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Mae’r manylion yn gywir adeg cyhoeddi.

Mae Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru yn rhan o
Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020
Cymunedau Gwledig Llywodraeth
Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru
a’r Undeb Ewropiaidd.

Gardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru
Sir Gâr SA32 8HN
garddfotaneg.cymru
01558 667149
Ebrill - Hydref: 10 - 6
Tachwedd - Mawrth: 10 - 4.30

Cewch fanylion yr holl ddigwyddiadau yma: 
garddfotaneg.cymru a chofiwch ofyn am gael 
derbyn ein cylchlythyr. Neu beth am ein dilyn ar 
Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn?

Noddir gan: Yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ardd

http://www.garddfotaneg.cymru


MEHEFIN
 
Sad 8 - Sul 9 Mehefin
Penwythnos i Chi a’r Ci

Sadwrn 8 Mehefin
Perfformiad Young Waters
Dyma grwp ‘indie’ cyfoes 
o Fryste sy’n adleisio’r 
traddodiad gwerin, felly bydd 
alawon prydferth i’w clywed a 
threfniadau cywrain.  
1.00-3.00yp, Tŷ Gwydr Mawr

Sul 9 Mehefin  
Perfformiad The Backroom 
Bluegrass Band 
Mae’r bois o Abertawe nôl. 
12.30yh, Tŷ Gwydr Mawr

Taith Gerdded Blodau  
Gwyllt y Coed
Ymunwch â’n harbenigwr,  
Dr Michael Isaac, ar daith dywys. 
2.00-3.30yh. Cwrdd wrth borth 
gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr.

Sul 16 Mehefin 
Sul y Tadau
Os dych chi’n meddwl y byd 
o Dad, dewch ag e i’r Ardd, 
lle mae mynediad am ddim 
i bob tad, a chwrw am ddim 
i’r 50 cyntaf i’w hawlio. 
Hefyd digon o adloniant a 
hwyl i bawb, gan gynnwys 
perfformiadau’r Welsh 
Whisperer, Moonshine 
Boulevard a’r consuriwr 
anhygoel,Jugglestruck. Bydd 
taith dywys dan ofal Dr 
Michael Isaac yn ogystal, i 
weld blodau gwyllt y goedwig. 

Llun 10 Mehefin
Cwrs Cosmetigau’r Garddwyr
Dysgwch am rinweddau cŵyr 
gwenyn, olewon hanfodol a 
phlanhigion y medrwch eu 
defnyddio mewn cynnyrch 
harddwch. Gwnewch hylif 
persawrus i’r bath neu eli 
i’r gwefusau. Archebu / 
manylion:gtf@gardenofwales.
org.uk neu 01558 667150

Sadwrn 15 Mehefin
Perfformiad Moonshine 
Boulevard
Prynhawn o gerddoriaeth jazz  
yn nhraddodiad Dixieland  
i godi calon. Tŷ Gwydr Mawr 
12.30-3.30yh

Sul 16 Mehefin 
Cwrs Dod i Nabod Blodau 
Gwyllt – i ddechreuwyr 
Cyfle i fagu hyder wrth 
wahaniaethu rhwng teuluoedd 
cyffredin o flodau gwyllt – 
mae triciau defnyddiol i’w 
dysgu. 10.30yb-3yp. Archebu / 
manylion:gtf@gardenofwales.
org.uk neu 01558 667150

Mercher 19 Mehefin
Cerbydau Clasurol
Bydd croeso cynnes yma i 
gymdeithas ardal Hafren ac 
Avon, wrth iddyn nhw arddangos 
eu cerbydau bendigedig. 

Cwrs sy’n Cyflwyno 
Cyanotype
Cyfle i greu printiau unigryw trwy 
ddefnyddio planhigion y tymor 
ar amrywiaeth o ddefnyddiau 
gan fabwysiadu techneg 
ffotograffiaeth draddodiadol, 
cyanotype. 10yb-2yp. Archebu 
/ manylion:gtf@gardenofwales.
org.uk neu 01558 667150

MYNEDIAD AM DDIM I DADAU
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Sad 29 - Sul 30 Mehefin
Penwythnos Telynau  
i’r Teulu
Bu’r delynores broffesiynol Shelley 
Fairplay wrthi’n ddyfal yn trefnu 
penwythnos llawen a phrysur i’r 
teulu, gyda llu o weithgareddau 
a pherfformiadau, gan gynnwys 
cyngerdd gan neb llai na’r telynor 
meistrolgar, Robin Huw Bowen. 
Bydd cyfle yn ogystal i’r dwylo 
bach lleiaf roi tro ar y delyn – 
plant bach o dair i chwech oed; 
hefyd straeon, gweithdai a 
phrofiadau di-ri i’w trysori.  
10yb-4yp ar y ddau ddiwrnod.  

Sadwrn 22 - Sul 23 Mehefin

Penwythnos Blodau Gwyllt
Dyma’ch cyfle i roi sylw manwl i’r dolydd a’r caeau lle mae 
tegeirianau a llawer o flodau gwyllt Cymreig prin eraill i’w gweld. 
Bydd sgyrsiau, teithiau tywys, gweithgareddau a stondinau, 
yn ogystal ag arbenigwyr brwd i ddangos i chi pa beillwyr sy’n 
dibynnu ar flodau gwyllt penodol. Gyda chymorth y Gymdeithas 
Tegeirianau Gwydn, byddwn yn canolbwyntio ar degeirianau 
gwyllt Cymru.  
 

Sadwrn 22 Mehefin
dathliad Gŵyl Ifan o Flodau Gwyllt
Bydd Symphonica Tywi yn perfformio 
yn y Tŷ Gwydr Mawr o 7.30yh tan iddi 
nosi, gyda thema ‘blodeuol’ i’w rhaglen 
o weithiau cerddorfaol.

Sadwrn 29 Mehefin
Gweithdy Gwisgoedd Cyfnod y 
Rhaglywiaeth
Beth am gyrraedd mewn dillad 
o’r 21ain ganrif, a gadael 
mewn dillad addas i’w gwisgo 
mewn addasiad o nofel Jane 
Austen? Dewch i wnïo rhywbeth 
arbennig yn arddull Cyfnod y 
Rhaglywiaeth. 10.30yb-4.30yp, 
£40 yr un. Archebu / manylion, 
ebostiwch manon. williams@
gardenofwales.org.uk



Sadwrn 6 Gorff
Clwb Archaeolegwyr Ifanc
Wyddoch chi beth ddigwyddodd 
i Pompeii pan ffrwydrodd y 
llosgfynydd Vesuvius? Dyma’r 
cyfle i ddarganfod mwy am 
fywyd bob dydd y lle, a threfi 
Rhufeinig eraill. Hefyd, gallwch 
baentio ffresgo, a chwarae gêm 
gyda cherfddelwau Rhufeining. 
10yb-12.00. Am fanylion neu i 
archebu lle, ebostiwch
yacatthegarden@gmail.com

Cwrs Garddio er Lles 
Corff ac Enaid
Mae modd i chi ddefnyddio’ch 
gardd fel hafan i ymlacio ynddi, 
lle sy’n gwneud lles gwirioneddol 
i chi. 10yb-1yp. Archebu / 
manylion:gtf@gardenofwales.
org.uk neu 01558 667150

GORFFENNAF

Mawrth 2 Gorff 
Taith Het Galed
Ymlaen â’r het a chewch 
gipolwg agos ar y cynnydd sy’n 
cael ei wneud yn y prosiect 
Adfer Parcdir Godidog. Cwrdd 
wrth borth gorllewinol y Tŷ 
Gwydr Mawr am 11.00yb. I 
archebu lle, ebostiwch manon.
williams@gardenofwales.org.uk 
neu ffoniwch 01558 667177

Sad 13 - Sul 14 Gorff
Gŵyl arChaeoleG
Byddwch yn archaeolegydd 
am y penwythnos, gan 
ymchwilio i archaeoleg yr 
Ardd ei hun, o Dŷ’r  Eirin 
Gwlanog i’r Baddondy ac o 
hen Neuadd Middleton i’r 
Groto. Chwilota, adeiladu a 
dysgu.10.30yb-4.30yp.  
Am fanylion, ffoniwch 
Angharad ar 01558 667177.

Sad 6 - Sul 7 Gorff
Cwrs Gwydr Lliw
Mewn dau 
ddiwrnod cewch 
addurno hambwrdd pren gyda 
mosaic o wydr lliw a fydd yn 
wledd i’r llygad. Manylion/
archebu: 01558 667150
Sul 7 Gorff

Cwrs Dod i Adnabod 
Blodau Gwyllt – i 
ddechreuwyr
Clychau’r clawdd neu  
glychau’r eos? Pwy sy’n  
gwybod y gwahaniaeth?  
Gyda help, mae’n hwyl  
dysgu sut i’w hadnabod.  
Archebu / manylion: 
gtf@gardenofwales.org.uk  
neu 01558 667150

 
Sad 6 - Sul 7 Gorff
PenwyThnoS  
hen BeThau
Dim ond £5 yw’r tâl mynediad 
i’r Ardd ar y ddeuddydd pan 
fydd dros 100 o stondinau 
yma – cyfle perffaith i chwilota 
am fargen ymhlith y trysorau. 
Mae hefyd yn Benwythnos i 
Chi a’r Ci. 

Sadwrn13 Gorff
dIwrnod o 
ddawnSIo
Cewch wylio 
dawnswyr o Gymru, 
y DU a thu hwnt 
ar ddiwrnod o 
gerddoriaeth gwerin 
a dawnsio llawen, 
lliwgar.



Sad 13 - Sul 21 Gorff
Cymdeithas Cerfwyr Coed 
Prydain yn dangos eu doniau 
Dewch i weld crefftwyr, cerfwyr 
a thurnwyr yn naddu ffyn a 
chreadigaethau rhyfeddol eraill 
yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Mercher 17 Gorff
Ceir Clasurol
Perchnogion Ceir MG o Ardal y 
Crochendai a De Swydd Caer 
fydd yn dod â’u cerbydau hardd 
i’w dangos yn yr Ardd. 
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Sadwrn 20 Gorff
Ceir Clasurol 
Aelodau o Glwb Ceir Clasurol 
y Cotswolds fydd yn dangos 
amrywiaeth o geir hyfryd yn 
dyddio o’r cyfnod rhwng  
1900 a 1990. 

Sad 20 - Sul 21 Gorff
Saethyddiaeth
Daw Saethyddion y Castell i’r 
Ardd unwaith eto am ddau 
ddiwrnod o gampau nodedig 
gyda bwa a saeth.

Gwener 19 Gorff

Ffilmio ‘Antiques Roadshow’
Bydd Fiona Bruce ac arbenigwyr lu yn yr Ardd am ddiwrnod o 
drafod yr holl drysorau teuluol a thrugareddau eraill a ddaw 
i’r fei. Caiff y cyfan ei ffilmio gan y BBC, wrth gwrs, felly cawn 
ailfyw’r diwrnod wedyn. Mynediad am ddim i’r Ardd. Tal parcio 
car: £5. Bydd y drysau’n agor am 9.30.

MYNEDIAD AM DDIM



  

7

 Gwyliau’r Haf
Bydd bwrlwm o weithgarwch cyffrous yma drwy gydol 
yr haf gan fod rhaglen o Weithgareddau i Bawb 
gennym ar gyfer pob diwrnod o’r gwyliau. 

Yn ogystal â’r pilipalod, yr adar ysglyfaethus, y 
môrladron, Parti’r Dywysoges, saethyddiaeth a sorbio 
dŵr, mae digwyddiadau ychwanegol yn arbennig i 
deuluoedd. 

Beth am gystadlu yn y Mabolgamapau Llysieuol? 
Cewch daflu picell o riwbob, hyrddio swedjen, lluchio 
welinton, heb anghofio ras gyfnewid fawreddog  
Y Daten Fawr. 

Peidiwch ag anghofio’r Saffari Bywyd Gwyllt, 
pan fyddwn ar drywydd pilipalod, gwenyn, 
pryfed a phob math o greaduriaid sy’n helpu 
peillio planhigion. 

Bydd Twm Siôn Cati yma! Mae ei driciau a’i hanes 
yma yn Nyffryn Tywi yn gwneud stori arbennig o dda 
– mae digonedd o antur a hiwmor yn y chwedlau hyn. 

Cofiwch ddefnyddio’ch tocyn bwmerang sy’n eich 
galluogi i ddychwelyd i’r Ardd am ddim cynifer o 
weithiau â fynnoch o fewn saith diwrnod. 

   Gwyliau hapus!
 



 Sul 21 Gorff 
Gwenyna: Cwrs Blasu
Gwisgwch eich siwt 
wenyna a dewch i’r Ardd 
Wenyn i ddysgu am yr heidiau 
o wenyn mêl sydd yno. 
Archebu / manylion: 
gtf@gardenofwales.org.uk  
neu 01558 667150
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Mawrth 30 Gorff
Hwyl yn yr Ardd
Gyda’r pwyslais ar ein 
hymwelwyr ifanc, dyma 
ddiwrnod o ddathlu’r diwylliant 
Cymreig – cerddoriaeth, dawns, 
straeon, celf a chwaraeon 
– yn ogystal â’r atyniadau 
poblogaidd arferol yn yr Ardd. 

Mercher 31 Gorff
Ymweliad Clwb 
Perchnogion 
MX-5 
Perchnogion o 
ogledd-ddwyrain 
a chanolbarth 
Lloegr fydd yn 
galw heibio gyda’u cerbydau 
hyfryd, wedi teithio’r holl 
ffordd o Swydd Derby, Swydd 
Nottingham a Swydd Caerlŷr.

Cwrs Dod i Nabod 
Coed
Wedi ei anelu at ddechreuwyr, 
dyma gyflwyniad i’r prif 
nodweddion botanegol a 
defnyddir i adnabod coed 
llydanddail sy’n gyffredin yn y 
DU. Archebu / manylion: 
gtf@gardenofwales.org.uk neu 
01558 667150

enwyThnoS y 
rhaGlywIaeThP

Cymerwch gam yn ôl i gyfnod Jane Austen ac Elizabeth Bennet, lle 
bydd cacen i de, croquet ar y lawnt a gwaith llaw destlus i’ch diddanu. 
Cewch bicnic hefyd yng ngardd Paxton. 10yb-4.30yp

Sadwrn 27 - Sul 28 Gorff



AWST
 
Sadwrn 3 Awst
Sinema Dan y Sêr:
A Star is Born
Ar noson braf o haf daw sêr o 
bob math i’ch diddanu. Bydd y 
ffilm yn dechrau gyda’r cyfnos. 
Manylion pellach:  
www.adventurecinema.co.uk

Ymweliad Clwb Archaeolegwyr 
Ifanc ag amffitheatr Rufeinig 
Caerfyrddin (Moridunum) lle ceir 
siawns i wisgo fel Rhufeiniaid, 
gwneud tipyn o actio, martsio 
fel milwyr a llawer mwy. Perffaith 
i bobl ifanc rhwng 8 ac 16. 
Am fanylion neu i archebu lle: 
yacatthegarden@gmail.com

Cwrs Cerflun Helyg
Dysgwch sut i ddylunio a chreu 
cerflun bychan o anifail neu 
aderyn neu hyd yn oed ryw 
destun haniaethol. Ar y cwrs 
poblogaidd hwn, bydd cyfle i fynd 
ati mewn ffordd arbrofol a rhydd. I 
archebu, ffoniwch 01558 667150

Mawrth 6 Awst
Taith Het Galed
Ymlaen â’r het a chewch fynd am 
dro o gwmpas y safle lle mae’r 
gwaith o Adfer Parcdir Godidog 
yn digwydd. Cwrdd wrth borth 
gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr am 
11.00yb. I archebu lle: manon.
williams@gardenofwales.org.uk 
neu 01558 667177

Iau 8 Awst
Parti’r Dywysoges yng Nghoed 
y Tylwyth Teg
Mae gwahoddiad i bawb i 
barti arbennig yng nghwmni’r 
Dywysoges Uncorn, Tywysoges 
y Tŵr ac heb os, y tylwyth teg, a 
fydd, yn ôl eu harfer, yn chwarae 
cwato gyda chi. Dewch i ganu, 
dawnsio a mwynhau. Am 
fanylion neu i archebu, cysylltwch 
â psparties1@gmail. com neu 
ffoniwch 07842 983621

Gwener 9 Awst
Gwenyna: Cwrs Blasu
Gwisgwch eich siwt wen a 
chewch weld byd rhyfeddol 
y gwenyn mêl yn ein Gardd 
Wenyn. 11yb-2yp. Archebu / 
manylion:gtf@gardenofwales.
org.uk neu 01558 667150

 

Sad 10 - Sul 11 Awst
PenwyThnoS  
y Môr-ladron
Does dim yn fwy cyffrous 
nag anturiaethau morwrol, 
gydag ambell fôr-leidr go 
liwgar yn rhan o’r drygioni. 
Cewch olrhain hanes y 
brodyr Middleton a chanfod 
y cysylltiad agos rhwng 
yr Ardd a Chwmni enwog 
Dwyrain India. 10.30yb-
4.30yp ar y ddau ddiwrnod.



Iau 15 Awst
Cwrs Dod i Adnabod Coed
Cwrs arbennig i ddechreuwyr 
a fydd yn eich galluogi i 
wahaniaethu’n syth rhwng onnen 
a derwen. 10.30-3yp. Archebu / 
manylion:gtf@gardenofwales.
org.uk neu 01558 667150

Sadwrn17 Awst
Taith Het Galed
Dim ond i chi wisgo het bwrpasol, 
cewch fynd am dro o gwmpas 
y safle lle mae’r gwaith o Adfer 
Parcdir Godidog yn dod yn 
ei flaen. Cwrdd wrth borth 
gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr am 
11.00yb. I archebu lle ar y daith, 
ebostiwch manon.williams@
gardenofwales.org.uk neu 
ffoniwch 01558 667177

Clwb MX-5 Gorllewin Norfolk 
Mae gyrwyr Mazda’n fodlon 
teithio’n bell, chwarae teg, er 
mwyn i ni gael edmygu eu 
cerbydau nodedig. 
 

Sadwrn 17 - Sul 18 Awst 

♥ COED CYMRu
Penwythnos gyfan i werthfawrogi popeth sy’n hyfryd am goed ac 
am bren – gyda phobl medrus yn arddangos eu sgiliau. Cerfio gyda 
llif gadwyn, turnio coed, naddu ffyn a pholion, cerflunio gyda helyg 
– cewch weld crefftwyr glew wrth eu gwaith. Bydd sgyrsiau, teithiau 
tywys a llawer o hwyl i’w gael wrth ddysgu am ogoniant pren. 
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Mercher 21 Awst 
Hwyl yn yr Ardd
Diwrnod bendigedig o 
ddiwylliant ein gwlad yn ein 
Gardd Genedlaethol. Canu’r 
delyn, clocsio, arddangos 
sgilau rygbi, creu crochenwaith, 
adrodd straeon – dyma 
gyfoeth o draddodiadau sydd 
yn hen ac eto’n gyfoes.

Arddangosfa Cymdeithas 
Planhigion Cigysol
Angen tipyn bach o ddrama angeuol 
yn eich swyddfa neu’ch cegin neu’ch 
tŷ gwydr? Bydd digonedd o ddewis 
yma o blanhigion cigysol rhyfeddol, 
a chewch gyngor wrth arbenigwyr 
ar eu stondinau difyr. 10yb-4yp ar y 
ddau ddiwrnod. 
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MEDI
 
Llun 2 Medi
Perfformiad unlimited Voices
Daw 30 o gantorion o ogledd 
Swydd Efrog i gyflwyno rhaglen 
amrywiol o weithiau corawl, rhai’n 
fodern a rhai’n glasurol felly bydd 
rhywbeth at ddant pawb. 

Sadwrn 7 Medi
Clwb Archaeolegwyr Ifanc
Bydd yn rhaid defnyddio rhifolion 
Rhufeinig a’r wyddor Lladin i 
ddatrys y cod a darganfod trysor 
sydd wedi ei gladdu. A bydd tîm 
o bobl wrth law gyda datgelydd 
metel yr un, yn barod i helpu ac i 
ddangos rhai o’r pethau cyffrous 
y maent wedi eu darganfod 
cyn hyn. Am fanylion pellach 
neu i archebu lle, ebostiwch 
yacatthegarden@ gmail.com

Sul 8 Medi
Cwrs Paentio Acrylig:  
Bywyd Llonydd
Gallwch greu eich campwaith 
bywyd llonydd eich hun.  
I archebu lle ar y cwrs, ffoniwch 
01558 667150

Gŵyl y Peillwyr

Penwythnos Gŵyl y Banc
Gwener 30 Awst
Sinema dan y Sêr: Dumbo
Ymunwch â ni am brofiad 
arbennig yn yr awyr agored ar 
noson o haf. Bydd y ffilm yn 
dechrau wrth iddi nosi.  
Manylion pellach: www.
adventurecinema.co.uk

Sad 7 - Sul 8 Medi
Sioe Eurflodau
Arddangosfa gan Grŵp De 
Cymru o’r Gymdeithas Eurflodau 
Genedlaethol a fydd yn cynnwys 
yr esiamplau mwyaf prydferth 
yng Nghymru o’r blodyn 
poblogaidd hwn. 

Penwythnos prysur arall sy’n cynnig 
difyrrwch i’r teulu, gyda phwyslais 
arbennig ar wenyn. pilipalod a phryfed 
eraill sy’n hanfodol i’r broses peillio. 
Cewch gyngor ar sut y mae modd 
rhoi cymorth i bryfed sy’n peillio yn 
ein gerddi personol ni, a chlywed gan 
arbenigwyr – ar stondinau, mewn 
sgyrsiau ac ar deithiau tywys.
 



20 Gorff - 8 Medi
Annette Townshend –  
‘For Safekeeping’
Mae Annette Marie Townshend, 
sy’n adnabyddus am ei 
harbenigedd mewn gwneud 
modelau cwyr botanegol, 
wedi cynhyrchu gwaith dan 
gomisiwn i lawer o sefydliadau’r 
DU gan gynnwys Gerddi 
Botaneg Brenhinol Kew, 
Amgueddfa Manceinion, 
English Heritage a’r BBC. Mae’r 
arddangosfa newydd hon yn 
cynnwys cerfluniau botanegol 
cwyr o flodau gwyllt a lluniau 
gwreiddiol ar blatiau copr o 
sbesimenau pryfed wedi’u cadw 
o gasgliad amgueddfa.
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Iau12 Medi
Diwrnod 50+
Diwrnod arbennig o gyrsiau, 
teithiau, hwyl a gemau ar gyfer 
unrhyw un dros 50 oed. 

Sad 14 - Sul 15 Medi
Clwb Iwcalili Cheltenham a 
‘The Jumping Fleas’ 
Bydd ein hymwelwyr yn dangos 
sut i greu gweithiau cyfoes 
newydd allan o alawon clasurol, 
gan lenwi’r Tŷ Gwydr Mawr gyda’u 
cerddoriaeth sionc. 

Sadwrn 21 Medi
Cwrs Gofannu Arian
Gwnewch fwclis arian mewn 
diwrnod. I archebu lle, ffoniwch 
01558 667150

MawrTh a MerCher 
Mwdlyd 
Awr o hwyl i’r plantos 
bach yn yr awyr iach, gyda 
gweithgareddau ymarferol 
ac amser stori hollbwysig. 
I’r rhai bach cyn-oed-
ysgol bob dydd Mawrth a 
Mercher yn ystod y tymor. 
Mae’r sesiwn fwdlyd yn 
gynwysiedig ym mhris 
mynediad yr oedolyn (plant 
dan 5 am ddim).

Mae bob dydd Llun a dydd Gwener yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci. Ac mae sawl 
Penwythnos i Chi a’r Ci hefyd: Mehefin 8-9, Gorff 6-7, Awst 3-4 a Medi 14-15.

12 Mehefin - 14 Gorff
Hel Atgofion am  
Ystad Middleton
Mae gan Ystad Middleton 
hanes hir a chyfoethog sy’n 
ymestyn dros 400 mlynedd, 
o’i chreu yn gynnar yn y 
1600au gan Christopher 
Middleton, Ficer Llanarthne, i’w 
hymgnawdoliad presennol fel 
Gardd Fotaneg Genedlaethol 
Cymru. Mae’r arddangosfa hon 
a luniwyd gan dîm prosiect 
Adfer Parcdir Godidog, yn 
adrodd rhai o straeon y bobl 
sydd wedi byw yma. Mae 
straeon i’w darganfod o hyd 
ac mae’r arddangosfa hon yn 
gyfle perffaith i rannu eich un 
chi. Oes gennych chi unrhyw 
Atgofion am Middleton?
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