
  

 

Cymraeg Derby yn trefnu teithiau 
gerdded er mewn dechrau cwrdd  
wyneb i wyneb yn y byd go iawn 
unwaith eto. Pwy a ŵyr? Erbyn yr 
Hydref fydd hi’n bosib ailddechrau 
cyfarfod yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr 
yn Derby, neu hyd yn oed trefnu’r 
Ysgol Undydd Cymraeg Derby?  

   Yn y cyfamser mae’r trefniant ar 
lein yn parhau. Mi fydd gwersi ein 
tiwtor Elin Heron bob yn ail fore 
dydd Sadwrn ac mi fydd Sesiynau 
Panad a Sgwrs Cylch Dysgwyr 
Cymraeg pob pythefnos.  Mae’r 
Bore Coffi Popeth yn Gymraeg 
Cymry Nottingham yn parhau ar  
fore Dydd Gwener  gyntaf pob mis.  

   Roedd Gŵyl Canu Carolau ar 
lein Cylch Dysgwyr Cymraeg 
Derby ym mis Rhagfyr yn 
llwyddiant mawr efo tua 40 o bobl 
yn  cymryd rhan. Hoffwn ni wneud 
rhywbeth tebyg ar gyfer Dydd 
Gŵyl Dewi. Mae trefniadau ar y 
gweill i gynnal Pnawn Llawen ar 
lein ar bnawn Sul 28 o Chwefror. 
Mi fydd cyfleoedd i ganu cân, canu 
offeryn, adrodd stori neu ddarn o 
farddoniaeth, dweud jôc. Os am 
berfformio  rhaid anfonwch neges 
e-bost gyda manylion at 
menteriaithlloegr@mail.com. Os 
oes syniad gyda chi am weithred 
ar lein newydd arall ar gyfer Cylch 
Dysgwyr Cymraeg Derby 
gysylltwch  â ni trwy e-bost.  Mae 
gweithgareddau’r Cylch yn 
dibynnu arnon ni i gyd. Felly, beth 
ydych chi’n mynd i wneud dros y 
Gymraeg yn ystod 2021? 

 

JPS 

      Llais Y Derwent  
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Croeso i 2021! 
 

S 
iŵr o fod mai pawb wedi teimlo 
rhyddhad wrth ffarwelio a blwyddyn 
2020. Roedd hi’n flwyddyn digon 
rhyfedd fel y mae. Erbyn hyn mae’r 

rhan fwyaf ohonom wedi treulio bron 
ddeuddeg mis yn gaeth, mwy neu lai, i’n tai, 
yn gweithio gartref ar lein ac ar y ffôn yn 
hytrach na gyrru milltiroedd mewn car i 
weithio mewn  swyddfa. Yr ydyn ni wedi hen 
gyfarwyddo efo gweld ein  ffrindiau a 
theuluoedd trwy ffenest gyfrifiadurol Zoom a 
Skype. Do, roedd cyfnod dros yr haf pan 
oedd hi’n bosib cymysgu mwy o dan y 
rheolau ac mi wnaeth rhai ohonom fanteisio 
ar y cyfle i gael wythnos i ffordd, neu fynd am 
dro efo nifer bach o ffrindiau ond digon buan 
yn yr hydref daeth yr ail don a’r ail glo ac 
wedyn y trydydd clo ym mis Ionawr ar ôl 
diwrnod o ryddid cymharol ar ddydd Nadolig. 
Erbyn hyn, efo doethineb drannoeth mae hi’n 
ymddangos fel camgymeriad enbyd 
caniatáu’r dathlu wrth weld y twf mewn 
achosion Cofid-19 a’r raddfa marwolaeth yn 
codi yn frawychus. 

   Wrth gwrs mae gobaith yn y facsin a 
miloedd wedi cael pigiad, ond mae mwy byth 
o bobl yn aros eu tro. Os bydd yn bosib yn y 
misoedd i ddod, mi fydd Cylch Dysgwyr 
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Pyllau’r Gorffennol 

E 
r mawr syndod i mi, cafwyd 
gryn dipyn o sylw fel ymateb i 
lun a bostiais ar dudalen 
Facebook ‘Galwad Cynnar’ ar 

ddiwedd mis Rhagfyr. O ganlyniad i 
hwnnw, cefais wahoddiad i siarad ar y 
rhaglen radio ‘Galwad Cynnar’ ar 
ddechrau mis Ionawr am yr hyn oedd 
yn y llun. ‘Gwlithbyllau’ oedd testun y 
sgwrs gan mai gwlithbwll yn ‘Biggin 
Dale’ ger Hartington, Swydd Derby 
oedd yn y llun. Nodweddion diddorol yn 
y dirwedd ac, ar un adeg, hanfodol. 

   Yn syml, pyllau a ddalid dŵr ar gyfer 
anifeiliaid fferm mewn lleoedd lle nad 
oedd cyflenwad parod o ddŵr ar eu 
cyfer ydy gwlithbyllau. Nid i ddal gwlith 
oedd pwrpas y gwlithbyllau, ond glaw, 
felly ystyrir mai enw camarweiniol ydy 
‘gwlithbwll’! Er gwaetha hyn, mae 
enwau eraill i’r pyllau’n cynnwys ‘mist 
ponds’ neu ‘cloud ponds’. Soniwyd yr 
enw ‘dewpond’ am y tro cyntaf yn 
‘Siwrnal Cymdeithas Amaethyddol 
Frenhinol’ yn 1865. Er bod enghreifftiau 
o wlithbyllau mewn nifer o ardaloedd 
ym Mhrydain, dw i’n fwyaf cyfarwydd â’r 
rhai sydd i’w gweld ar galchfaen swydd 
Derby a swydd Stafford. Mae natur 
hydraidd y ddaeareg ar y calchfaen yn 
golygu bod glaw sy’n taro’r tir yn 

trylifo’n rhwydd trwy’r pridd tenau a’r 
creigiau sydd o dano. Efallai bod rhai 
ohonoch wedi sylwi bod rhai nentydd 
sy’n rhedeg dros galchfaen yn diflannu 
yn yr haf. Mae hyd yn oed Afon 
Manifold yn swydd Stafford yn diflannu 
yn ystod cyfnodau estynedig o dywydd 
sych. Mae’r afon neu rannau ohoni’n 
rhedeg o dan ddaear ac mae hyn wedi 
creu rhwydweithiau cymhleth o ogofau 
sy’n cael eu gweld dim ond gan 
ogofwyr anturus. Mae’r gweddill 
ohonom yn gallu gweld yn glir 
etifeddiaeth gweithred y dŵr ar y 
calchfaen mewn lleoedd fel ‘Dovedale’ 
a ‘Dyffryn Manifold’. Un esiampl 
enwog o ogof yng nghalchfaen y Peak 
District ydy ‘Ogof Thor’ sy’n uchel ar 
ochr ddwyreiniol Dyffryn Manifold. 

   Os ydach chi’n cadw anifeiliaid yn y 
fath dirwedd, mae angen cael dŵr 
iddynt sydd ar gael trwy’r flwyddyn. 
Ateb syml i’r broblem honno ydy 
gwlithbyllau. Creuwyd y rhan fwyaf o 
wlithbyllau’r Peak District yn y 18fed 
Ganrif a’r 19eg Ganrif. Braidd yn fas 
ydy’r pyllau efo siâp soser arnynt. 
Unwaith y cawsant eu palu, rhoddwyd 
leinin o glai ar y gwaelod er mwyn 
gwneud yn siŵr y byddai’r pwll yn dal 
dŵr. Cafodd gwellt ei gymysgu efo’r 
clai a fyddai’n atal yr haul rhag sychu a 
chracio’r clai. Weithiau cymysgid cerrig 
efo’r clai i’w amddiffyn yn erbyn carnau 
gwartheg. Heblaw swydd Derby a 
swydd Stafford, creuwyd gwlithbyllau 
yn swydd Nottingham, swydd 
Amwythig, Hampshire, Sussex ac 
Wiltshire. Mae cloddiadau archeolegol 
yng Ngorllewin Sussex wedi dyddio 
rhai gwlithbyllau yno i’r cyfnod 
Neolithig (5,500-4,000 o flynyddoedd 
yn ôl). 

   Yn yr haf, anweddiad y dŵr oedd yn 
broblem ac er mwyn lleihau colled y 
dŵr o’r pyllau, creuwyd rhai pyllau 
mewn pantiau lle y byddai’r tymheredd 
yn is. Credwyd y byddai llystyfiant o 
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amgylch y pwll yn lleihau anweddiad 
hefyd. Er nad ydy ffermwyr yn 
defnyddio gwlithbyllau erbyn hyn, 
defnyddid y pyllau yn swydd Derby a 
swydd Stafford hyd at y 60au 
hwyr/70au cynnar mewn lleoedd lle na 

chyrhaeddodd cyflenwad dwr.  

   Heddiw, mae gwlithbyllau wedi cael 
eu cydnabod fel cynefin pwysig i nifer o 
anifeiliaid a phlanhigion. Yn wir, maen 
nhw’n gallu cefnogi hyd at 3000 o 
rywogaethau gwahanol ac efallai mai’r 
fadfall ddŵr gribog ydy’r mwyaf 
trawiadol o’r rhain. Dyma’r fadfall fwyaf 
a phrinnaf ym Mhrydain. Mae rhai 
gwlithbyllau yn y Peak District wedi cael 
eu hadfer yn ddiweddar oherwydd eu 
pwysigrwydd o ran cefnogi cymaint o 
rywogaethau.  

   Os nad ydach chi wedi gweld 
gwlithbwll o’r blaen, neu dach wedi 
gweld un heb sylweddoli beth oedd ei 
bwrpas, gobeithio bod yr erthygl hon 
wedi ateb cwestiwn ac efallai y 
byddwch yn mentro i galchfaen swydd 
Derby neu swydd Stafford yn y dyfodol i 
gael gweld nodwedd mor ddiddorol a 
hanesyddol. 

Martin Coleman 

Clay Cross 

 

Distawrwydd y clychau 
 

O 
s ydych chi’n byw yn agos at 
eglwys neu adeilad arall sydd 
â chlychau, efallai bod chi 
wedi sylwi nad ydy hi mor 

swnllyd ag arfer ers dechrau’r argyfwng 
Cofid-19.  Pam fod hynny?  Cymharol 
brin ydy’r rheina sydd wedi bod mewn 
clochdy, felly dyma erthygl sydd yn 
esbonio tipyn bach am glychau a’r 
ffyrdd y maen nhw’n cael eu seinio.  
Mae sawl fath o gloch, ond byddaf yn 
canolbwyntio ar glychau mawr o’r fath 
sydd yn hongian yn sefydlog mewn 
adeiladau cyhoeddus megis eglwysi. 

   Mae cloch yn creu sŵn gan ddirgrynu 
ar ôl iddi gael ei tharo.  Yn fras, gallwn 
ni rannu’r ffyrdd yn ddwy: taro cloch 
sefydlog gan forthwyl, neu siglo’r gloch 
ei hun er mwyn iddi daro peth tu mewn, 
sef ‘tafod’ y gloch.  Gawn ni edrych ar y 
ddau ddull yn eu tro. 

   Mae morthwyl yn ysgafn o’i gymharu 
â chloch, ac mae’n hawdd gweithio 
morthwyl gan fecanwaith.  Dyma sut 
mae clociau seiniol yn gweithio: mae 
mecanwaith y cloc yn rheoli morthwylion 
sydd yn taro’r gloch neu glychau.  Fel 
arfer, yn y bôn, mae clociau mawr yn 
fecanyddol (clocwaith!) ac maen nhw 
angen cael eu dirwyn yn rheolaidd.  
Mae rhai’n cael eu dirwyn gan fodur  

 

 

 
 

 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 

Rhaglen 2021  
  

Oherwydd y Coronafeirws dyn ni’n  cynnal ein 
gweithdai ar lein tan i’r argyfwng Cofid-19 dod i 

ben. Os am gymryd rhan ebostio  

menteriaithlloegr@mail.com   
    

Hefyd dyn ni’n cynnal Sesiwn Panad a Sgwrs  

pob yn ail wythnos Mae’na groeso i bawb boed 

dysgwyr  neu siaradwyr rhugl. Dewch yn llu! 

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com 
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trydan, ond mae llawer sydd yn cael eu 
dirwyn â llaw o hyd.  Os nad ydych chi 
wedi clywed cloc cyhoeddus yn 
ddiweddar, efallai nad oes neb wedi ei 
ddirwyn oherwydd Cofid.  (Unwaith 
clywais am gŵyn oddi wrth drigolyn ger 
eglwys, am ‘bobl uffernol’ oedd yn canu 
clychau bob awr trwy’r nos -- cloc 
ydoedd wrth gwrs, nid pobl!) 

   Mae carilon yn ffordd arall i seinio 
clychau gan forthwylion.  Offeryn mawr 
efo allweddell a throedfwrdd (yn debyg i 
organ) sydd yn gallu canu alawon ydy 
carilon.  Mae sawl ohonynt yn 
Ynysoedd Prydain, ond nid oes yr un 
yng Nghymru.  Maen nhw’n fwy 
cyffredin o lawer ar gyfandir Ewrop. 

   Mae siglo’r gloch ei hun gan dynnu 
rhaff yn symlach na mecanwaith 
morthwyl ac yn creu sŵn cryfach hefyd.  
Dyma sut mae cloch unigol ysgol neu 
gapel yn gweithio, ond mae’n anodd 
rheoli amseriad y sŵn oherwydd 
momentwm y gloch, yn enwedig os 
ydy’r gloch yn un fawr.  Ar gyfandir 
Ewrop mae traddodiad o seinio clychau 
anferth yn y ffordd hon, gan ddefnyddio 
moduron trydan i droi’r gloch y dyddiau 
hyn.  Mae’r sŵn yn uchel dros ben ond 
yn ddi-drefn.  Dydy rheoli cloch sydd yn 
pwyso tunelli ddim yn hawdd!   

   Yn yr ail ganrif ar bymtheg, 
datblygwyd ffordd arall fyth o seinio 
cloch.  Sylweddolwyd bod siglo cloch 
fel pendil yn uwch ac yn uwch yn bosib, 
nes i’r gloch gylchdroi trwy 360 gradd.  
Mae’r gloch yn arafu ar dop y cylch, a 

gallwch chi stopio’r gloch yn llwyr am 
eiliad trwy ddefnyddio tynfa gywir ar y 
rhaff.  Dyma ganu cloch ‘cylch llawn’ 
(‘full circle ringing’) oedd yn arwain at 
ddatblygiad ffyrdd o ganu sawl cloch 
(rhwng 4 a 12 fel arfer) mewn 
dilyniannau rheolaidd, sef ‘canu 
newidiadau’ (‘change ringing’).  Canu 
newidiadau ydy’r peth mae canwyr 
clychau fel fi yn ei wneud.  Efallai bod 
chi wedi clywed yr ymadrodd ‘ring the 
changes’ yn Saesneg, sydd yn tarddu 
o’r arfer hon. 

   Yn anffodus, nid oes modd symud 
clychau ymhellach ar wahân i greu 
pellter cymdeithasol, felly does fawr o 
ganu clychau yn digwydd ar hyn o 
bryd.  Gobeithio bydd clychau’n cael 
eu canu unwaith eto yn hwyrach eleni.  
Yn y cyfamser, gobeithio bod rhywun 
wedi cofio dirwyn y cloc, o leiaf!   

Greg Pearce 

Caergrawnt 

 

Cerddwyr  

Canolbarth Lloegr 
Grŵp Weplyfyr ar gyfer siaradwyr Cymraeg  

a dysgwyr sy eisiau cwrdd i gerdded yn  

Ardal y Peac ac i siarad Cymraeg  

menteriaithlloegr@mail.com 
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Mewn Byd Rhyfedd 
Bob blwyddyn mae Say Something In 
Welsh yn trefnu eisteddfod ar lein. 
Eleni roedd y thema “Mewn Byd 
Rhyfedd”. Ro’n i wrth fy modd i ennill 
cystadleuaeth y stori fer efo’r stori 
hon. 

 

D 
effrais i ar y fainc yn y parc. 
Roedd yr haul yn disgleirio 
ar fy wyneb. Roedd yn 
ddiwrnod braf yn yr hydref - 

oer, ffres a llachar. Ro’n i'n medru 
clywed yr adar yn canu a phlant yn 
chwarae gerllaw. Edrychais i lawr. 
Roeddet ti'n gorwedd ar y fainc ar dy 
gefn efo dy ben ar fy nglin ac yn 
edrych i fyny ar yr awyr las glir. Roedd 
dy lygaid yn disgleirio ac roeddet ti'n 
gwenu tra ofyn “Fedrwn ni fynd rŵan?” 

“Iawn! Awn ni!” atebais i a chodi ar fy 
nhraed. Cerddon ni trwy'r parc. Roedd 
lliwiau'r coed yn anhygoel - melyn, 
coch, ac oren. Rhedaist ti i ffwrdd 
trwy'r dail ar y llwybr, chwerthin a 
chicio'r dail i fyny. Roedd hen gwpl yn 
cerdded tuag aton ni efo ci bach ciwt 
ar dennyn. “Bore da!” ddwedon nhw 
“mae'n fore hyfryd!” 

   Roedd wiwer ar y bwrdd bwyd adar 

 

efo'r adar bach. Roeddet ti'n wrth dy 
fodd i'w weld cymaint ohonyn nhw. 

   Cyrhaeddon ni giât y parc a daliais i 
dy law. Wnaethon ni'n gwibio ar draws 
y stryd yn pwffian chwerthin ac roedd 
clychau'r beiciau'n tincian. O flaen y 
siop ar ochr arall y stryd roedd rhesi o 
fasgedi ffrwythau a llysiau lliwgar a 
ffres. Bananas melyn, afalau gwyrdd a 
choch, moron oren, winwns brown, 
bitrwt porffor. Estynnais i am fagiau 
papur i'w llenwi. 

   Aethon ni i mewn i'r siop i dalu. 
Roedd cath yn cysgu ar y cownter. 
"Bore da!" ddwedodd y siopwr. 
"Ddaethoch chi o hyd i bopeth oeddech 
chi ei isio?" 

“Ga i fwytho eich cath, os gwelwch yn 
dda?” dywedest ti. 

“Wrth gwrs! Mae hi'n hoffi ffỳs!” 

“Mae o'n wrth ei fodd efo'r anifeiliaid a 
natur!” dywedais i. 

“Wel, beth am rywbeth i fwydo'r hwyaid 
yn y parc, 'te?” ddwedodd y siopwr wrth 
roi bag papur bach i ti. 

   Aethon ni yn ôl trwy'r parc. Eisteddais 
i ar fainc gyferbyn llyn bach tra roeddet 
ti'n bwydo'r gwyddau, hwyaid ac elyrch 
efo'r plant arall. Ar ôl roedd dy fag di'n 
wag, dest ti i eistedd wrth fy ymyl. 
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Ochneidiais i. Roedd fyn nghalon yn 
codi am y tro cyntaf ers oesoedd. Ro’n 
i'n teimlo mor hapus, fel bod mewn byd 
rhyfedd ac yn hardd.  Roedd y byd yn 
rhyfeddol ac roedd popeth yn ei lle. 
Wnes i gau'r fy llygad a rhoddais i fy 
mhen yn ôl i deimlo'r haul y gaeaf ar fy 
wyneb. 

   Deffrais i ar y fainc yn y parc. Mae'r 
haul wedi mynd. Ro'n i'n medru clywed 
y traffig ar y ffyrdd ac yr awyren yn rhuo 
uwchben. Edrychais i lawr. Roeddet ti'n 
gorwedd ar y fainc. Don i ddim yn 
medru gweld dy wyneb oherwydd y 
mwgwd ond ro'n i'n gwybod nad oeddet 
ti'n gwenu. 

“Awn ni” ddwedais i a chodais ar fy 
nhraed. Yn araf ddilynest ti. 

   Cerddon ni drwy'r parc. Roedd 
popeth yn llwyd. Roedd yr awyr llwyd ar 
y pafin llwyd a'r concrit llwyd lle'r oedd y 
coed yn arfer bod. Roeddet ti'n hongian 
ar fy mraich ac oedd rhaid i mi dy 
dynnu di er mwyn osgoi'r sbwriel a'r 
baw ci ar y llwybr. Roedd hen gwpl yn 
cerdded yn araf tuag aton ni efo eu 
llygaid i lawr. Sgrechiaist ti pan redodd 
llygod mawr ar draws y llwybr o dan ein 
traed. 

   Cyrhaeddon ni giât y parc a dalais i 
dy law yn dynnach tra oedden ni'n 
croesi'r stryd brysur. Roedd y traffig yn 
drwm, swnllyd a myglyd. O flaen y siop 
ar ochr arall y stryd oedd rhes o bobl yn 
gwisgo mwgwd ac yn aros i fynd i 
mewn. Roedd rhaid i ni aros am amser 

hir am ein tro. Ar y ffordd i mewn 
estynnais i am lanweithydd dwylo cyn 
edrych ar y silffoedd diflas. Roedd 
popeth yn lapio mewn plastig erchyll. 
Roedd anodd i ddod o hyd i rywbeth 
iach i'w fwyta ac oedd popeth yn 
ddrud. Tra o'n i'n defnyddio'r peiriant i 
dalu roedd sŵn ci crac yn cyfarch a 
lleisiau estron yn gweiddi yng nghefn y 
siop. 

   Aethon ni yn ôl trwy'r parc.  
Eisteddais i ar fainc gyferbyn llyn bach 
mwdlyd. Edrychais i ar y poteli plastig 
yn arnofio yn y twr budr. Eisteddaist 
ti'n araf wrth fy ymyl. Ochneidiais i. 
Ron i'n boddi mewn tristwch fel bod 
mewn byd rhyfedd ac yn erchyll. Ron 
i'n hollol ddigalon. Roedd popeth yn y 
byd allan o'i le. Wnes i gau'r fy llygad a 
rhoddais i fy mhen yn ôl. 

 

Cetra Coverdale Pearson 

Swanwick, Swydd Derby 
 

Geirfa 

deffro – to wake up 
disgleirio - to shine 
llachar – bright 
dennyn – a lead 
wiwer – squirrel 
gwibio – to dart/sprint 
pwffian chwerthin – to giggle 
tincian – to ring/tinkle 
mwytha – to stroke 
gyferbyn – opposite 
gwyddan – geese 
hwyaid – ducks 
elrych – swans 
ochenaid – to sigh 
oesoedd – ages 
awyran – airplanes 
mwgwd – a mask 
myglyd - smoky 
glanweithdra dwylo – hand sanitiser 
estron - foreign 
 

Lluniau yn yr erthygl © Cetra Coverdale 
Peason. 
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Adolygiad “Ingrid”: 
Nofel gan  

Rhiannon Ifans 

P 
a mor adfywiol ydy darllen 
nofel Cymraeg ei hiaith sy' 
ddim wedi gosod yng 
Nghymru, nac yn delio â 

bywyd caled ffermio yng nghefnwlad, 
na bywyd caled cymeriadau dosbarth 
gwaith y Cymoedd neu chwareli! 

   Nid bod "Ingrid" yn hawdd i'w darllen, 
gan ddangos effaith ymddatod 
meddyliol o wraig a mam ar ddwy 
genhedlaeth teulu Almaeneg.  Yn 
ychwanegol, Ingrid ei hun ydy prif 
enghraifft o "adroddwr annibynadwy" 
sy'n gwneud cychwyn y nofel yn 
enwedig o anodd ei deall ar ddarllen 
cyntaf. Ond dydy hynny'n golygu mai 
nofel hollol ddigalondid ydy "Ingrid": i'r 
gwrthwyneb, un ddiddorol ydy hi ac, yn 
y pen draw, dyrchafol. 

   Mae hanes Ingrid yn cael ei ddatgelu 
mewn pedair rhan wahanol, pob un yn 

 

gweld Ingrid a'i chlefyd drwy'r profiad o 
berson arall - yn gyntaf Ingrid ei hun, 
wedyn ei gwr Gerhard, wedyn Viktoria 
ei merch-yng-nghyfraith, ac yn olaf ei 
mab Felix, gyda choda wrth i'r teulu 
grynhoi ar gyfer angladd Ingrid.  Mae 
hyn yn galluogi'r awdures ddatgelu 
digwyddiadau mewn dilyniant sy'n 
bachu diddordeb, creu amrywiaeth, ac 
ychwanegu dyfnder cynyddol i 
ddealltwriaeth y darllenwr.  Mae'r 
strwythur hwn yn darpar eiliadau 
ysgafnach hefyd, wrth i bob aelod y 
teulu gofio achlysuron hapusach. 

   Mae diddordeb ychwanegol yn deillio 
o'r cefndir anghyfarwydd Almaeneg - 
manylion yr arferion a bwyd lleol yn 
ogystal â nodweddion o fywyd eraill, 
sy'n cael eu disgrifio'n argyhoeddiadol 
iawn. 

   Mae gyda'r pedwar prif gymeriad i gyd 
- sy'n wahanol iawn i'w gilydd - 
gyrfaoedd sy'n cysylltu â ffurfiau celfydd 
amrywiol.  Yn arwyddocaol maen nhw i 
gyd ai wedi methu â gwireddu un ai 
disgwyliadau eu rhieni neu eu 
gobeithion a'u huchelgeisiau eu hunain.  
Maen nhw wedi gwneud, neu orfod 
gwneud, newidiadau yng nghyfeiriad eu 
bywydau, a phrofi siom; ond maen nhw i 
gyd - ar wahân Ingrid - yn datblygu o 
ran eu hunan-wybodaeth a dealltrwydd 
o bobol eraill.  Hyn ydy mewn 
cyferbyniad pigog i Ingrid ei hun. 

   Mae'r portread o Ingrid yn dod yn 
fwyfwy tywyll wrth i'r nofel symud 
ymlaen.  Tra bod hi'n dod yn fwy dryslyd 
a cholli cyffwrdd â gwirionedd, mae'n 
dod yn amlwg bod ei gafael hi â realiti 
gwastad wedi bod yn fregus - nid o 
achos ei chlefyd, ond o namau difrifol ei 
phersonoliaeth.  Mae'r rhain yn 
wirioneddol blaen ers y cychwyn, ond 
hawdd i'u hanwybyddu o achos ei 
bywiogrwydd deniadol.  Viktoria sydd yn 
gweld namau Ingrid yn gliriaf, a'u cyfleu 
i Felix wrth iddyn nhw geisio deall pam 
fod dementia Ingrid yn peri i'w 
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hymddygiad ddod mor hunanol ag 
annymunol. 

   Heb ei egluro yn llwyr ydy ffynhonnell 
dryswch Ingrid - does dim sôn am 
Alzheimers er enghraifft.  Mae hi'n yfed 
gormod, ond dim ond mewn datguddiad 
ysgytwol tuag at ddiwedd y nofel ydy 
awgrym o ffynhonnell arall - mewn 
digwyddiad arswydus yn ystod 
plentyndod Ingrid y mae hi ei hun ar fai 
amdano yn bennaf.  Efallai, felly, y gellir 
ei chyflwr gael ei weld yn dynged, neu 
gosb, addas - ac eithrio mai pobol eraill 
sy'n dioddef yn fwyaf, yn enwedig 
Gerhard, dyn o egwyddorion diwyro. 

   Ac mae hyn yn codi agwedd trwblus 
“Ingrid” - sef bod Protestaniaeth 
Gerhard yn cael ei gyferbynnu i 
Gatholigiaeth Ingrid mewn ffordd sy'n 
ymddangos yn ystrydebol, ac eithaf 
beirniadol tuag at Gatholigiaeth.  Ond 
ar wahân i hynny, mae “Ingrid” yn nofel 
adloniadol iawn, sy'n codi cwestiynau 
pwysig am gof a hunaniaeth, cariad ac 
ymrwymiad, ac ymddangosiad a realiti, 
a gofyn i gael ei darllen drosodd a 
throsodd. 

        

Cath Platt 

Uttoxeter 

 

 

Y Ding-dong 
Dragwyddol 

 

D 
es i adnabod Ken yn fyr ar ôl 
iddo ymddeol o’i waith oes fel 
bugail yn eglwysi A.o.G 
(Assemblies of God). Dyn 

bach hynod o fyr ei gorff and mawr ei 
bersonoliaeth a’i ysbryd eangfrydol 
tuag at bob dyn ac yn wir bob plentyn. 
Efallai fod ei fyrder corff yn ei wneud 
yn agos a derbyniol i blant a phobl 
ifanc, yn enwedig am ei fod yn storïwr 
da.  

   R'oedd Ken a'i wraig Joyce - hithau 
hefyd yn fyr, wedi dod i fyw draw dros 
yr hewl i'n mab Huw a'i  wraig a'r ddau 
blentyn yn Bramcote - par bendigedig i 
eistedd gyda'r plant pan fyddai'r rhieni 
am fynd allan o dro i dro. 

   Ar y tro hwn fy ngwraig Marilyn oedd 
yn gofalu am y plant, ac yn meddwl 
"dyma dro hyfryd i fynd a Keziah draw 
i weld Ken a Joyce" gan fod Joel yn 
cysgu'n dawel. Sylwodd Keziah fod 
dim botwm i wasgu i ddweud bod pobl 
wrth y drws. "Dim Ding-dong" meddai 
wrth Marilyn a rhaid oedd rhoi cnoc ar 
ôl cnoc ar y drws trwchus. O’r diwedd 
dyma Ken yn dod i ateb ac agor y 
drws. “Helo Keziah a Marilyn, sut 
mae?” “Helo wncwl Ken” meddai 
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“Does dim Ding - dong gyda thi ar y 
drws!” “Na” meddai Ken, “mae digon o 
ding-dong tu fewn y tŷ yn barod heb 
ragor ar y drws. 

   Y bore'ma clywais fod Ken a'i wraig 
wedi cwympo'n wael i'r Cofid a bod 
bywyd Ken wedi dirwyn i ben yn ei 
farwolaeth fore ddoe. Bydd llawer cloch 
tystiolaeth ddynol ar y ddaear yn diolch 
am ei ffrindgarwch a'i  gyfraniad i 
ledaeni'r Efengyl, a llawer Ding-dong 
nefolaidd yn ei groesawi adref. 
 

Gwynne Davies 

Nottingham 
 

 

Geirfa 

Eangfrydol - broad or open minded 

Dirwyn i ben - Coming to an end    

                       Completing 

Lledaeni - Spreading 
 

 

Blas ar Hanes 
Eisteddfod Gadeiriol 

Llandderfel 
 

H 
offwn fynd yn ôl eto i 
Landderfel lle fy magwyd i 
ddweud ychydig o hanes 
Eisteddfod Gadeiriol 

Llandderfel.  Cynhelir bob blwyddyn ers 
1898 ar Ddydd Gwener y Groglith 
heblaw am yn ystod y rhyfelai Byd, y 
clwyf traed a genau a'r pandemig 
presennol.   Mae gen i gysylltiad 
personol gan fod fy nhad yn 
ysgrifennydd yr eisteddfod am dros 30 
mlynedd.   Roedd yr wythnosau cyn yr 
eisteddfod felly yn brysur iawn acw 
gyda phobl yn ffonio ac yn galw heibio i 
adael pethau ar gyfer y cystadlaethau 
celf a chrefft cyn iddynt fynd i'r 

 

beirniaid.   Wedyn y noson cyn yr 
eisteddfod, popeth wedi dod yn ôl wedi'i 
beirniadu, roeddem yn mynd a'r lluniau 
a'r gwaith llaw i'r pafiliwn i'w osod ar y 
wal tu cefn i'r llwyfan.   Pafiliwn pren 
oedd yn Llandderfel wedi'i adeiladu ar 
gyfer yr eisteddfod yn y 1920'au ar ôl i'r 
Prifathro D J Williams wneud ymgyrch i 
hel arian i gael yr adnodd ar gyfer 
Cymdeithas Plant Derfel.   Erbyn 
heddiw mae canolfan bro newydd wedi 
agor gyda chyfleusterau gwell ac yn 
adnodd pwysig i'r gymuned.   

   Un peth sy'n wahanol i eisteddfodau 
bro eraill yw'r traddodiad o ganu emyn 
Huw Derfel 'Y Gŵr a Fu Gynt o Dan 
Hoelion' am 3 o'r gloch.  Ganwyd Huw 
Derfel Hughes (1816-1890) yn Melin y 
Cletwr, Llandderfel a mynychu Ysgol y 
Llan.   Ni chafodd mwy nag addysg 
sylfaenol ond roedd yn awdur a 
barddonwr ac wedi cyhoeddi 
barddoniaeth a thraethodau sef Llyfr 
Blodau’r Gan yn 1844, Cyfansoddiadau 
yn 1845 a barddoniaeth 'Y Gweithiwr 
Caniadgar' yn 1849.  Ond ei gân 
'Cyfamod Disigl' a gyfansoddodd wrth 
groesi'r Berwyn yn ôl i Landderfel sy'n 
cynnwys y pennill olaf 'Y Gŵr a fu gynt o 
dan hoelion'.  Aeth o Lan i weithio yn 
chwarel Penrhyn a byw wedyn yn 
Nhregarth ar hyd ei oes.   

   Fel llawer o'r eisteddfodau bro eraill 
mae hi wedi newid dros y blynyddoedd.  
Pan oeddwn yn blentyn roedd y pafiliwn 
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yn orlawn, prysurdeb trwy'r dydd gyda 
chystadlu, y merched yn paratoi bwyd 
yn festri'r Capel, cyfarfod y pnawn yn 
rhedeg yn hwyr a'r cyfarfod nos yn 
parhau weithiau tan un o'r gloch y bore.  
Yr uchafbwynt oedd y cadeirio ond 
hefyd y corau ar ddiwedd y noson, 
gydag ymryson cymunedau lleol i ennill 
y gwpan.   Ond mae'r eisteddfod wedi 
goroesi, er bod y gynulleidfa wedi  
lleihau mae'n parhau i ddenu 
cystadleuwyr yn enwedig plant a phobl 
ifanc sy'n bachu ar y cyfle i gael profiad 
a beirniadaeth cyn cystadlu yn 
Eisteddfod yr Urdd nes ymlaen ym mis 
Mai.  Gobeithiwn fydd yr eisteddfodau 
bro yn ôl ar ôl y pandemig gan eu bod 
cymaint yn rhan o hanes a bywyd 
cymdeithasol cymunedau Cymreig.                         

 
 

Mary Sillitoe 

Belper 
 

 

Epigramau  

Cymraeg 
 

S 
iomedig  oedd colli Ysgol 
Undydd Cylch Dysgwyr Derby 
yn 2020  oherwydd y feirws, a 
minnau wedi dechrau  paratoi 

cyfraniad o un sessiwn rhag ofn i mi 
gael galwad i gyflwyno rhywbeth gan 
Jonathan. Fy nghynllun oedd trafod  
ugain o epigramau Cymraeg gan feirdd 
Cymru gyda'r grwp. Dyma gyfle nawr i 
gyflwyno pump  ohonynt i ddarllenwyr 
Llais y Derwent a  'sgrifennu  ychydig  
sylwadau arnynt. Bathwyd y gair 
epigram gan y  Groegiaid gynt dros 
dwy fil o flynyddoedd yn ôl. Erbyn 
heddiw mae'r gair yn golygu cwpled 
sydd yn odli, neu weithiau un linell, 
sydd yn traethu rhyw ddoethineb neu 

wirionedd yn gryno ac mewn ffurf 
gofiadwy; yn  y Gymraeg  maent yn 
aml  

yn cynnwys cynghannedd hefyd. Felly 
dyma 5 ohonynt gan bump o feirdd 
Cymru a sylwadau am y pump.  

1. gan Dic Jones 

Os cyrhaeddi ben yr ysgol ar dy 
drafael, 

Disgyn wedyn ffon neu ddwy, mae 
gwell gafael. 

(If you reach the top of the ladder on 
your travels, come down a rung or two; 
there's a safer hold). 

Fel hen wr rwy'n cytuno bod hwn yn 
gyngor da yn llythrennol; mae'n  

beryglus i hen ŵr  fel fi ddringo ysgol a 
rhoi  fy nhraed dwy neu dair ffon o'r 
brig. Ond rwy'n credu bod Dic Jones (y  
bardd a'r ffermwr  o Sir Geredigion a fu 
farw yn 2009) yn  ein annog hefyd  i 
beidio a bod yn rhy uchelgeisiol yn ein 
bywydau; gall hynny arwain at 
siomedigaeth a chwymp cyflym. Un 
pwynt bach o eirfa - a oeddech yn 
gyfarwydd â'r gair ffon yn gyfystur â'r 
gair Saesneg rung er mae'r ystyr 
mwya cyffredin yw stick wrth gwrs? 

2. gan D Gwyn Evans 

Nid oerwynt a gwymp derwen, 
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Y pry sy'n dymchwel y pren. 

(its not the cold winds that  fell an oak; 
its the insect that destroys the tree). 

 Mae pethau bach yn gallu dinistrio 
pethau mawr. Mae fy mrawd Eirwyn yn 
ffermio yng Nghymru er ei fod yn 80 
oed a gorfodwyd iddo gwympo nifer o 
ynn ar ei fferm llynnedd am eu bod yn 
dioddef o'r clefyd Chalara  sydd yn cael 
ei achosi nid gan bryfed fel yn yr 
epigram ond gan  ffwngws o'r enw 
Hymenoscyphus Fraxineus; mae'r 
clefyd yn gwywo'r dail yn gyntaf ac 
mewn amser yn arwain i'r goeden farw. 
Gyda llaw a ydych wedi sylweddoli fod  
braidd pob enw unigol Cymraeg ar  fath 
o goed  yn gorffen â'r llythrennau -en. 
Dyma rhai  engraifftiau:- derwen, 
celynen, helygen,  cerdinen. Un nodyn 
bach arall, yn rhannau helaeth o dde 
Cymru  defnyddir COLFEN (ll. 
COLFENNI) yn lle COEDEN. Dyna 
oedd y gair a fyddem ni yn defnyddio ar 
lafar yn sir Gaerfyrddin. 

3.gan Edgar Phillips (Trefin) 

Y dyn du yn y diwedd 

O'i ddwys wae a ddaw i'w sedd. 

(The black person will in the end come 
to his rightfull station in life from his 
grievous  oppression).  

Mae'r cwpled hwn gan yr awdur yn 
addas iawn unrhyw adeg ond yn 
enwedig ar hyn o bryd pan fo'r mudiad 
"mae bywydau du yn bwysig"  neu yn 
Saesneg "black lives matter" yn ei 
anterth. Pe bai Martin Luther King (un o 
fy arwyr gyda llaw) wedi dysgu 
Cymraeg a dod ar draws yr epigram 
hwn, byddai yn siwr o fod wedi ei 
werthfawrogi.  Nid wyf yn siwr a ydi'r 
arfer o chwareuwyr rygbi a pheldroed 
ac ati  gymryd y benlin yn effeithiol, ond 
os ydyw yn gwneud i ni feddwl yn 
ddwys am sefyllfa pobl du a'r 
gorthrymderau maent wedi dioddef 
drwy'r canrifoedd, ac yn dal i  ddioddef 
heddiw mewn rhai amgylchiadau, wel 

 

pam lai. Yr unig drafferth welaf i,  pe 
byddwn i yn mynd i benlinio byddwn yn 
cael hi'n anodd i godi lan wedyn! 

4. gan Tudur Aled  

Hysbys y dengys y  dyn 

O ba radd y bo'i  wreiddyn 

(A person  makes it obvious from what 
class his roots are) 

Dyma chwithad o'r gorffennol; roedd 
Tudur Aled (1465 - 1525) yn un o feirdd 
mawr Cymreig yn yr oesoedd canol. Fe'i 
ganed yn Llansannan yn Sir Ddinbych; 
ond bu'n teithio dros rannau helaeth o 
Gymru  ac yn cael noddfa a chymorth 
gan yr uchelwyr yn ei ddydd.  Roedd yn 
un o'r  beirdd mwya meistrolgar yn ei 
ddydd ac mae'r cwpled hyn sydd wedi ei 
ddwyn  allan o un o'i  gywyddau yn 
adnabyddus i bawb sydd a diddordeb 
yn y beirdd canol oesoedd; roedd yn 
fardd toreithiog ac yn arbenigo ar  
gywyddau marwnadol a chywyddau 
serch. Y syniad yw bod neb ohonom yn 
gallu osgoi ein safle yn y gymdeithas. 
Clywais pwy ddiwrnod rhyw  Sais yn 
dweud  ar y radio, "class will out"). Gwir 
neu anwir? Dim bob tro; fel bo'ch chi'n 
gwybod rwyf innau yn honni  o wreiddyn 
a thras anrhydeddus, teulu cyfoethog ac 
yn berchen ar ystad eang. Wel, gallaf 
freuddwydio!  

5.gan Llew Jones 

Wedi'r brad dwg toriad dydd 

Gân ceiliog ein cywilydd. 

(after the betrayal, the dawn brings the 
cockerel's crowing of our shame) 

Yn ddiamau cyfeiriad sydd yma gan T 
Llew i'r hanes yn y Beibl am fradwriaeth 
Pedr, un o ddisgyblion Crist. Faint 
ohonom sydd wedi gwneud rhyw dro 
creulon neu dweud rhywbeth 
angharedig  a theimlo'n  euog a 
siomedig drannoeth ar ôl cael amser i 
feddwl tipyn. Bu T Llew yn athro ac yn 
brifathro mewn ysgolion gynradd yn Sir 
Geredigion. Roedd yn fardd a ennillodd 
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 y gadair ddwy flynnedd yn olynnol yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond mae 
yn cael ei gofio fwy heddiw efallai fel 
awdur nofelau poblogaidd  i blant. 
Darllenais ei nofel "Tân ar y Comin", a 
chefais flas  arni er roeddwn  wedi hen 
adael fy mhlentyndod pan ddarllenais 
hi. Un sylwad bach amherthnasol -  
darllenais rhywbryd yn ôl yn y papur 
newydd am ymfudwyr i gefn gwlad 
wedi symud o'r dre neu ddinas yn 
cwyno am fod swn ceiliog yn canu yn y 
bore yn amharu ar eu cwsg; roeddynt 
yn gofyn i  berchen y ceiliog dawelu'r 
cantor rhywffordd - ei ladd efallai; 
roeddwn i'n benwan wrth darllen hyn; 
byddwn i wrth fy modd pe byddwn yn 
gallu clywed ceiliog yn canu yn y bore; 
pan roeddwn yn blentyn yn byw yn 
ffermdy yn sir Gaerfyrddin roedd 
clywed y ceiliog yn canu yn beth hollol 
naturiol a dymunol.  
  

Geirfa    

rhag ofn - in case  

cryno - concise 

uchelgeisiol - ambitious;  

onnen (ll.ynn) - ash tree;  gwerthfawrogi - 
appreciate;  

meistrolgar - masterful;  

marwnad - elegy for the dead;  uchelwyr - the 
upper classes, landed gentry;  

yn amharu - affecting;  

arbenigo ar  -  specialising in;  amherthnasol 
- unconnected. 

 Howell Price 

Cymdeithas Cymry Nottingham 

 

Cwm Eithin 
 

W 
el, rydw i wedi cael llond 
bol ar y lockdown 
bondigrybwyll ‘ma s’yn fy 
rhwystro fi i bregethu ar y 

Sul,  i gymdeithasu, i ymweld a phobl, i 
fynd am bryd o fwyd neu siopa yn y 
dref!   

   Ond does gen i ddim lle i gwyno 
chwaith yn enwedig ar ôl i mi ddarllen 
am fyd amaeth yn niwedd y 
ddeunawfed ganrif a dechrau’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn ardal 
Pentrefoelas a Llangwm, o waith yr 
awdur Hugh Evans, (1854 – 1934) yn 
ei lyfr “Cwm Eithin,” a gyhoeddwyd yn 
1931. 

   Llyfr gosod oedd o pan oeddwn i yn 
yr ysgol ramadeg, ac er fy mod i’n 
ferch ffarm, doedd gen i fawr ddim o 
ddiddordeb ynddo fo - ond rydw i wedi 

 

Cenedl heb iaith  

yw cenedl  

heb galon 
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newid fy meddwl rŵan, dros saith deg 
o flynyddoedd yn ddiweddarach, ers i 
mi ddod ar ei draws o, a serch ei fod o 
wedi’i seilio ar galedi a thlodi y cyfnod 
hwnnw. 

   Roedd absenoldeb trafnidiaeth 
cyhoeddus yn amlwg a chan mai ar 
droed neu ar gefn ceffyl roedd pawb 
yn teithio, doedd dim angen ffyrdd 
safonol fel sydd gennym ni heddiw, a 
chyfeiria’r awdur  at  ffon ei nain fel 
hyn: “Roedd hon mewn bri cyn bod run 
trên yn cario Nain trwy’i hoes,” cyn 
dyfod troliau, cerbydau a’r wagen fawr 
i’r wlad. 

   Mae un hanes diddorol am feibion 
hen ffarmwr wedi mynnu bod eu tad yn 
prynu trol i’r ffarm, ond y diwrnod yr 
aeth y tad i ffair y dref, aeth y bechgyn 
ati i gario tail, gan lenwi’r drol o 
gynnyrch y ceffyl a’r gwartheg yn y 
domen dail.  Mae gen innau gof da am 
lwytho trol hefo tail, a hwnnw wedyn 
yn cael ei ollwng yn sypiau ar hyd y 
cae, cyn iddo gael ei wasgaru hefo 
fforch dros yr wyneb i hybu tyfiant.  
Ond y drefn ar y pryd oedd cario tail ar 
gefn ceffyl drwy osod math o fagiau ar 
draws ei gefn, neu llwytho berfa yn 
llawn tail i’w gwthio i’r cae. 

   Pan ddaeth y tad adref o’r ffair, 
gwylltiodd yn gaclwm, a gorfododd i’r 
bechgyn i nol y tail i gyd o’r cae, am na 
allai ddim credu bod porfa yn medru 
tyfu ar ôl cario tail mewn trol! 

   Yn ystod rhyfeloedd Napoleon, yr 
oedd prinder bwyd yng Nghymru, a 
thrwy Ewrop hefyd, a chafwyd tlodi 
enbyd oherwydd y rhyfeloedd.  Yn wir 
yr oedd y byd i gyd yn dioddef.  Ar ben 
hyn i gyd, yr oedd tywydd gwlyb wedi 
amharu ar dyfiant ŷd, a blawd i bobi 
bara yn brin iawn, ac ansawdd yr hyn 
oedd ar gael yn gwneud blawd fel clai 
nad oedd posib pobi bara, dim ond 
ambell gacen gri ar radell. 

   Yr oedd blwyddyn 1816 yn hynod o 
wlyb a dim ond tri neu bedwar diwrnod 

 

sych oedd rhwng Mai a diwedd 
Hydref, oedd yn golygu nad oedd 
digon o amser i gynhaeafu’r ŷd, a 
rhaid cofio cyn bod peiriannau 
modern, roedd cynhaeaf ŷd yn 
cymryd hyd at chwech wythnos – 
dipyn mwy na tri neu bedwar 
diwrnod!  Bu farw miloedd o newyn. 

    Yn y dyddiau hynny, yr oedd pawb 
yn medru gweu, merched yn 
arbennig ond roedd dynion hefyd yn 
medru’r grefft, ac roedd yn un o brif 
ddiwydiannau Cymru, a pheth 
cyffredin oedd i ddynion a merched 
weu sanau gyda’r nos, a merched yn 
mynd a nhw i’w gwerthu ym 
marchnad y dref. 

   Roedd un ffarmwr a aned yn 1790, 
yn cofio fel y cadwodd ei fam y teulu 
rhag llwgu o newyn pan oedd o yn 
fachgen bach.  Roedd yr ŷd wedi 
difetha bron i gyd, ac yn dda i ddim 
ond i fwydo moch, a chan bod arian 
yn brin i brynu grawn neu flawd, 
penderfynodd ei fam bod ei dad i 
ofalu am y gaseg, y mochyn a’r 
gwartheg, a hefyd i gorddi, golchi 
llestri, gwneud y gwlâu a brwsio’r 
llawr.  Ei gwaith hi oedd gwneud 
menyn ..... a gweu.  Gweu sanau o 
fore gwyn tan nos, a chael dim ond 
rhyw bum awr o gwsg! 

   Gan bod digon o wlân  o gwmpas 
yr ardal, roedd rhaid i’w dad ei 
gasglu, a’r ddau wedyn yn ei drin i’w 
wneud yn wlân i’w fam weu sanau.  
Ei fam yn mynd a’r sanau i’w gwerthu 
i ‘saneuwyr’ yn y farchnad.  A nid 
rhyw socs cwta chwaith, na roedd 
hosan yn lathen o hyd i gyrraedd dros 
y penglin!  Ei nod hi oedd gweu tair 
hosan y dydd, a phob pythefnos 
roedd hi’n mynd pymtheg milltir ar 
gefn y gaseg, dros fynydd Hiraethog, 
i farchnad Rhuthun i werthu sanau, a 
phrynu haidd hefo’r arian, i’w falu’n 
flawd i fwydo’r teulu.  Dyna sut y 
cadwodd hi’r teulu yn fyw “hyd nes y 



14 

 

 

yn y gobaith o fynd yn ôl i fyw yno un 
diwrnod efallai. 

   Felly, roedd hi’n ôl yn 2015 pan 
ddechreuais ddysgu Cymraeg unwaith 
yr wythnos yng Ngholeg City Lit yn 
Llundain gyda'n hathro ysbrydoledig 
Petroc ap Seisyllt. Hefyd mi wnes i 
ddechrau trefnu grŵp sgwrsio, ‘Paned 
a Sgwrs’, yng Nghanolfan Gymraeg 
Llundain, diolch i gefnogaeth y staff 
yno, a fynychwyd nid yn unig gan y 
mwyafrif o fy nghyd-ddisgyblion, ond  
gan bobl o ymhellach i ffwrdd hefyd. 
Yn fuan wedyn, dechreuodd ffrind i mi 
ddysgu Eidaleg ar-lein trwy'r ap 
Duolingo am ddim. Roeddwn i'n 
meddwl pa mor rhyfeddol fyddai hi pe 
gallem gael ap Duolingo ar gyfer 
dysgu Cymraeg - nid yn unig y 
byddai'n golygu llawer mwy o ymarfer i 
mi fy hun a'r dysgwyr Cymraeg eraill, 
ond byddai hefyd yn cyrraedd pobl 
ledled y byd na allent fynychu 
dosbarthiadau Cymraeg,  a phobl na 
allu teithio i Gymru. Gallai hefyd helpu 
pobl yng Nghymru a oedd wedi colli 
cysylltiad â'u hiaith, neu fewnfudwyr a 
oedd am ei dysgu yng nghysur eu 

 

caed cynhaeaf drachefn.” Greddf mam 
i gynnal teulu, ynde.  

   Digon tlawd oedd fy magwraeth inne 
hefyd, er yn ddim byd i’w gymharu a 
bywyd y werin o gefn gwlad, pan oedd 
ŷd wedi ei ddifetha, ac ambell dro y 
tatws hefyd, oherwydd tywydd gwlyb. 

   Roedd Mam yn gweu sanau ar 
beiriant siâp silindr a byddai pobl yn 
dod a gwlân acw.  Roedd hi yn cael 
swllt am weu pâr o sanau penglin, a 
naw ceiniog am droedio pâr oedd wedi 
mynd yn rhy dyllog i’w trwsio.  Troedio 
oedd torri troed yr hosan i ffwrdd, a 
gweu troed newydd i’r goes.  Weithiau 
byddai Mam, ar ôl gorffen y sanau, yn 
cerdded filltiroedd i’w danfon nhw i’r 
cwsmer hefyd! 

   Ac yn sicr, does gen i ddim achos i 
gwyno am fymryn o lockdown! 

 

Enid Davies 

Eglwysbach 

 

 

Hanes dechrau’r cwrs 
Cymraeg ar Dduolingo 
 

L 
lundainwraig ydw i ond mi 
wnes i syrthio mewn cariad â 
Chymru pan oeddwn yn fyfyriwr 
ym mhrifysgol Mangor  amser 

maith yn ôl.  Mi ddes i yn ôl i Lundain i 
fynychu cyrsiau dawns, fy angerdd 
arall, a chymryd rhan yn y bywyd 
diwylliannol yma. Ond roeddwn i 
wastad yn teimlo hiraeth am Gymru - 
roedd byw ym Mangor yn un o 
gyfnodau hapusaf fy mywyd. Roedd yn 
wych gweld harddwch Afon Menai ac 
ehanger mynyddoedd Eryri bob dydd!  
Roedd y bobl mor gyfeillgar ac yn 
groesawgar hefyd. Roedd Cymru bob 
amser yn fy nghalon a dyna pam, yn 
2015, y dechreuais ddysgu Cymraeg 
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cartrefi eu hunain, ac apelio at bobl o 
bob oed.   

   O fewn dim, bûm yn ddigon ffodus i 
ddod i gysylltiad â Richard Morse, athro 
Cymraeg ar gyfer Dysgu Cymraeg, a 
leolir yn Ne Cymru. Roedd yn frwd iawn 
dros  y syniad o greu Cwrs Cymraeg 
Duolingo a threulion ni lawer o amser 
yn taflu syniadau ar sut i wireddu ein 
breuddwyd. Cafodd y syniad o 
ddechrau tudalen Facebook i ymgyrchu 
i'r Duolingo dderbyn yr ap Cymraeg. 
Dyw hi ddim yn syndod ond mae pobl 
ledled y byd yn cysylltu â nhw, i ofyn 
am ap am iaith benodol. Rwy'n cofio 
ysgrifennu llwyth o negeseuon at 
bwysigion a dysgwyr Cymru i gael 
cefnogaeth i fynd am yr ap. Roedd y 
dudalen Facebook yn boblogaidd iawn 
ac fe dyfodd a thyfodd. Roedd yn 
hynod ddiddorol ac yn deimladwy 
darllen straeon pobl a oedd yn teimlo 
angen cryf i ddysgu eu hiaith ond a 
oedd wedi cael eu rhwystro o'r blaen. 
Mi wnes i gyfarfod â chymaint o bobl 
hyfryd drwyddo. 

   Roedd Richard yn amhrisiadwy gyda'i 
wybodaeth o'r Gymraeg, ei frwdfrydedd 
diderfyn a'i waith caled. Roedd 
ganddo'r gallu a'r gyriant angenrheidiol. 
Roedd yn ddiymhongar, ond eto roedd 
ganddo'r gallu i galfaneiddio pobl i 
weithredu. Fe ysgrifennon ni lythyr at 
bapur newydd y Guardian, yn awgrymu 
syniad Duolingo ar gyfer Cymraeg, fel 
dilyniant i'w herthygl am y Cwmni a'u 
sylfaenwyr Luis von Ahn a Severin 
Hacker, dau wyddonydd cyfrifiadurol, a 
oedd yn gyhoeddusrwydd gwych, wrth 
gwrs. 

   Clywsom y newyddion rhagorol bod y 
Gymraeg wedi cael ei derbyn (er ein 
bod ychydig yn siomedig bod yr iaith 
Klingon wedi cael ei ddewis cyn y 
Gymraeg!) Ac ym mis Ionawr 2016 
lansiwyd y cwrs. O'r cychwyn cyntaf, 
roedd Richard wedi gweithio'n ddi-baid 
i'r ap gael ei dderbyn i'r Gymraeg. Fel 

dechreuwr yn yr iaith, ni allwn 
gyfrannu at adeiladu'r cwrs, yr oedd 
Richard yn rhagori arno ac roedd ei 
holl waith yn wirfoddol. Roedd ganddo 
gynorthwywyr ychwanegol, gan 
gynnwys y diweddar Andrew Manston, 
ffrind o fy nosbarth Cymraeg, a oedd 
yn dda iawn ar yr ochr dechnegol. 
Roedd yn hyfryd i'm ffrind sy'n dysgu 
Eidaleg brofi rhan o'r cwrs ar y 
dechrau fel rhywun nad oedd yn siarad 
Cymraeg - roedd o’n mwynhau’r cwrs 
ac yn ddysgwr naturiol. 

   Fe wnaethom barhau i roi 
cyhoeddusrwydd i'r cwrs, gyda  
Richard yn rhoi cyfweliadau byr ar 
raglenni radio a theledu  yn Gymraeg 
a ninnau'n dosbarthu taflenni mewn 
colegau addysgol lleol, yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol ac yng 
nghanolfan Gymraeg Llundain, er 
enghraifft. 

   Mae'n ymddangos yn anhygoel bod 
cymaint wedi digwydd mewn cyfnod 
mor fyr ac mae mwy na 1.5 miliwn o 
bobl ledled y byd wedi defnyddio'r ap. 
Mae Duolingo a’r Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg 
hefyd wedi addo helpu awydd 
llywodraeth Cymru i gael  miliwn o 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 
erbyn 2050. Mae rhaid  i ni gyfaddef 
ein dyled  i staff papur newydd The 
Guardian, a gychwynnodd y cyfnod 
hwn gyda’u herthygl wreiddiol yn 2015 
a'u diweddariad diweddar.  

 

Kathy Dobbin 

Llundain 
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Hanes Cymru mewn 
95 Dudalen  

D 
w i’n cofio  un dro pan o’n  i’n 
byw yn Lloegr rywun 
ddechrau siarad  efo fi  am 
Owain  Glyndŵr, Sais oedd  

o a ro’n i’n teimlo braidd yn 
anghyfforddus achos, er o’n i wedi 
clywed am Owain Glyndŵr doeddwn 
i’n gwybod dim amdano. Dyna pryd 
nes i sylweddol i nad oedden ni wedi 
cael gwersi hanes Cymru o gwbl yn yr 
ysgol. Pa fath o Gymro sydd yn 
anwybodus o hanes ei wlad? Ond 
dyna oedd y drefn, doedd cael gwersi 
am ein hanes ddim yn bwysig, yn wir 
doedd o ddim yn beth da i ni wybod. 
Pan o’n i’n diwtor Cymraeg i Oedolion 
yn ardal Llanandras roedd ddynes yn y 
dosbarth a oedd wedi cymryd 
diddordeb yn hanes lleol yr ardal. 
Dynes ddiddorol dros ben ac un noson 
wnaeth hi roi llyfr i mi a dweud wrthaf y 
y bydda i’n ei fwynhau. Enw’r llyfr oedd 
‘Here be Dragons’ gan Sharon 
Penman-800 o dudalennau. Ar y pryd 
roeddwn i’n brysur ofnadwy efo’r 
dosbarth nos, cyrsiau Cymraeg yn y 
Gweithle, Sadyrnau Siarad a’r Ysgol 
Haf a dim amser i ddechrau darllen 
llyfr mor hir. Mae gen i gywilydd i 
ddweud gwnaeth y ddynes farw cyn i 
mi ei ddarllen. Wnaeth y llyfr newid fy 
mywyd, trist iawn ces i ddim cyfle i 

 

 

Cleifion Covid 
 

Adra fory felly, ia del?” meddai, yn 
wantan rhwng pesychau 

A gwyddwn yn iawn tra gwenai, 

Y gwyddai yntau hefyd 

Mai yma’n dal y byddai; 

A’r fory hwnnw byth yn dod - 

Efallai. 
 

“’Mond angen jȏc bach, cyw” anadlodd 
y dyn dewr yn gaeth 

Yn craffu am f’ymateb 

Tu ȏl i holl haenau arfbais y PPE. 
 

Esgyn rhyngom ennyd agos 

Llawn heintus wen guddiedig 

Tu cefn mwgwd un a mwgwd aer y llall 
- Ond calon yn glir lled ein llygaid. 
 

Daw hiwmor i’n hamddiffyn 

Yn fwgwd ynddo’i hun. 

Hiwmor du dynoliaeth dan warchae, 

Yn gysgod rhag treigl dagrau. 
 

Sawron ni’r eiliad o ddeall dyfn 

Dau enaid estron, dau dan ofn. 

A thrigolion yr ysbyty’n deulu trwy’r 
dyddiau hyn 

I’r ddau ohonom. 

Llinos Hobson 

Heanor 

& Dyffryn Conwy 
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John Hugh Jones 
(1896 Ebenezer – 

1915 Gallipoli) 
 

F 
el arfer mae Gallipoli yn 
gysylltiedig â milwyr Awstralia 
a Seland Newydd. Yn rhy aml 
anghofir cyfraniad Cymru. 

Dyma hanes un o'r milwyr ifanc o 
Gymru a ymladdodd a bu farw yno. 

   Mi gaeth John Hugh Jones (cefnder 
cyntaf i fy nhad) ei eni mewn pentref a 
alwyd ar y pryd yn Ebenezer (rŵan 
Deiniolen) ger yr Wyddfa yn ardal hen 
Sir Gaernarfon. Fo oedd y plentyn 
hynaf fy hen ewythr Hugh David 
Jones, chwarelwr llechi, a'i wraig 
Margaret Ann, gwniadwraig o 
Dremadog. 

   Roedd ganddo chwe chwaer a 
phedwar brawd. Mi ofynnodd 
cyfrifiadau 1901 a 1911 am iaith 
rhywun: Cymraeg, Saesneg, neu'r 
ddau. Roedd pob cyfrifiad yn dangos 
bod iaith pob aelod o'r teulu yn 
Gymraeg, heblaw Margaret a oedd yn 
ddwyieithog. Yng nghyfrifiad 1911 mi 

ddweud hynny wrthi. Mae’r llyfr yn 
adrodd hanes Llewelyn Fawr ac 
unwaith ddechreuais ddarllen roedd yn 
anodd ei roi i lawr. Es i ymlaen wedyn i 
ddarllen ‘Falls the Shadow’ am Simon 
de Montford ac wedyn ‘The  
Reckoning’ am fywyd a marwolaeth 
Llewelyn ein Llyw Olaf. Yn sydyn 
roeddwn i’n ysu am wybod mwy o’n  
hanes ac, ar yr un pryd, deall pam 
roedd addysg am ein hanes yn cael ei 
gadw oddi wrthon ni. Dw i’n credu bod 
hynny wedi newid erbyn hyn. Dyna yw 
un o fanteision cael ein Cynulliad. 
Dyma’r llyfr i’ch tywys o’r Celtiaid i’r 
presennol yn rhoi hanes y Rhufeiniad i 
Cristnogaeth, Y Brenin Arthur, Y 
Tywysogion, Normaniaid, Owain 
Glyndŵr, y chwyldro diwydiannol a’r 
brwydrau am hawliau dynol. Mae wedi 
cael ei ysgrifennu mewn ffordd ysgafn 
ac yn hollol ddealladwy. Mae hanes fel 
jig-so ac efallai byddech yn ddigon 
hapus gyda’r wybodaeth sydd ynddo 
ond byddwch yn ofalus, efallai fyddech 
chi am drio cael yr holl ddarnau at ei 
gilydd. Felly os ydych yn chwilio am 
lyfra fydd yn rhoi digon o flas am ein 
hanes er mwyn i chi osgoi'r embaras 
roeddwn i’n teimlo blynyddoedd yn ôl 
ac ar yr un pryd cael eich llenwi gan 
falchder am ein gwlad fechan dyma’r 
lle i ddechrau. Ac ia, dim ond y 
dechrau fydd y llyfr yma, byddech chi 
hefyd yn ysu am fwy. A does dim byd 
yn bod efo hynny! Highlights from 
Welsh History gan Emrys Roberts - Y 
Lolfa £3.99 

Rob Evans 

gydangilydd.cymru   

Geirfa 

Anwybodus o - to be ignorant of 

Cywilydd - shame 

Ysu - to long for 

Manteision - advantages 

Tywys - to lead 

Chwyldro Diwydiannol - the Industrial Revolution 

Brwydrau - battles 

Hawliau dynol - human rights  
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yn y bore, mi aethon nhw ymlaen dros 
gefn gwlad wyllt a oedd wedi'i 
orchuddio â phrysg, coed crablyd a 
gwrychoedd. Mi fuodd y Cymry yn 
ymladd trwy'r dydd o dan fomio 
magnelau trwm. 

   Ar 11eg Awst mi geisiodd y bataliwn 
symud ymlaen yn fewndirol. Hwn oedd 
y diwrnod olaf i unrhyw un o'i gymrodyr 
weld John. Ni welodd ei gymrodyr 
John byth eto. Mi adroddodd y fyddin 
ei fod ar goll ac am sawl mis nid oedd 
ei dynged o'n hysbys. 

   Ar 23ain Tachwedd 1915 buodd stori 
drist yn yr 'Herald Gymraeg': 

“Drwg gennym ddeall fod Mrs 
Margaret Anne Jones, priod Pte. Hugh 
D. Jones, 3 New Street, Ebenezer, 
wedi gorfod myned i'r ysbyty i Fangor i 
fyned o dan gyllell y meddygon. 
Gobeithiwn yn fawr y bydd iddi ddyfod 
trwy'r amgylchiad yn llwyddiannus. 
Mae wedi dioddef ac wedi pryderu 
llawer y misoedd diweddaf. Mae ei 
phriod a'i mab wedi ymuno a'r fyddin. 
Mae y mab wedi myned i'r Dardanelles 
gyda'r 1-6th Batt R.W.F. Daeth gair o'r 
Swyddfa Ryfel ei fod ar goll er 11eg o 
Awst, ac y mae naw o blant adref heb 
dad na mam wrth law i ofalu am 
danynt.” 

   Nid oedd John yn garcharor rhyfel ac 
yn y diwedd cafodd y gwir ei 
gydnabod. Mi fuodd farw wrth ymladd. 
Ni ddaethon nhw o hyd i'w gorff o 

ddangosodd bod swydd John fel 
“Gwneuthurwr Llechi Rybelwr Llech 
Chwarelwr”. Roedd yn hyfforddi i gael 
yr un swydd â'i dad, ei deidiau a'i hen 
deidiau. 

   Ar 4ydd Awst 1914 mi aeth y 
Deyrnas Unedig i'r Rhyfel Byd Cyntaf. 
Ar y pryd, gwirfoddolwyr oedd pob un 
o'i filwyr - doedd dim consgripsiwn tan 
1916. Erbyn diwedd mis Medi roedd 
45 o ddynion o Ebenezer wedi ymuno 
â'r fyddin. Roedd John a'i dad yn eu 
plith. Bu'n rhaid i'w fam ofalu am y naw 
plentyn a oroesodd - roedd chwaer 
wedi marw. Roedd chwech o'r plant o 
dan oedran gadael ysgol. Ar 29ain 
Medi 1914 rhestrodd papur newydd 
lleol, 'Y Genadl', y gwirfoddolwyr efo 
balchder gan ddweud, “Beth bynnag 
yw gallu yr Almaen a'i Chynorthwywr 
ynghyda'u campau ysgeler a 
barbaraidd - mwy penderfynol o'u 
gorchfygu hyd lawr yw teimlad meib 
Eryri.”    

   Ymunodd John â'r 6ed Bataliwn (Sir 
Gaernarfon ac Ynys Môn), Royal 
Welsh Fusiliers ac mi aeth o i 
ddwyrain Lloegr i gael hyfforddiant. 
Mae'n rhaid bod Suffolk, Swydd 
Caergrawnt a Swydd Bedford wedi 
ymddangos yn wahanol iawn i'r cartref 
ym mynyddoedd Eryri; ond yn fuan mi 
welodd o leoedd oedd yn llawer mwy 
gwahanol. 

   Ar 14eg Gorffennaf 1915 mi 
adawodd y bataliwn Ddyfnaint ar yr 
'SS Caledonia' am daith o amgylch 
Cefnfor yr Iwerydd a Môr y Canoldir. Ar 
ôl stopio dros nos yn Gibraltar, 
parhaodd hi gydag arosfannau dydd 
ym Malta a'r Aifft a chyrhaeddodd hi 
ynys Lemnos yng Ngwlad Groeg ar 
28ain Gorffennaf. 

   Yn gynnar yn y bore ar 9fed Awst mi 
laniodd John ar Draeth C (i'r de o 
Bwynt Nibrunesi) ac mi ddaeth o dan 
danau magnelau gan y Twrciaid. Yn 
gynnar ar 10 Awst mi baratôdd y 
bataliwn ar gyfer ymosodiad. Am 6.00 
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Geirfa  

Adrodd - to report 

Amgylchiad - circumstance 

Balchder - pride 

Cadlywydd - commander  

Crablyd - stunted  

Cychwyn - start 

Cydnabod - to acknowledge, to  

                    recognise, to admit  

Cyfraniad - contribution 

Cyfrifiad - census  

Cynorthwyydd - assistant 

Dewrder - bravery, courage, valour 

Diswyddiad  - dismissal, sack  

Fomio - bombardment  

Glanio - to land, to disembark  

Gorchfygu - to conquer, to defeat 

Gorchuddio - to cover  

Goroesi - to survive 

Gwirfoddolwr - volunteer 

Gwniadwraig - dressmaker  

Gwrych - hedge 

Hyfforddi - to train.  

Llwyddianus - successful 

Magnelau - artillery  

Mewndirol - inland  

Pryderu - worry, concern  

Prysg  - scrub 

Rybelwr - apprentice quarryman 

Rhestr - to list 

Rhingyll - sergeant  

Ynghyd - together 

Ymosodiad  - attack, assault 

Yn eu plith - among them 

Ysgeler - atrocious, heinous,   

                villainous. 

 

 

erioed. 

   Mae enw John ar Gofeb Helles yn yr 
hyn sydd rŵan yn Dwrci Ewropeaidd. 
Mae ei enw hefyd ar fedd ei rieni o : 
“Er Serchog gof …Pte J H JONES, a 
gwympodd yn y Dardenelles Awst 11 
1915 yn 20 ml oed…”. O'u bedd ym 
mynwent Eglwys Crist, Deiniolen, dach 
chi'n medru gweld yr Wyddfa. Roedd 
rhieni John yn byw ymhell ar ôl ei 
farwolaeth: bu farw ei fam ym 1934 yn 
61 oed; roedd ei dad yn dal i weithio 
fel chwarelwr ym 1939 - bu farw ym 
1955 yn 83 oed. 

   Nid John oedd yr unig filwr o 
Ddeiniolen i farw ym Mae Suvla ar 
11eg Awst 1915. Bu farw ei gymydog 
Rhingyll John Morris Owen o 4 Ffordd 
Deiniol y diwrnod hwnnw hefyd. Fel 
John, fe’i rhestrwyd ar goll i ddechrau. 
Nes ymlaen mi dderbyniodd y fyddin ei 
fod wedi cael ei ladd. Ni ddaethpwyd o 
hyd i'w gorff erioed. 

   Er ei fod yn llwyddiannus i ddechrau 
oherwydd dewrder y Cymry, rheolwyd 
y glaniad ym Mae Suvla yn wael o'r 
cychwyn cyntaf. Yn fuan y 
cyrhaeddodd o'r un sefyllfa a oedd yn 
bodoli mewn rhannau eraill o'r 
Dardanelles. Ar 15fed Awst, mi gaeth y 
cadlywydd Prydeinig ym Mae Suvla Is-
gadfridog Syr Frederick Stopford ei 
diswyddo. Mae llawer o bobl yn 
meddwl  bod ei berfformiad yn un o'r 
gwaethaf yn y rhyfel. Roedd o'n cysgu 
ar HMS Jonquil pan ddigwyddodd y 
glaniad. Roedd ei yrfa flaenorol wedi 
cael cymorth gan y ffaith bod ei dad yn 
MP Ceidwadol yn gyntaf ac yna'n 
arglwydd Ceidwadol. 

   Pan ganwch chi “Ei gwrol ryfelwyr, 
gwladgarwyr tra mad, Dros ryddid 
collasant eu gwaed”, meddyliwch am 
John ac am lawer o Gymry ifanc  a fu 
farw ym Mae Suvla. 

 
                                            Tim Jones 

Swydd Stafford 
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Newyddion o 
Gymdeithas Yr Iaith 

M 
ae ymgyrchwyr iaith wedi 
beirniadu ymateb y 
Gweinidog Tai, Julie James, 
i gwestiynau yn y Senedd 

ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid 
Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr 
argyfwng ail dai.  Pan holodd Delyth 
Jewell AS a fyddai Llywodraeth Cymru 
yn gweithredu i gau’r bwlch cyfreithiol - 
neu ‘loophole’ - sy’n galluogi i 
berchnogion ail dai osgoi talu trethi 
domestig a’r premiwm treth cyngor, 
atebodd y Gweinidog drwy ddweud 
“nad ydw i’n siŵr fy mod yn cytuno ei 
fod yn ‘loophole’”, cyn mynd ymlaen i 
egluro fod Llywodraeth Cymru yn y 
broses o “edrych i weld beth ellir ei 
wneud” i ddelio â’r argyfwng fyddai’n 
osgoi unrhyw “ganlyniadau 
anragweldadwy ar y farchnad dai”.  

    Dywedodd llefarydd ar ran ymgyrch 
Nid Yw Cymru Ar Werth Cymdeithas yr 
Iaith, Osian Jones: 

 “Tra roedd y Gweinidog yn 
ymddangos yn eithaf cydymdeimladol 
ar y mater, y gwir amdani yw na all 
eiriau clên brynu tŷ. Mae Julie James 
yn Weinidog mewn llywodraeth, ac 
mae gan Lywodraeth Cymru, yn yr 
achos hon, nifer o bwerau sydd eu 
hangen i weithredu’n awr er budd ein 
cymunedau, ond am ryw reswm maent 

yn dewis peidio eu defnyddio. Mae 
Cymdeithas yr Iaith wedi galw’n gyson 
am gyfres o fesurau y dylid eu cymryd 
i unioni’r argyfwng, gan gynnwys rhoi 
grymoedd i awdurdodau lleol daclo’r 
argyfwng tai. Beth sydd ei angen gan y 
Llywodraeth ydi gweithredu, nid rhagor 
o eiriau gwag - yn enwedig o ystyried 
fod y broblem hon wedi bodoli ers 
degawdau!  

“Mae ymgais y Gweinidog i israddio’r 
argyfwng, gan ddweud na fyddai hi’n 
defnyddio’r term ‘loophole’ i ddisgrifio’r 
bwlch gyfreithiol sy’n galluogi i 
berchnogion ail dai beidio talu 
premiwm treth cyngor yn awgrymu nad 
oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw 
syniad o realiti’r arfgywng ar lawr 
gwlad.” 

Ychwanegodd:  

“Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod 
ein deiseb ‘Nid yw Cymru ar Werth’ ar 
y 9fed o Chwefror; rydym yn galw ar y 
pwyllgor hwnnw i benderfynu rhoi’r 
mater yn nwylo’r Senedd gyfan mewn 
cyfarfod llawn cyn cynted â phosib. 
Mae angen i Lywodraeth Cymru 
gydnabod fod yr argyfwng tai yn 
argyfwng sy’n effeithio ar Gymru gyfan 
a mynd ati’n ragweithiol i flaenoriaethu 
buddiannau cymunedau, nid 
cyfalafiaeth.” 

 

 

 

 

 

 

Llais Y Derwent 
Os dych chi eisiau sgwennu erthygl  

i ‘Lais’ cysylltwch drwy ffȏnio  07864 
149078 neu anfon neges ebost at  
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