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Machynlleth

Mae’r daith hon yn eich tywys o gwmpas tref Machynlleth. 

Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr yn dilyn palmentydd ac ar y gwastad. Yn yr achosion lle mae’r daith yn eich tywys o’r brif 
ffordd, mae yna opsiwn A (hawdd) a B (ychydig yn hirach).

Maes Parcio – Heol Maengwyn (prisiau’n cychwyn 50c - £2.20) Ceir cyfleusterau cyhoeddus wrth y maes parcio (20c).

       
   1. Cloc y dref

Mae’r daith yn cychwyn wrth yr hyn sydd bellach yn eicon tref Machynlleth sef y 
cloc yng nghanol y dref (ar Heol Pentrerhedyn).

Cynlluniwyd y cloc hwn gan y pensaer o Lundain Henry Kennedy ym 1873 i nodi 
pen-blwydd is-iarll Castlereagh. Anrheg gan ei dad, y 5ed Ardalydd Londonderry 
a oedd yn byw ym Mhlas Machynlleth oedd y cloc. Mae corff y cloc wedi ei wneud 
o garreg Tremadog a thywodfaen coch Mansfield. Mae’r tŵr yn 78 trodfedd o 
uchder ac adeiladwyd gan yr adeiladydd lleol Edward Edwards. Gallwch sefyll o 
dan y cloc gan edrych i gyfeiriad y gogledd, y de, y dwyrain a’r gorllewin.

O’r cloc ewch i lawr Heol Pentrerhedyn (os yw’r cloc y tu nôl i chi a chithau’n 
wynebu Heol Maengwyn, sef prif stryd siopa’r dref, yna cerddwch i’r dde gan 
adael canol y dref am gyfeiriad Aberystwyth.)

Ymhen ychydig, ar ochr arall y ffordd (ar y chwith) mae’r hen efail neu’r ‘Smithy’, 
sylwch ar y drws siâp pedol.  Croeswch y brif ffordd fan hyn tuag at yr efail ac 
ar ôl mynd heibio iddo ewch o gwmpas i’r chwith (gan ddilyn arwydd y Ganolfan 
Hamdden)

Fe welwch blas Machynlleth ar y dde (mae’r Ganolfan Hamdden i’r chwith).
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2. Plas Machynlleth
  
Sefwch ar y lawnt o flaen y Plas i’w weld ar ei orau. 

Adeiladwyd y Plas gwreiddiol yn 1653, fe welwch y dyddiad ar flaen yr adeilad, 
ond mae estyniadau wedi eu codi at yr adeilad gwreiddiol ers hynny. Ymhlith y 
bobl nodedig sydd wedi ymweld â’r plas y mae yr Arglwydd Randolph Churchill 
(tad y cyn Brif Weinidog, Winston Churchill), Brenin Edward VII – tywysog Cymru 
ar y pryd a Brenhines Alexandra yn 1896. Hefyd Brenin George V, y Frenhines 
Mary a’u merch, y Dywysoges Mary a Dug Windsor yn 1911. Bu’r Plas yn gartref i 
ganolfan Celtica tan 2006 a bellach mae swyddfeydd yno.  

Ar y lawnt o flaen y Plas fe welwch gofeb i Owain Glyndŵr.

3. Cofeb Owain Glyndŵr 

Codwyd y gofeb hon yn 2004 i nodi 600 mlynedd ers i Owain Glyndŵr gael ei 
goroni yn Dywysog Cymru yn 1404 a chynnal ei Senedd ym Machynlleth.

Dilynwch y llwybr cerdded (bydd y gofeb i’ch chwith) a phasio’r cae chwarae. 
Wedi rhai munudau o gerdded ar hyd y llwybr fe ddewch at y West Lodge (ar eich 
chwith) a’r briffordd o’ch blaen. 

4. Y Grisiau Rhufeinig

Mae’r grisiau ar lwybr cyhoeddus ond mae braidd yn gul a gall fod ychydig yn 
fwdlyd ac yn llithrig. Os nad ydych yn dymuno cerdded at y grisiau Rhufeinig, 
cariwch ymlaen o’r porthdy (West Lodge) isod.  

Wrth ymyl y porthdy (i’r dde os ydych yn edrych arno), ceir llwybr cyhoeddus cul 
– dilynwch yr arwydd (mae hwn yn rhan o Lwybr Glyndŵr) yn arwain at y grisiau 
Rhufeinig.) Os dymunwch, gallwch fynd i fyny’r lôn gul at y grisiau Rhufeinig ac 
yna yn ôl at y West Lodge. 

Nid yw’n hollol glir union hanes y grisiau hyn ond dywedir eu bod yn dyddio’n 
ôl  i oes y Rhufeiniaid oedd â phresenoldeb milwrol yn yr ardal. Dywed eraill bod 
ffermwyr yn eu defnyddio i hwyluso’r daith o gludo eu hanifeiliaid i’r farchnad.  

(Mae modd cario ymlaen ymhellach ar hyd y llwybr cyhoeddus hwn, ond mae’r 
daith hon yn troi yn ôl at y brif ffordd fan hyn.)

O’r porthdy (West Lodge), cerddwch ar hyd y brif ffordd yn ôl i gyfeiriad y dref 
(i’r dde).  Ar y chwith fe basiwch dŷ a oedd, tan 1882 yn dollborth – Tollborth 
Lledfair. Roedd clwydi ar draws y ffordd yn y fan hon a chodwyd tollau ar deithwyr 
i ddefnyddio’r ffordd.  Croeswch y brif ffordd a chariwch ymlaen ar hyd Heol 
Pentrerhedyn (am gyfeiriad canol y dref) gan basio’r caeau rygbi ar y chwith. 
Byddwch yn pasio Ysgol Bro Ddyfi ar y chwith a’r Smithy ar y dde.
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Opsiwn A - Osgoi Ffynnon Garsiwn 
Mae opsiwn B isod yn dilyn ffordd gul ac mae grisiau yma. Os nad ydych yn 
dymuno mynd ar hyd y llwybr hwn, wrth y Modurdy, peidiwch a throi i’r chwith ond 
cariwch ymlaen ar hyd y brif ffordd, heibio i’r cloc ac ymlaen at Royal House ar y 
chwith. Ewch ymlaen at 6. Royal House, isod.

Opsiwn B – Ffynnon Garsiwn

Ar ôl pasio’r Modurdy, trowch i’r chwith (arwydd Canolfan Hyddgen) ac i lawr y 
ffordd gan fynd heibio i Ganolfan  Hyddgen ar y dde. Ewch i lawr lôn gul y tu cefn 
i’r ysgol yn y fan hon a dilynwch y llwybr i’r dde ac i lawr y grisiau. Ar y chwith yn y 
fan hon fe welwch olion Ffynnon Garsiwn.

5. Ffynnon Garsiwn

Y ffynnon hon oedd yn darparu dŵr i nifer o dai Machynlleth am ganrifoedd. 
Yma hefyd bu milwyr Harri, Iarll Richmond (a ddaeth yn Harri VII ar ôl brwydr 
Bosworth) yn cael dŵr yn 1485, wrth iddyn nhw orymdeithio trwy Gymru o Benfro. 
Mae’n debyg i Harri aros ger Mathafarn ger Machynlleth y noson honno ar ei 
ffordd i Frwydr Bosworth.  

Ewch ymlaen ar hyd Poplar Terrace (rhes o dai ar y chwith) i Sgwâr Garsiwn. 

O gwmpas y fan hon fe welwch hen fythynnod bach cafodd eu hadeiladu pan 
oedd y diwydiant gwlân yn ei anterth yn yr ardal yn y 19eg ganrif. Mae’r dyddiad 
1826 wedi ei nodi ar y tai yn Brickfield Terrace.  

Ewch i fyny Windsor Terrace at ganol y dref.  Byddwch yn awr yn ôl ar y brif ffordd 
ar Heol Penrallt. Gwelwch y Royal House ar y dde. 

6. Royal House 

(Mae opsiwn A a B uchod yn ymuno â’i gilydd yma)

Yn un o adeiladau hynaf y dref, cafodd y Royal House ei enw, yn ôl y chwedl, am 
fod Charles I wedi aros yma yn 1643, ond does dim tystiolaeth bendant am hyn. 
Chwedl arall yw, mewn adeilad ar y lleoliad hwn y carcharwyd David Gam gan 
Owain Glyndŵr am iddo geisio ei lofruddio! Mae’r adeilad wedi cael ei adnewyddu 
dros y blynyddoedd a bu’n gartref i Ganolfan Dwristiaid y dref. 

Cariwch ymlaen ar hyd Heol Penrallt i gyfeiriad y gogledd. Byddwch yn pasio tŷ 
Bwyta Indiaidd ar y chwith ac Eglwys Plwyf Machynlleth Sant Pedr. Croeswch y 
brif ffordd a gwelwch MOMA Cymru Wales, Canolfan y Tabernacl (mynediad am 
ddim Llun – Sadwrn 10 – 4) sef Canolfan Celfyddyd Fodern Machynlleth.

Opsiwn A
Yn y fan hon fe allwch droi yn ôl i lawr i ganol y dref, gan droi i’r chwith i Heol 
Maengwyn at dŷ Laura Ashley a Senedd-dy Owain Glyndŵr (gweler isod.)
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Opsiwn B 
Ewch heibio MOMA ar y dde gan gario ymlaen at y gofeb rhyfel ar ben y dref a 
throi i’r dde (tu cefn i’r gofeb) ar hyd Maesglas. Cariwch ymlaen ar hyd y ffordd 
hon (mae gallt Pen-yr-Allt ar y chwith). Ymhen tua pum munud o gerdded fe 
ddewch at y Tanws ar y dde.

7. Tanws

Mae’r adeilad hwn yn atgof o’r hen ddiwydiannau ym Machynlleth ar 
ddechrau’r 1800au. Gwnaed lledr o safon uchel yma.  

Cariwch ymlaen ar hyd y lôn hon am dipyn a gwelwch fynwent y dref o’ch blaen. 
Dilynwch y ffordd o gwmpas gyda’r fynwent ar y chwith. Yna byddwch yn pasio’r 
ysbyty gymunedol. Dyma lle arferai wyrcws y dref fod ac wedi hynny bu’n ysbyty’r 
groes goch yn 1917 i drin y cleifion a anafwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dilynwch y ffordd o gwmpas i’r chwith o amgylch yr ysbyty, gan fynd heibio’r 
fynedfa ac allan i’r brif ffordd (ger y siop Sglodion.) Rydych chi yn awr yn ôl ar 
Heol Maengwyn. Cerddwch i’r dde am gyfeiriad canol y dref. 

I lawr y Stryd ar y dde gwelwch Senedd-dŷ Owain Glyndŵr. 

 8. Senedd-dŷ Owain Glyndŵr  

Mae Machynlleth yn enwog am fod y dref lle coronwyd Owain Glyndŵr yn 
Dywysog Cymru yn 1404. Ger yr adeilad hwn y cynhaliodd ei Senedd cyntaf.

© Croeso Cymru

Mae’r adeilad ar agor yn ystod gwyliau ysgol yn unig 10 – 4 ar ddyddiau Mawrth 
i Sadwrn. Gwell ffonio o flaen llaw am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa, i 
gadarnhau pris mynediad, oriau agor ac yn y blaen (01654 702827). Drws nesaf 
i’r senedd-dŷ ceir siop grefftau.  

9. Meini gwynion 

Ochr arall i’r ffordd, fe welwch gerrig gwynion, dyma sydd wedi rhoi’r enw i’r Stryd 
hon sef Heol Maengwyn.

Mae’n debyg bod y cerrig hyn wedi bodoli yma am bron i 500 mlynedd. Bellach 
maen nhw’n cael eu defnyddio gan drigolion y dref i gymryd saib ac i eistedd 
arnynt.

 Yn ôl at y Senedd-dŷ ac i lawr y ffordd.



Ymwadiad - Awgrymir eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y wefan hon gan gadw at y ffyrdd a nodir yn unig. Dylid cerdded y teithiau mewn 
cwmni ac yng ngolau dydd, gan wisgo esgidiau addas. Nid yw’r BBC yn gyfrifol am iechyd a diogelwch y rhai sy’n ymgymryd â’r teithiau hyn.

5bbc.co.uk/cerdded

Teithiau cerdded
10. Siop Laura Ashley
Mae hen siop Laura Ashley yma (rhif 35) lle bu’n byw ac yn gweithio yn y 
1960au.  Siop gelf sydd yma bellach ond fe welwch blac ar y wal yn nodi 
mai yma oedd siop gyntaf y cynllunydd ffasiwn.

Rhif 46 Heol Maengwyn (gyferbyn y ffordd) gwelwch blac yn dynodi lle bu’r 
actor Emrys James yn byw, bu’n enwog am ei berfformiadau yn nramâu 
Shakespeare.

Ewch yn ôl at y Cloc i orffen y daith.

 
Diolch yn fawr i Mr David Wyn Davies am bob cydweithrediad wrth baratoi’r daith 
hon. Os oes gennych ddiddordeb pellach yn hanes Machynlleth neu am ddilyn 
llwybrau cerdded eraill, yna dyma rai ffynonellau i chi eu defnyddio:

Llyfr ‘Machynlleth Town Trail’ gan David Wyn Davies
Mae llyfrau a ffynonellau eraill ar gael

Gwefan BBC Lleol - Canolbarth - bbc.co.uk/cymru/canolbarth/
Gwefan BBC Local - Mid Wales  - bbc.co.uk/wales/mid/


