
Cymydau Llŷn  - Gweinyddiaeth yr Oesoedd Canol

Yn ystod yr Oesoedd Canol roedd Gwynedd wedi’i 
rannu’n weinyddol yn gantrefi, a Llŷn yn un ohonynt. 

Yn y 12fed/13egG yn ystod teyrnasiad Gruffudd ap 
Cynan ac Owain Gwynedd cafodd y cantref ei rannu’n 
dri chwmwd: 

Neigwl, ar y gwastatir o dan Blas yn Rhiw, oedd maerdref 
– pencadlys gweinyddol cwmwd Cymydmaen. I’w lys 
yn y faerdref y deuai’r tywysog yn ei dro ac yma câi’r 
rhenti a’r tollau eu talu mewn arian neu trwy lafur – 
cario neu atgyweirio. Ar yr allt fôr yn Uwchmynydd mae 
Maen Melyn Llŷn (SH139252) roddodd ei enw i gwmwd 
Cymydmaen, ‘cwmwd + maen’. Mae ym mhen eithaf 
y penrhyn yn cynnwys plwyfi Penllech, Llangwnnadl, 
Bryncroes, Llandygwning, Llanengan, Rhiw, Llanfaelrhys 
ac Aberdaron. 

Un arall oedd Dinllaen a dyna o ble y daw’r enw 
Porthdinllaen. ‘Dynthlayn’ oedd yr enw yn nechrau’r 
13egG, sef ‘dinas’ (caer) + ‘Llaen’ (enw personol 
Gwyddelig) sy’n cyfeirio at y gaer arfordirol ar y penrhyn 
(SH 275416).

Mae’r enw Porthdinllaen yn awgrymu mai hwn oedd 
prif harbwr y cwmwd ond yn Nefyn roedd y faerdref a 
llys y tywysog. Mae Dinllaen yn cynnwys plwyfi Pistyll, 
Nefyn, Edern, Ceidio, Tudweiliog, Llaniestyn, Llandudwen, 
Boduan a Llannor. 

Yn Deneio, Pwllheli heddiw, roedd maerdref Cafflogion 
Afloegion (Cafflogion) ac mae enwau fel Henllys a 
Gadlys yn awgrymu cysylltiad. Roedd y cwmwd ar ochr 
ddwyreiniol Llŷn ac yn cynnwys plwyfi Carnguwch, 
Deneio, Llanfihangel Bachllaeth, Penrhos, Botwnnog, 
Mellteyrn, Llanbedrog a Llangian. Roedd Afloeg yn un 
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o feibion Cunedda o’r Hen Ogledd a thad i Eternus, 
nawddsant Edern, ac ef sefydlodd y cwmwd.

Roedd cant tref (sef fferm unigol), mewn cantref ac 
roedd enwau fel Hendrefor a Llawr y Dref. Trigai’r 
Cymro bonheddig yn ei dref ei hun yn un pen i’r stad, 
sef pentref a rhoi inni’r enw Cefn Pentref, a Phentref ym 
Motwnnog.

Roedd daliad o dir wedi’i etifeddu’n cael ei alw’n gafael 
a rhoi i ni Gyfelan yn Llangwnnadl.

Er bod Cymru dan reolaeth coron Lloegr yn dilyn 
goresgyniad Edward I parhaodd â’r drefn weinyddol 
Gymreig am beth amser. Ond daeth Llŷn i gael ei 

weinyddu fel rhan o Sir Gaernarfon a buan y daeth Nefyn 
a Phwllheli) i fodolaeth.

Dilynwch y Stori… 

Darganfyddwch fwy am orffennol diwydiannol 
yr ardal trwy ymweld â Phorth y Swnt, 

Aberdaron – Dysgwch fwy am dreftadaeth a datblygiad 
yr ardal yng nghanolfan dehongli yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol.
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