dilynwch y llwybr ddisgrifiwyd yma os gwelwch 
yn dda a dilynwch y Cod Cefn Gwlad.

I gyrraedd Canolfan Cywain o Faes Parcio’r 
Green ( ½ km, 10 munud.)
Gadewch Faes Parcio’r Green a trowch i’r dde ar 
yr A494 (cyfeiriad Corwen), croeswch Pont-y-Bala 
(dros y Tryweryn) gan ddefnyddio’r llwybr ar yr ochr 
chwith i’r A494, heibio’r hen fynediad fwaog i Blas-
dy Rhiwlas.  Yn union ar ôl mynd heibio’r fynediad 
trowch i’r chwith i ffordd dawel at Ganolfan Cywain 
ar y llaw dde ar ôl 300 m.

Pan gyhoeddwyd y daflen hon roedd Canolfan 
Cywain ar gau, disgwylir iddi ail-agor yn y man i 
gynnwys toiledau a lluniaeth. 

Pellter 5 km (3¼ milltir)

Gwaith Dringo 100 m (330 troedfedd)

Amser 1½ awr

Map OS OL18

Tirwedd Llwybrau, ffyrdd tawel, tir amaethyddol, ffriddoedd 

Dechrau / Gorffen Canolfan Cywain, ger y Bala (SH928365) / Maes 
Parcio’r  Green, y Bala (SH928361)

Parcio Ceir Man cychwyn/gorffen

Toiledau Maes Parcio’r  Green, y Bala (SH928361)

Lluniaeth Bala

Cludiant Cyhoeddus www.GoBala.org (Gwybodaeth/Cludiant Cyhoeddus)

Dalier Sylw Argymhellir na ddylid fynd a chŵn ar dir amaethyd-
dol lle mae gwartheg yn pori. Ar wahân i’r Bala dim 
lluniaeth na thoiledau

Gwybodaeth i Dwristiaid: www.VisitBala.org neu www.ymweldageryri.info

Gwybodaeth am Deithiau: www.GoBala.org

Taith Moel y Llan  | Moel y Llan Trail
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Rhufeinig
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F
 
Tomen Hynafol (SH938368): Uwchben pentref 
Llanfor mae tomen gron hynafol Pen Ucha'r Llan.  
Yno mae clawdd anferth rhyw 5.2m o uchder gyda 
olion ffos allanol.  O’i fewn mae’n mesur 26m x 18m. 
Mae’r domen yn gysylltiedig â thomen “Tomen-y-
castell” gyda llwybr rhyngddynt sydd i’w ddilyn yn 
Taith Bala i Landderfel.

 

A  
Ysgubor Isaf: Ffatri gwneud brwsh ac ysgubau allan 
o brysglwyni sydd yn tyfu yn y gwrychoedd lleol. Yn 
fwy diweddar addaswyd yr adeilad i wneud Canolfan 
Cywain, canolfan treftadaeth sydd bellach wedi cau.

 Defnyddir y caeau gerllaw i gynnal sawl digwyddiad 
o bwys, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol 
ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sioe Sir 
Feirionnydd, a threialon a gwerthiannau Cŵn Defaid 
lleol a chenedlaethol.

B  Daw dŵr Afon Tryweryn o Lyn Celyn, ar yr afon hon 
cynhaliwyd pencampwriaeth byd-eang canŵio a 
rasio dwr gwyn. Ychydig o filltiroedd ar hyd yr A4212 
i gyfeiriad Trawsfynydd mae canolfan cenedlaethol 
dŵr gwyn sef Canolfan Tryweryn. Yno gallwch rafftio 
dŵr gwyn neu gerdded Taith Tryweryn i fyny at yr 
argae.

 Afon Tryweryn  yw’r un o’r afonydd prin lle ceir 
cregyn gleision perlog dŵr croeyw sydd yn dangos 
mor lân yw safon y dŵr. Hefyd yn yr afon mae’r 
lamprai i’w chael yn ogystal a chreaduriaid mwy 
cyffredin fel y dyfrgi, a physgod fel yr eog, y brithyll 
a’r penllwyd. Am ychwaneg o 
wybodaeth am anifeiliaid  gwyllt 
lleol gweler tudalen Bywyd 
Gwyllt ar wefan GoBala.

C  
Stad Rhiwlas: y prif 
dirfeddianwyr yn yr 
ardal, cartref y teulu 
Price.

D  
Lôn y Cariadon: 
yn yr hen ddyddiau 
defnyddiwyd y lôn 
goediog hon gan y 
priodfab a’i briodferch 
ar eu ffordd o Blasdy 
Rhiwlas i briodi yn eglwys 
Llanfor.

E  Llanfor: Pentref hynafol yn dyddio yn ôl i’r canol 
oesoedd – ‘roedd marchnadoedd lleol a ffeiriau yn 
cael eu cynnal yno tan yn ddiweddar yn y 14 canrif 
pryd y symudwyd gweithgareddau o’r fath i dref y 
Bala. 

Eglwys Llanfor: Codwyd yr adeilad presennol yn 1875, 
mae eglwys St Mor a St Deiniol, bellach wedi cau. Yn 

y fynwent mae beddadail teulu Rhiwlas godwyd 
gan Richard John Lloyd Price, sbortsmon 

enwog yn ei ddydd, awdur a sylfaenydd 
distyllfa wisgi Frongoch.  Mae arysgrif ar y 

beddadail am ei geffyl Bendigo – ceffyl 
rasio a enillodd ras Jiwbili  Kempton 
Park, y llwyddiant yma oedd yn 
gyfrifol am barhad Stad Rhiwlas.

Caer Rufeinig Llanfor: Yn amser y 
Rhufeiniaid ‘roedd clamp o wersyll 

yn bodoli, wedi ei wneud allan o 
bren, ‘roedd digon o le i 1,760 o filwyr 

yno. Sefydlwyd y gaer yn yr ardal rhwng 
afonydd Dyfrdwy a’r Tryweryn ac i’r ochr 

ddeheuol o’r A494. Cafwyd hyd iddi drwy arolwg 
o’r awyr yn gymharol ddiweddar. 

Taith Moel y Llan - Gwybodaeth Leol

Gwybodaeth i Dwristiaid: www.VisitBala.org neu www.ymweldageryri.infoGwybodaeth am Deithiau: www.GoBala.org
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