
Dod o Hyd i Ni
Ble’r ydym ni?

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi’i leoli yn adeiladau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae ein llyfrgell a chyfleusterau ymholi y drws nesaf i Ystafell Ddarllen 
 y Gogledd yn y Llyfrgell Genedlaethol (o’r prif gyntedd, trowch yn syth i’r dde, ewch i fyny’r grisiau a throwch i’r dde).

CAR

O’r Gogledd - Ar yr A487 o Fachynlleth, mae’r tro i’r 
Llyfrgell Genedlaethol ar y chwith ar ôl Campws  
Prifysgol Aberystwyth.

O Ganolbarth Cymru - O’r A44, yn y cylchfan yn  
Llanbadarn Fawr, cymerwch yr allanfa gyntaf i’r chwith. 
Yn y cylchfan nesaf cymerwch yr ail allanfa ar hyd Ffordd 
Sulien a Ffordd Llanbadarn (A44). Ym mhen y lôn 
trowch i’r dde i Allt Penglais. Mae’r tro i’r Llyfrgell ar y 
dde ar ôl Ysbyty Bronglais.

O’r De - O’r A487 o Aberaeron, cymerwch yr ail allanfa 
yng nghylchfan Morrisons. Yn y cylchfan nesaf cymerwch 
yr allanfa gyntaf i Ffordd Sulien a Ffordd Llanbadarn 
(A44) a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer Canolbarth 
Cymru (uchod).

BWS

Mae’r Orsaf Fysiau wrth ymyl gorsaf y rheilffordd. Mae nifer 
o gysylltiadau lleol a hefyd gysylltiadau â Birmingham a 
Llundain. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â  
Traveline Cymru.

Mae’r gwasanaeth bws 03 yn cysylltu lleoedd yn y dref â 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Canolfan y Celfyddydau a 
Chanolfan Chwaraeon y Brifysgol, ac i ymwelwyr a  
thrigolion fel ei gilydd mae’n ffordd hwylus iawn o deithio 
i’r tri chyrchfan hyn.

TRÊN

Mae Gorsaf Rheilffordd Aberystwyth yng nghanol y dref. 
Mae’n cymryd tua 15 munud i gerdded i’r Llyfrgell  
Genedlaethol (gweler y map dros y ddalen) neu mae’n 
daith fer mewn tacsi (gallwch gael tacsi y tu allan i orsaf 
y rheilffordd). I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â 
Traveline Cymru.

LLYWIO LLOEREN

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth,  
Ceredigion, Cymru, SY23 3BU
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