
Tasg 1 

• Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain a llenwch y bylchau 
wrth wrando er mwyn profi’ch dealltwriaeth. 

• Cofiwch fod y trawsgript yn nhafodiaith Vivian Parry 
Williams. 

 

Iolo: Argo’l Dafydd Vivian, mae’n llawn ………………………….. yma! Ydy 
hwn yn digwydd bob un ……………….. yndy fel hyn? 

Vivian: Bob ………………  yndy, yn ……………………………. Dim gymaint â hyn 
fel arfer ond ,mae’n …………….. ………………………. ‘ma fel arfer 
yndy. ‘Da ni’n ca’l criw …………………………………. ‘ma a ‘da ni’n 
werthfawrogol iawn o’r criw sy’n troi ‘fyny bob mis. 

Iolo:  A hwn wrth gwrs, hwn ‘dy’r ……………….. ffordd o roid papura’ 
at ei gilydd – plygu nhw fel hyn ia? 

Vivian:  Yn union, felly fel hyn ma’ pob papur …………………… ni yn cael ei 
blygu bob mis. Am wn i, mai fel ‘aru Rupert Murdoch 
ddechra’, dwi’m yn …………………………….! 

Iolo:   Ma’ ‘na ddyfodol disglair i chi fa’ma lli! 

Vivan:  Ma’ ‘na ………………………… ‘does? 

Shan:  Pwy sy’ ‘ma heno nawr ’te? Achos ma’ ‘na ……………………, ma’ ‘na 
……………………………… o oedran ‘ma? 

Vivian:  Ma’ gynnon ni aelodau o glwb dydd Mawrth – Merched Dydd 
Mawrth Blaenau ‘ma a ma’ nhw’n ………………………….. iawn i ni. Ac 
mae aeloda’ o Gôr y Moelwyn hefyd. 

Shan:   Ew! Bydd ‘na ganu nes ymla’n! 

Vivian:  Bydd ‘na ganu ar diwedd nos! 



Iolo:  A be ‘dych ………………. chi yn hyn i gyd? Achos ma’ ‘na, ma’ 
nhw’n ………………………….. bo chi’m yn neud dim gwaith – 
………………………….. efo ni ydach chi! 

Vivian:  Wel ma’n rhaid i ………………………. fod yn dipyn o slave driver – 
ma’ rhaid cadw …………………….. ar bawb! Fi ‘di …………………………. y 
papur bro, gyda llaw. ‘Dwi wrthi ers rhai blynyddoedd bellach 
a ……………………….’r gwaith wrth gwrs ‘de. 

Iolo:   A be’ d’i ………………. y papur? Be’ ‘di …………………. Llafar Bro 
wedyn? 

Vivan:  Ddo’th o allan yn saith deg pump – un naw saith …………………….. 

Iolo:   ‘R’argo’l Dafydd! 

Vivian:  Wedyn ‘da ni wedi bod yn mynd ymlaen wedyn ers tri deg 
………………………. o flynyddoedd ‘lly ac yn dal i fynd o 
…………………….. i …………………….. Ac am wn i  - y papur bro 
…………………… yng Nghymru! 

 

 

	  


