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Wedi 30 mlynedd o gadw tŷ tafarn yn Y Barri, bu i Arthur O’Leary weld cyfle i ehangu’r cyfleusterau oedd eisoes yn bodoli 
yn Nhafarn y Cross, Llanfleiddan. Bryd hynny doedd ond bar a bwyty yn y dafarn, ond roedd ar Arthur eisiau cynnig mwy 
o wasanaethau i’r gymuned.  
 
Tra bod mwy a mwy o dafarndai lleol yn disgyn i ddwylo’r prif archfarchnadoedd, mae Tafarn y Cross wedi cael bywyd 
newydd diolch i gyngor a chefnogaeth Y Dafarn yw’r Galon a chyllid gan Gymunedau Gwledig Creadigol - Menter Adfywio 
Gwledig Cyngor Bro Morgannwg. 
 
Gyda’r grant a gafwyd mae’r tafarnwr, Arthur O’Leary a’i fab Liam wedi medru addasu’r dafarn i gynnig gwasanaeth siop 
bentref. Ymysg pethau eraill maen nhw wedi adeiladu cabinet derw newydd, prynu oergelloedd a goleuadau a gosod 
arwyddion i hyrwyddo’r siop i drigolion yr ardal ac ymwelwyr.  
   
Bellach gall cwsmeriaid brynu cynnyrch cartref yn syth o gegin y Cross ynghyd â bwydydd eraill wedi eu darparu gan 
ffermydd cyfagos a chynhyrchwyr y fro. Bydd y dafarn hefyd yn gwerthu llawer o nwyddau bob dydd fel llaeth, bara a 
siwgr.  
 
Drwy gynnig gwasanaeth siop bentref yn y Cross, mae Arthur a Liam yn bwriadu denu trigolion yr ardal i godi eu nwyddau 
bob dydd o’r dafarn a’u hannog i aros am ddiod a rhywbeth i’w fwyta ar yr un pryd.  
 
Mae’r siop yn gyfle gwych i Arthur a Liam wneud mwy o arian drwy werthu cynnyrch cartref ac mae hefyd yn fodd i 
gynhyrchwyr lleol hyrwyddo’u cynnyrch. At hyn, mae’r tafarnwyr yn bwriadu cynnig gwasanaeth archebu cig a physgod os 
bydd digon o alw amdano. Byddai’r gwasanaeth hwn yn galluogi i gwsmeriaid archebu bwyd gan ein cynhyrchwyr a’i 
gasglu y diwrnod canlynol. 
 
 Dywedodd Malcolm Harrison, Ymgynghorydd Y Dafarn yw’r Galon: “Er mwyn i brosiectau fel hyn lwyddo mae angen 
tafarnwyr medrus a brwdfrydig - ac mae Arthur a Liam yn enghreifftiau arbennig o hyn. Maen nhw’n byw yng nghanol y 
gymuned ac felly’n deall troeon beunyddiol bywyd cefn gwlad a pha wasanaethau sydd eu hangen. Dymunwn bob 
llwyddiant iddyn nhw gyda’r fenter.”  
 
Mae’r fenter hon yn crisialu diben cynllun grantiau Cymunedau Gwledig Creadigol - helpu tafarndai lleol a mannau eraill 
sy’n gonglfeini cymunedol i amrywio’r gwasanaethau sylfaenol maen nhw eisoes yn eu cynnig. Y gobaith ydy cynnig 
gwasanaethau newydd a gwell ynghyd â sicrhau dyfodol disglair iddyn nhw. 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 sydd wedi ei ariannu gan 
Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 
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