
24

arlein - YCymro.Cymru

Holiadur
Mae Y Cymro yn gwahodd ein                    
darllenwyr i lenwi’r holiadur                                                                       
canlynol a’i bostio yn ôl i ni i’r                        
cyfeiriad yma: Y Cymro.                       
Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych,                                                          
Sir Benfro, SA41 3UP.
Neu gallwch rannu eich barn ar 
y pwyntiau isod, neu unrhyw 
bwyntiau eraill drwy e-bostio                            
gwyb@ycymro.cymru gyda’r teitl         
‘Holiadaur Y Cymro’. 

Mi fydd yr wybodaeth yma o gymorth 
mawr i ni weld pa fath o gynnwys 
sydd o ddiddordeb i’n darllenwyr. 
Diolch yn fawr am eich sylwadau.
(Rhowch gylch o amgylch yr ateb perthnasol                         
neu ymhelaethwch yn y bocs priodol)

1. Oedran?
     13 mwlydd oed neu lai. 
     13-18
     18-25
     25-35
     35-50
     50-70
     70+

2. Rhyw.

3. Sut fyddech yn disgrifio eich                       
cenedligrwydd?

4. Lle ydych chi’n byw? (Y ddinas neu 
dref, neu y ddinas neu’r dref agosaf).

5. Ymhle yr ydych yn prynu Y Cymro?
Siop Gymraeg lleol.                                               
Siop stryd fawr/archfarchnad.                                                    
Drwy’r post/tanysgrifio.                                                                
Arall - ymhelaethwch os yn bosib.

6. Os ydych yn darllen Y Cymro yn 
hytrach na phrynu - yn lle a sut?
Yn y llyfrgell leol.                                            
Ar gael i’w ddarllen drwy’r cwmni/
corff cyhoeddus rwy’n gweithio iddo.                                               
Drwy deulu/ffrindiau.                                                                     
Arall - ymhelaethwch os yn bosib.

7. A fyddech yn licio gweld mwy neu lai 
o’r pynciau/materion yma yn y papur? 
(plîs nodwch ‘mwy’ neu ‘lai’, neu ‘iawn 
fel y mae’ wrth y pwnc)
* Newyddion yn gyffredinol.                                                                
* Colofnau Barn.                                                         
* Chwaraeon yn gyffredinol.                                                            
* Gwleidyddiaeth Cymru.                                                           
* Busnes a’r economi.                                               
* Celfyddydau.                                                                    
* Technoleg.                                                     
* Amaethyddiaeth.                                                                      
* Tai.                                                                       
* Trafnidiaeth.                                                       
* Yr amgylchedd.                                                            
* Yr iaith Gymraeg.                                                 
* Materion rhyngwladol.                                                                              
* Cerddoriaeth benodol (nodwch os            
gwelwch yn dda) 
Unrhyw beth arall - ymhelaethwch os yn   
bosib.

8. A fyddwch yn ymweld â gwefan Y 
Cymro yn ogystal â darllen y papur?
Byddaf                                                             
Na fyddaf.
9. A ydych hefyd yn dilyn cyfrifon           
Twitter a Facebook Y Cymro?  Oes                                                                      
gennych awgrymiadau am sut i’w    
gwella?

10. Os ydych chi wedi gweld gwefan Y 
Cymro, beth hoffech chi weld arno a sut 
y byddech am ei wella?

11. Unrhyw farn arall am gynnwys neu 
ynglŷn â’r Cymro?

12. Sut fyddech yn disgrifio eich hun fel 
siaradwr a darllenydd y Cymraeg?
Rhugl.                                                          
Gweddol rugl.                                                                 
Yn gallu deall rhywfaint.                                   
Dysgwr.
13. Os ydych yn darllen unrhyw              
gyhoeddiadau, papurau neu                                                             
gylchgronau Cymraeg eraill, a allwch 
eu rhestru os gwelwch yn dda. Neu 
nodwch os mai dim ond Y Cymro yr  
ydych yn ei ddarllen.

Papur Cenedlaethol Cymru                   £1.00
Medi 2019

Dathlu 20 
mlynedd o  
ddatganoli                           
gyda gŵyl                
unigryw yn 
y brifddinas
                 - tudalen 2

•	Mwy	a	mwy	o	Gymry	yn	wynebu										anawsterau	i	ymgartrefu	ac	aros	yn	eu									hardal	leol	

Disgwyl miloedd yn yr Orymdaith Dros Annibyniaeth ym Merthyr - tud 3

BRWYDRO I DDATRYS ‘DINISTR’ Y TAI HAF

A sut un oedd hi i chi felly? -                       dadansoddi Steddfod 2019 - tud 6, 11,17,18,19, 20

•	Yn	2017/18	roedd	39%	o’r	cartrefi	a	werthwyd	yng	Ngwynedd	yn	gartrefi	gwyliau	neu	yn	dai	‘prynu	i	rentu’	
•	Mae	ymgyrch	newydd	ar	y	gweill,	a’r					argyfwng	hwn	yn	ein	cymuendau	fydd	prif	drafodaeth	cyfarfod	cyffredinol																																																													Cymdeithas	yr	Iaith	fis	nesaf	-	tud	12

Llun: Rhys Llwyd

Papur Cenedlaethol Cymru                   £1.00
Gorffennaf 2019

OWAIN PWY?

Pam bod       
angen                
poeni? - 
mae’r iaith 
yn fyw                      
ac iach!
Barn wahanol                                  
- tud 16 -17

Pam nad yw hanes ein gwlad yn cael ei                          
ddysgu yn ein hysgolion? 

‘Profiad y tasglu yw bod nifer o ddysgwyr yn                          

ysgolion Cymru yn dysgu mwy am hanes Lloegr nag           

am hanes eu bro a’u gwlad eu hunain’ - tud 2 a 3

Cynghorau yn cefnogi breuddwyd annibyniaeth - tud 13


