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Gan eich bod bellach wedi gweld
sut le oedd eich Bloc-D yn yr
80au, helpwch ni i ychwanegu
haen arall o hanes lleol at yr
archif. Rydym am weld faint y mae
eich ardal wedi newid (neu hyd yn
oed a yw wedi newid o gwbl) ac i
wneud hynny mae angen eich
lluniau a’ch straeon arnom.

EICH LLUNIAU 

Argraffwch y tri llun o’ch Bloc-D
a’u gosod yma. Dewch o hyd i’r
lleoliadau a, gan ddefnyddio’r
lluniau sydd wedi’u hargraffu i
ganfod yr olygfa gywir, tynnwch 
lun arall o’r olygfa.  Anfonwch y llun
atom yn bbc.co.uk/domesday
gan ddefnyddio’r ffurflen e-bost. 



Wrth grwydro eich ardal,
meddyliwch am yr erthyglau o'ch
Bloc-D a’r byd y maent yn ei
ddisgrifio; beth sydd wedi digwydd
yn ystod y chwarter canrif
diwethaf a sut mae eich ardal 
yn wahanol nawr?

Dyma rai pethau i’ch 
rhoi ar ben ffordd.

1>mae tirluniau

gwledig wedi newid...

...adeiladau wedi’u dymchwel, ystadau wedi’u hadeiladu,
arferion ffermio wedi newid. At ba ddiben y defnyddiwyd
y tir yn 1986 a beth sydd yna nawr: caeau ynteu
adeiladau, tir diffaith ynteu ddolydd llawn bywyd gwyllt?

EICH STRAEON 

2>mae technoleg wedi newid...

…mewn cyfnod hynod o fyr, mae ein defnydd o ddulliau
cyfathrebu a chyfryngau wedi'i drawsnewid yn llwyr.  Mae
cyfrifiaduron, ffonau, setiau teledu a thrafnidiaeth i gyd yn wahanol.
Beth allwch chi ei weld yn eich sgwâr nawr: blychau ffôn ynteu
fastiau ffonau symudol, erialau teledu ynteu ddysglau lloeren?

3>mae cymdeithas 

wedi newid...

…ydyn ni’n cyfarfod fel yr oeddem yn arfer gwneud?
Beth ydyn ni'n ei wisgo? Sut ydyn ni’n chwarae? Pa
grwpiau cymunedol ydyn ni’n perthyn iddynt? A yw'r
cenedlaethau’n cymysgu cymaint y dyddiau hyn a sut
brofiad yw bod yn hen heddiw o gymharu â phryd hynny?

4>mae trefi a dinasoedd

wedi newid... 

...mae rhai adeiladau’n mynd a dod, ac eraill yn para
canrifoedd. Sut mae ein diddordeb mewn cynaliadwyedd
wedi newid ein syniadau o ran chwaeth a dyluniad? A yw
prosiectau adfywio trefol wedi newid y ffordd rydym yn
defnyddio ein dinasoedd mewnol? 

5>mae gwaith wedi newid...

...sut y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud bywoliaeth yn eich
bloc nawr? A yw dyddiau’r pwll glo neu'r ffatri wedi dod i ben?
Pa ddiwydiannau newydd, os o gwbl, sydd wedi cymryd eu lle? 
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Nodwch y newidiadau sydd wedi
digwydd dros y 25 mlynedd
diwethaf gan greu darlun o’r ardal
rydych yn byw ynddi heddiw. 

Os hoffech i’ch lluniau neu straeon gael eu cynnwys yn yr archif, ewch i
bbc.co.uk/domesday a defnyddiwch y ffurflen e-bost i'w hanfon atom. 
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