
Tasg 1 
• Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain a llenwch y bylchau 

gwag wrth wrando. 
• Cofiwch fod y trawsgript wedi ei ysgrifennu yn 

nhafodiaith Sara Beechey.  
 
Iolo:  Sara! Helo! Sut wyt ti? 

Sara:  Helo! Shwt mae? 

Iolo:  Wel wel wel... ......................... enwog Y Llong. ‘Dwi’n meddwl bod hwn gyda’r un o’r 

tafarndai ............................... yng Nghymru gyfan erbyn heddiw, ‘swn i’n meddwl? 

Sara:  Ie, falle bod e. Ni ‘di bod ‘ma ers ......................... mlynedd i mis yma. Do. Brynon ni fe 

yn ................... ..................... .................. .................... ac ers ‘ny, ni ‘di bod yn 

canolbwyntio ar bwyd ......................., tymhorol, bwyd o’r ................. yn fan hyn, ‘neud 

gwyliau ...................... Cymreig, a bo’ ni’n canolbwyntio ar bethe ........................... yn 

yr ardal a hybu hwnna. 

Iolo:  Bydden i’n meddwl, yn y ............................, ti’n gwbod, bod hi’n anodd iawn yma, 

does ‘na’m lot o ....................... o gwmpas, nag oes? 

Sara:  Na, ma’r ........................ yn gallu bod yn itha anodd ‘ma, tymor yma, ........................ y 

gaeaf yma, ni ‘di bod yn cau ....................... yr wthnos, jyst er mwyn cadw coste lawr, 

wedyn ‘yn ni’n brysur ar ....................................., felly ma’ hwnna’n hwb bach neis i’r 

fusnes. 

Iolo:  A’r bwyd, ti’n gwbod, gyda’r mwya’ ...........................  gei di achos mae’n dod syth 

allan o’r ..................... i’r bwrdd fan hyn. 

Sara:  Ydy, ma’r pryde arbennig gyda ni ar y bwrdd du. Byddwn ni’n rhoi bwyd ma’ Dad yn 

dal, o ddydd i ddydd, ar y bwrdd du – ..............................., ..............................., pethe 

felly. Allwch chi ddim ca’l e’n fwy ffres. 

Iolo:  A rwbeth arall ‘da chi’n ffodus iawn ydy’r ffaith bo’ chi ar lwybr yr ............................ 

fan yma, mae’n rhaid bo’ chi’n ca’l dipyn o .............................. yn cerdded mewn am 

........................ bach? 

Sara:  O oes, ma’ llwyth o nhw, mae ‘di hybu’r fusnes yn bendant. Mae wedi ehangu’r 

......................, fel bod dim jyst y .......................... wthnos yn yr haf, ma’ gyda ni 

misoedd dros yr haf, achos cerddwyr wedyn.  

 
	  


