
Amgueddfa Cymru

BAGLORIAETH CYMRU CA4 CENEDLAETHOL/SYLFAEN

Paratoi ar gyfer Her Fer 
Dinasyddiaeth Fyd-eang 

PECYN FFYNONELLAU



Gallwn ddysgu llawer am y pwnc llafur plant drwy astudio hanes Cymru ac 
ymweld ag amgueddfeydd megis Big Pit. Does dim ond angen ymweld â 
chymoedd de Cymru i weld effaith y diwydiant glo ar yr amgylchedd megis y 
tai teras mewn trefi a phentrefi glofaol, olion tomennydd glo neu wastraff a hen 
weithiau glofaol.

Astudiwch y tair ffynhonnell hyn ynglŷn â phobl ifanc yn gweithio mewn pyllau glo 
yng Nghymru. Byddant yn eich helpu i ddeall pam yr anfonwyd pobl ifanc i weithio 
yn y pyllau glo. Byddant hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am natur eu gwaith, yr 
amodau dan ddaear a beth oedd eu barn am hyn oll. Os hoffech wybod rhagor, 
beth am astudio’r Adroddiad ar y Pyllau Glo. Gallwch weld yr adroddiadau ar gyfer 
de Cymru, ar wefan Canolfan Adnoddau Hanes y Diwydiant Glo. 

Cyfieithiadau i’r Gymraeg, yn hytrach na’r gwreiddiol, yw nifer o’r ffynonellau hyn.

Ymchwilio i Dlodi a Llafur Plant a’u Deall

PWNC: TLODI    FFOCWS: LLAFUR PLANT
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Agweddau tuag at lafur plant yn y 18fed ganrif

Mae plant wedi cael eu cyflogi mewn amaethyddiaeth a 
diwydiant yng Nghymru ers canrifoedd. Cyn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, nid oedd llafur plant yn cael ei ystyried yn 
beth drwg bob amser. Er enghraifft, pan ysgrifennodd Daniel 
Defoe am ei ymweliad â Sir Gaerhirfryn ym 1724, gwelodd 
blant pedair oed yn gweithio yn y diwydiant cotwm ac roedd yn 
falch bod ganddynt waith buddiol. Aeth yr awdur John Locke 
mor bell â datgan y dylid anfon plant tlawd i weithio yn dair 
oed gyda llond bol o fara beunyddiol! Ystyriwyd plentyndod 
yn gyffredinol yn gyfnod lle y dysgwyd sgiliau wrth baratoi ar 
gyfer cyflogaeth fel oedolyn. 

Agweddau tuag at lafur plant yn y 19eg ganrif

Erbyn y 1840au gallai tua thraean o weithlu melin gotwm neu 
bwll glo fod yn blant. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg 
dechreuodd agweddau newid ac roedd cryn drafodaeth ynglŷn 
ag amodau gwaith y plant ac a ddylent fod yn gweithio o gwbl.  
 

Dadleuon o blaid llafur plant

Ystyriwyd plant dosbarth gweithiol yn ‘oedolion bach’ ac roedd 
disgwyl iddynt gyfrannu at incwm y teulu. Roedd y rhieni wedi 
gweithio pan oeddent yn blant ac roeddent yn disgwyl i’w plant 
eu hunain wneud yr un peth.  Ychydig o ysgolion oedd ar gael 
felly roedd gwaith yn atal plant rhag gwneud drygau. Roedd 
llawer o ddiwydianwyr yn gweld cyflogi plant fel ffynhonnell 
llafur rad a oedd yn sicrhau eu bod yn gystadleuol. Ystyriwyd 
plant yn weithwyr diwydiannol delfrydol; roeddent yn ufudd ac 
roeddent yn annhebygol o ffurfio undebau llafur. Roeddent yn 
fach ac yn ystwyth ac felly’n addas i weithio rhwng peiriannau 
mewn melinau tecstilau neu ffyrdd cul tanddaearol.

Dadleuon yn erbyn llafur plant

Roedd rhai diwygwyr cymdeithasol megis Elizabeth Barrett a’r 
bardd Samuel Coleridge eisiau rhoi terfyn ar lafur plant, ac yn 
dadlau nad oedd plant fawr mwy na chaethweision. Roeddent 
yn dadlau bod caethwasiaeth wedi’i ddiddymu ym 1833. 

FFYNHONNELL 1:  Addaswyd o From the Cradle to the Coalmine, C. Thompson 
(Gwasg Prifysgol Cymru, 2014)



Roeddent yn cyhuddo rhieni o anfon eu plant i weithio naill ai 
er mwyn ennill mwy o arian iddyn nhw eu hunain neu er mwyn 
dod â dau ben llinyn ynghyd gan eu bod mor dlawd. Roeddent 
yn cyhuddo perchnogion pyllau cyfoethog a oedd yn cyflogi 
plant o fod yn farus a byw bywydau bras ar yr elw a wnaethant 
o lafur plant.

O ganlyniad i’r ddadl gorchmynnodd y llywodraeth y dylid 
cynnal ymchwiliad ac ar ôl gweld y canlyniadau, pasiwyd Deddf 
Ffatrïoedd 1833 oedd yn gosod cyfyngiadau ar oed a’r oriau y 
caniatawyd i blant weithio. Yn anffodus, nid oedd y Ddeddf yn 
cynnwys y diwydiant glo, er i un o gomisiynwyr y ffatrïoedd nodi 
bod ‘… llafur, yn yr ystafell waethaf, yn y ffatri a reolir waethaf 
yn llai caled, llai creulon a llai torcalonnus na’r pyllau glo gorau.’

Y Comisiwn Brenhinol ac Adroddiad 1842 ar y 
Pyllau Glo 

Ym 1840, llwyddodd yr Arglwydd Ashley (Iarll Shaftesbury 
yn ddiweddarach) i ddarbwyllo’r Senedd i sefydlu Comisiwn 
Brenhinol i ymchwilio i amodau yn y pyllau glo. Penodwyd 
pedwar comisiynydd i ymchwilio i oed, rhyw, nifer ac amodau 
gwaith y plant a gyflogwyd yn y diwydiant glo. Cymerwyd 

tystiolaeth gan gyflogwyr, meddygon, athrawon, clerigwyr, 
rhieni, glowyr a oedd yn oedolion, a’r plant eu hunain.  Daeth 
y comisiynwyr o hyd i dystiolaeth o greulondeb, damweiniau, 
oriau hir, clefydau’r ysgyfaint a oedd yn gysylltiedig â’r gwaith, 
ac amodau gwaith erchyll. Dyma’r adroddiad cyntaf gan y 
llywodraeth i ddefnyddio lluniau, a syfrdanwyd y cyhoedd ganddo, 
yn arbennig gan sefyllfa ceidwaid y drysau (a oedd yn agor a 
chau’r drysau aer dan ddaear), noethni bechgyn a merched 
a oedd yn cydweithio, a’r hyn a welwyd fel diffyg crefydd neu 
foesoldeb ymysg y gweithwyr ifanc.

Syfrdanwyd y cyhoedd gan Adroddiad terfynol y Comisiynwyr, a 
gyhoeddwyd ym mis Mai 1842. Yn y Senedd, galwodd Aelodau 
Seneddol am ddeddfau newydd i amddiffyn plant yn y pyllau 
glo. Brwydrodd rhai perchnogion pyllau glo yn galed yn erbyn 
hyn. Yn Nhŷ’r Arglwyddi, dadleuodd yr Arglwydd Londonderry, 
perchennog pwll glo, fod rhai gwythiennau mor denau fel mai 
dim ond plant a allai weithio arnynt. Yn ychwanegol at hynny, 
dywedodd nad oedd neb yn cael ei orfodi i weithio dan ddaear ac 
mai’r rhieni eu hunain oedd eisiau i’w menywod a’u plant weithio; 
byddai’r tlawd yn dioddef pe bai’r ddeddf yn cael ei newid.
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Deddf Pyllau Glo 1842 

Ym 1842 pasiwyd deddf newydd, Deddf Pyllau Glo, yn 
gwahardd pob benyw a bechgyn dan ddeg oed rhag 
gweithio yn y pyllau glo. Roedd y Ddeddf hefyd yn 
gorchymyn bod system i archwilio’r pyllau glo i sicrhau 
bod perchnogion yn ufuddhau i’r Ddeddf. Fodd bynnag, 
nid oedd y Ddeddf yn cyfyngu ar oriau gwaith ac nid oedd 
yn berthnasol i blant neu fenywod a oedd yn gweithio ar 
yr wyneb mewn pyllau glo. Efallai na lwyddodd y Ddeddf 
i ddileu llafur plant yn gyfan gwbl ond roedd yn gam 
sylweddol ymlaen o ran gwelliant cymdeithasol.  
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FFYNHONNELL 2: Deddfau allweddol sy’n ymwneud â chyflogi plant ac 
oedolion ifanc yn y diwydiant glo
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1842 
Deddf Pyllau Glo: 
Gwaharddwyd menywod 
a merched, a bechgyn dan 
10 oed, rhag gweithio dan 
ddaear. Gwaharddwyd 
bechgyn dan 15 oed rhag 
gweithio ar y peiriannau

1860 
Y Ddeddf Rheoli Pyllau Glo: 
Cynyddwyd yr isafswm oedran 
ar gyfer gweithio dan ddaear i 12 
mlwydd oed. Fodd bynnag, gellid 
cyflogi bechgyn o 10 mlwydd oed 
os oeddent wedi ennill tystysgrif 
presenoldeb yn yr ysgol ac yn 
gallu darllen ac ysgrifennu

1909 
Cyflwynwyd 
diwrnod gwaith 
wyth awr yn y 
pyllau glo

1956 
Pan oeddent yn dechrau 
gweithio rhoddwyd 
helmed, esgidiau mawr a 
dillad diogelwch arall am 
ddim i bob glöwr newydd. 
Gellid cael esgidiau mawr 
newydd am bris cost a 
helmedau newydd am 
chwarter y pris cost

1972 
Dyfarniad Wilberforce: Dylid 
talu cyflog oedolyn yn 18 
mlwydd oed yn y diwydiant 
glo. Cynyddwyd oedran 
gadael ysgol i 16 mlwydd oed

1872 
Roedd y Ddeddf Rheoli Pyllau Glo 
yn gwahardd cyflogi bechgyn dan 12 
oed yn llawn-amser, ac yn gwahardd 
cyflogi bechgyn dan 16 oed yn ystod 
y nos neu rhag gweithio mwy na deg 
awr y dydd neu 50 awr yr wythnos. 
Hanner diwrnod o addysg i fechgyn 
rhwng 10 a 13 oed

1850 
Llywodraeth Prydain yn 
penodi arolygwyr pyllau 
glo – cyflogwyd pedwar 
arolygwr i arolygu pob maes 
glo ym Mhrydain. Penodwyd 
wyth arolygwr ychwanegol 
ym 1855

1911 
Deddf Pyllau Glo: 
Gwaharddwyd cyflogi 
bechgyn dan 14 oed 
dan ddaear

1957 
Gorchymyn Pyllau Glo 
(Cyflogi Pobl Ifanc): 
Gosodwyd isafswm oedran 
o 16 mlwydd oed ar gyfer 
cyflogi bechgyn dan ddaear, 
oni bai am hyfforddiant



Cyrraedd y gwaith

Roedd hyd yn oed y mater syml o gyrraedd y gwaith weithiau’n 
gallu bod yn hynod o beryglus yn y pwll glo. Roedd nifer o byllau 
‘drifft’ wedi’u naddu i ochr y mynyddoedd a gallai plant grwydro 
i mewn iddynt heb fawr o bryderon am ddiogelwch. Roedd eraill 
yn byllau ‘siafft’ gyda wins ac injan stem yn eu gweithio. Roedd y 
pyllau yn ardal Llanelli hyd at 155 metr o ddyfnder ac roedd yn 
rhaid defnyddio basgedi neu ysgolion i gyrraedd y gwaelod. 

FFYNHONNELL 3: Darnau a lluniau o’r Adroddiad ar y Pyllau Glo a gyhoeddwyd ym 1842

Yn y gwaith

Roedd rhai plant yn gwthio tryciau o lo ar hyd twnelau’r pwll 
glo. Gelwid y rhain yn gertmyn. Roedd ceidwaid y drysau yn 
agor a chau drysau pren i ryddhau aer i’r twnelau. Roedd y 
ceidwad yn eistedd yn y tywyllwch, gyda dim ond cannwyll 
fach, a neb yn gwmni iddo. 

Mae’r darlun 
hwn o 1842 
yn dangos 
dau blentyn 
yn cael eu 
gollwng i bwll 
glo ar raff hir.
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Cafodd plant eu cyfweld gan y Comisiynwyr ynglŷn â’u gwaith 
yn y pyllau glo. Clywsant fod rhai plant yn dechrau gweithio am 
2 o’r gloch y bore ac yn aros dan ddaear am 18 awr.

Fy ngwaith i yw cludo glo o ben y pwll i’r brif ffordd; mae’r 
pellter yn 60 llath; does dim olwynion ar y ceirt; rwy’n eu gwthio 
nhw o fy mlaen; weithiau, bydda i’n eu llusgo nhw am fod y 
ceirt weithiau’n cael ei dynnu tuag atom, ac rydym yn cael ein 
gwasgu oddi tanynt yn aml.

Edward Edwards, 9 mlwydd oed, Pwll glo Yskyn, Llansawel

Certmon a Cheidwad y Drysau

Yn y llun hwn o’r Adroddiad ar y Pyllau Glo gwelir merch yn tynnu 
twb o lo. Mae’n gwisgo gwregys o amgylch ei chanol i dynnu’r twb 
trwm. Caiff to’r twnel ei gynnal gan byst pwll wedi’u gwneud o bren.

Rydym yn gofalu am y drysau ar y lefel pedair troedfedd. 
Rydym yn gadael y tŷ cyn chwech bob bore ac rydym yno tan 
saith o’r gloch, neu’n hwyrach weithiau. Rydym yn ennill 2c y 
dydd ac mae ein golau’n costio 2½c yr wythnos. Roedd Rachel 
mewn ysgol ddydd ac mae hi’n gallu darllen rhywfaint. Cafodd 
ei gwasgu dan ddram beth amser yn ôl ac roedd hi adref yn sal 
am amser hir, ond mae hi wedi gwella erbyn hyn.

Elizabeth Williams, 10 mlwydd oed a Mary a Rachel Enoch, 
11 a 12 mlwydd oed, Pyllau Dowlais, Merthyr
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Cyflogwyd plant a menywod fel certmyn, yn tynnu ac yn gwthio 
tybiau llawn glo ar hyd ffyrdd o’r ffas lo i waelod y pwll. Roedd 
y plant iau yn gweithio mewn parau, un fel certmon, a’r llall fel 
gwthiwr, ond roedd plant hŷn a menywod yn gweithio ar eu pen 
eu hun. Gallai’r tybiau a’r glo bwyso dros 600kg, a byddai angen 
eu symud ar hyd ffyrdd a oedd yn aml yn ddim ond 60–120cm 
o uchder.

Rwyf wedi bod yn gyrru ceffylau ers pan oeddwn i’n saith ond 
roeddwn yn gweithio ar ddrws aer am flwyddyn cyn hynny. 
Byddwn yn hoffi mynd i’r ysgol ond rwyfi wedi blino gormod 
gan fy mod yn gweithio am ddeuddeg awr.

Roedd gan Philip Davies, 10 mlwydd oed o Bwll Glo Dinas, y 
Rhondda geffyl yn gwmni. Roedd yn welw a golwg newynog arno. 
Roedd ei ddillad yn hen a charpiog. Nid oedd yn gallu darllen.

Peryglon a damweiniau

Roedd pyllau glo yn dywyll, yn fudr ac yn beryglus. Deuai’r unig 
olau o ganhwyllau a lampau olew. Gallai nwy yn y pwll fygu 
glowyr, neu ffrwydro. Gallai twnelau orlifo neu ddymchwel. 
Roedd damweiniau’n anafu glowyr ifanc yn ddifrifol a hyd yn oed 
yn lladd rhai.

Henrietta Franklin, 11 mlwydd oed, gwasgwyd gan geffyl a dram. 
Ni chafodd ei lladd. PLYMOUTH. Philip Phillips, llosgwyd gan 
danchwa. Yn segur am bum mis. Yn anffodus, anffurfiwyd ei 
wyneb. GRAIG. Mary Price, ceidwad drysau, cwympodd i gysgu 
a disgynnodd ar y cledrau. Aeth dram dros ei choes a’i thorri. 
Ann Jenkin 12 mlwydd oed, disgynnodd i’r pwll. Fe’i lladdwyd.

Adroddiad ar byllau glo yn ardal Merthyr
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Ganwyd a magwyd William Thomas mewn tŷ 
teras bach yn Abercynon, de Cymru, ym 1923. 
Roedd ei deulu’n un nodweddiadol o’r gymuned 
lofaol Gymreig. Ym 1986 bu’n hel atgofion am ei 
fywyd fel glöwr ifanc yn y 1930au. 

Roedd damwain bron i flwyddyn yn ôl a chafodd y rhan fwyaf 
ohonom ein llosgi. Cefais fy nghario adref gan ryw ddyn. Roedd 
yn boenus iawn am fod y croen wedi llosgi oddi ar fy wyneb. 
Doeddwn i ddim yn gallu gweithio am chwe mis.

Phillip Phillips, 9 mlwydd oed, Pwll glo Plymouth, Merthyr

Plentyndod adeg dirwasgiad economaidd
         
Roeddwn yn dal yn fy arddegau yn ystod y dirwasgiad. Ni allaf 
ddweud â llaw ar fy nghalon fy mod yn cofio rhyw lawer am 
y tlodi, y diweithdra, y streiciau ac aflonyddwch gwleidyddol 
y cyfnod. Doeddwn i ddim yn gwybod fawr ddim am yr hyn 
a oedd yn digwydd y tu hwnt i Abercynon. Roedd fy nhad a’i 

FFYNHONNELL 4: Cyfweliad â William Thomas, glöwr ifanc o’r 1930au      

frodyr yn gweithio mewn pwll glo cymharol llewyrchus, a oedd 
yn golygu er nad oeddem yn gefnog, nid oeddem byth yn brin 
o fwyd neu ddillad. Y rhai a ystyriwyd yn gefnog oedd rheolwr 
y pwll, y meddyg lleol a rheolwr y siop gydweithredol leol, un o’r 
ychydig rai yn Abercynon a oedd yn berchen ar gar.
                 
1.  Pam rydych chi’n meddwl nad oedd William yn llawn 
sylweddoli problemau’r dirwasgiad?
      
   
Fy swydd gyntaf         
        
Pan oeddwn yn ddeuddeg mlwydd oed roeddwn yn gallu helpu 
gyda chyllideb y teulu pan drefnodd fy nhad i mi weithio yn 
y siop farbwr leol fel sebonwr. Roeddwn yn gweithio bob nos 
a thrwy gydol dydd Sadwrn am hanner coron (tua 12c) yr 
wythnos, ac roeddwn yn rhoi hanner yr arian i mam. 
Yr adeg honno roedd yn gyffredin i ddynion fynd i siop y 
barbwr i eillio eu barf, a chael trafodaeth fanwl ar y clecs lleol. 
Un dydd Sul, cynigiodd y barbwr, Baden Adams, rai oriau 
ychwanegol i mi, a derbyniais yn eiddgar. Aeth â mi i dŷ yn 
Abercynon, rhoddodd frws eillio i mi a chwpanaid o ddŵr poeth 
a dywedodd wrthyf am ofalu am y cwsmer a oedd yn aros yn 



brechdanau yr oedd fy mam wedi’u rhoi i mi mewn bocs bwyd. 
Os nad oeddech chi’n defnyddio bocs bwyd byddai’r llygod 
yn mynd i mewn i’ch pocedi ac yn bwyta’ch bwyd. Roeddem 
yn dechrau gweithio am 6.45 a.m., ac yn dychwelyd i’r wyneb 
tua 4 p.m. Gelwid y system hon o gloddio yn ‘dalcen a hedad’ 
a olygai bryd hynny nad oedd unrhyw beiriannau cludo, driliau 
niwmatig neu dorrwr glo, fel y byddech yn eu gweld mewn pwll 
glo modern. Roedd y gwaith yn cael ei wneud â chaib, rhaw a 
bwyell. Roedd disgwyl i bawb lenwi saith neu wyth dram (tryc 
glo) yn ystod pob sifft. Roeddwn yn arfer treulio rhyw chwe awr 
y dydd yn llusgo ‘bocs cwrlo’ llawn glo, a byddai fy mrawd hŷn 
yn ei godi a’i arllwys i’r dram. Pan oedd y dramiau’n llawn roedd 
y cludwr a’i ferlen yn mynd â nhw.

3.  Yn eich barn chi, sut roedd William yn teimlo ynglŷn â 
dechrau gweithio yn y pwll glo? 

Peryglon a damweiniau  

Roedd damweiniau yn rhan o fywyd glöwr ac felly y mae hi o 
hyd. Rwy’n cofio gweld damweiniau difrifol yn y pwll glo ond 
ni ddylech anghofio bod damweiniau llai difrifol yn llawer 
mwy cyffredin. Er enghraifft, roedd briwiau yn aml yn cael eu 
trin mewn modd annigonol, yn rhannol oherwydd yr amser 

yr ystafell arall. Pan agorais y drws gwelais y cwsmer yn aros 
amdanaf – hen ddyn a oedd yn hollol farw. Rhywsut llwyddais 
i seboni’r corff, ond dyna’r tro olaf i mi dderbyn cynnig am 
waith goramser.

2. Ydych chi’n meddwl mai i helpu gyda chyllideb y teulu oedd 
yr unig reswm pam y trefnodd tad William i’w fab 12 mlwydd 
oed weithio yn y siop barbwr leol? Beth oedd y rhesymau 
posibl eraill?

Dechrau gweithio yn y pwll glo              

Dechreuais weithio yn y pwll glo yn Abercynon, ochr yn ochr 
â’m tad a’i bedwar brawd, ym mis Mai 1937, yn fuan ar ôl fy 
mhen-blwydd yn 14 oed. Doedd hynny ddim yn sioc. Roedd y 
rhan fwyaf o fechgyn ifanc yng nghymuned lofaol De Cymru 
yn dilyn eu tadau a’u brodyr i weithio yn y pwll glo. Doeddwn 
i ddim wir yn sylweddoli pa mor galed a pheryglus oedd 
gweithio yn y pwll glo nes i mi ddechrau yno. Rwy’n cofio teimlo 
bod y daith i lawr y siafft i waelod y pwll yn ddiddiwedd. 

Roedd yn rhaid i ni gerdded gryn bellter i’r ffas lo, wrth 
gario lamp drydan fawr a oedd yn pwyso rhyw ddeg pwys. 
Roedd rhaid i mi hefyd gario ‘jac dŵr’ neu fflasg o ddŵr a’r 
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roedd hi’n ei gymryd i ddod allan o’r pwll. O ganlyniad i ddiffyg 
sterileiddio neu driniaeth prydlon, roedd briwiau’r glowyr, yn 
amlach na pheidio, yn gadael creithiau glas a achoswyd gan 
lwch glo. Mae gennyf amryw o’r rhain o hyd, hyd yn oed ar ôI 
hanner canrif. Roedd y meddyg lleol yn delio â’r achosion llai 
difrifol hyn ac roedd hyd yn oed yn ail-osod esgyrn a oedd 
wedi torri, yng nghartref y glöwr hwnnw. 

Roedd synau yn chwarae rhan bwysig iawn ym mywyd glöwr. 
Un o’r pethau cyntaf y bu’n rhaid i mi ei ddysgu oedd na 
ddylech byth anwybyddu’r wich neu’n dwndwr lleiaf. Gallai hyn 
fod yn rhybudd pwysig o do yn cwympo neu bostyn pwll yn 
torri o dan bwysau. Pan oeddwn yn bymtheg oed, roeddwn yn 
bresennol pan laddwyd dyn ar ôl i’r to gwympo. Doedd dim 
llawer y gallai unrhyw un ei wneud pan ddigwyddodd hyn.

Gallai damweiniau difrifol ddigwydd yn rhwydd os oedd unrhyw 
löwr yn ddigon gwirion i gynnau sigarét o dan ddaear. Roedd 
ffrwydradau nwy yn peri arswyd i löwyr. Rwy’n cofio bod rhyw 
1,000 o fetrau i ffwrdd o ffrwydrad a laddodd dri dyn ac a’m 
taflodd oddi ar fy nhraed. Ymlusgodd y rhai a oroesodd ar hyd 
cledrau’r dram er mwyn dod o hyd i’r ffordd allan, gan fod pob 
golau wedi diffodd. Rydych chi’n gwybod beth yw bod mewn 
tywyllwch go iawn pan rydych yn löwr.

Un dasg hynod beryglus oedd ymestyn cledrau’r dramiau. 
Roedd y rhain yn drwm iawn ac unwaith gwelais ffrind o 
Gaerffili yn colli pump o fodiau’i draed pan ddisgynodd un o’r 
cledrau hyn ar ei droed. Yr adeg honno, nid oedd y fath beth ag 
esgidiau blaen dur neu helmedau dur. Mae’n rhaid i bob glöwr, 
hyd yn oed heddiw, fod yn ofalus iawn dan ddaear.

4.  Yn eich barn chi, pa effaith a gafodd damweiniau fel y rhain 
ar agwedd glowyr fel William tuag at weithio yn y pwll glo?

Bywyd teuluol

Nawr, wrth i mi edrych yn ôl, rydw i’n sylweddoli pa mor galed 
oedd bywyd fy mam. Bu farw yn ei phumdegau, wedi gweithio 
hyd farwolaeth mewn gwirionedd. Roedd yn codi cyn pump 
o’r gloch bob bore ac nid oedd yn mynd i’r gwely cyn hanner 
nos. Roedd yn rhaid iddi goginio ar gyfer pum glöwr a golchi eu 
dillad, heb ddim o’r cyfleusterau modern, megis sugnydd llwch 
neu beiriannau golchi awtomatig. Os cofiaf yn iawn, ei phrif 
offer oedd bwrdd sgwrio, brwsys a haearn smwddio. Treuliodd 
fy nhad ei holl fywyd yn gweithio fel glöwr a bu farw o glefyd 
yr ysgyfaint oherwydd iddo anadlu llwch glo am gymaint o 
flynyddoedd.
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5. Yn eich barn chi, sut roedd mam William yn teimlo am ei 
bywyd hi a bywyd ei gŵr a’u meibion yn gweithio yn y pwll glo? 

Bywyd ar yr wyneb

Roedd cael eich magu mewn cymuned lofaol yn golygu 
derbyn bywyd fel yr oedd a fyddwn i ddim yn dweud fy mod 
yn anhapus o gwbl. Wrth gwrs, roedd gweithio yn y pwll glo yn 
galed ac yn beryglus, a gyda llaw, roeddwn yn cael fy nhalu yr 
hyn a fyddai’n gyfwerth â thua 50c yr wythnos. Ond ychydig a 
wyddom am yr hyn a oedd yn digwydd y tu hwnt i Abercynon, 
heblaw am yr hyn a oedd yn y papurau newydd, ar y radio 
a’r ffilmiau newyddion yn y sinema. Ychydig iawn o bobl oedd 
â theleffôn hyd yn oed. Beth bynnag, doedd bywyd ddim yn 
waith i gyd. Roeddem yn ddigon ffodus i allu fforddio gwyliau 
mewn pabell ym Mhorthcawl unwaith y flwyddyn. Ar achlysur 
arbennig, roeddem yn ymweld â marchnad Pontypridd ar 
brynhawn Sadwrn. Os oeddem yn ffodus, roeddem yn mynd i’r 
sinema leol, y ‘Palace’, yn achlysurol. 

6. Yn eich barn chi, beth oedd William yn ei olygu pan 
ddywedodd os oeddech yn cael eich magu mewn cymuned 
lofaol eich bod yn derbyn bywyd fel yr oedd? 

FFYNHONNELL 4



FFYNHONNELL 5: Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru a’r wefan

Bydd modd i chi ddysgu llawer mwy drwy ymweld â Big Pit 
Amgueddfa Lofaol Cymru. 

Mae Orielau Glofaol Big Pit yn efelychu gweithfeydd dan ddaear 
ac mae cyflwyniad aml-gyfrwng yn adrodd stori datblygiad 
diwydiant glo Cymru.

Bydd ymweld â Big Pit nid yn unig yn eich helpu i ymchwilio 
i dlodi plant a llafur plant ond cewch hefyd weld sut mae’r 
Amgueddfa’n cyflwyno’r stori. Bydd hyn o gymorth i chi o ran 
syniadau ar gyfer eich gweithgaredd codi ymwybyddiaeth yn 
nes ymlaen.

Ar y Daith dan Ddaear, cewch eich gollwng 90 metr i lawr 
siafft pwll Big Pit i gael taith o amgylch rhan o’r gweithfeydd 
tanddaearol gwreiddiol.

Bydd ymwelwyr yn gwisgo’r un offer yn union â’r hen lowyr – 
helmed, lamp capan, gwregys, batri a ‘dyfais hunan-achub’. Pan 
fyddwch dan ddaear, cewch eich tywys o amgylch y talcenni glo, 
tai’r peiriannau a’r stablau yng nghwmni cyn-löwr.

Bydd eich tywyswr yn esbonio’r gwahanol ffyrdd y byddai’r glo 
yn cael ei gloddio a’i gludo, ac yn sôn am rai o’i brofiadau ei hun.



Mae gwefan Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru (cyfeiriad y 
wefan isod) hefyd yn lle gwych i ddod o hyd i ffynonellau 
hanesyddol a gwybodaeth am blant yn gweithio yn y pyllau 
glo. Gallwch weld mwy o dystiolaeth yn Adroddiad Pyllau 
Glo 1842 yn adran ‘Plant y Chwyldro’ ynghyd ag ystod o 
weithgareddau ac adnoddau 

Cyfeiriad gwefan Big Pit:
www.amgueddfa.cymru/bigpit

Canolfan Adnoddau Hanes y Diwydiant Glo  

Yn olaf, os hoffech lawer mwy o wybodaeth am lowyr ifanc yn 
y 19eg ganrif, astudiwch yr Adroddiad ar y Pyllau Glo ei hun.
Gallwch ddod o hyd i’r ffynonellau wedi’u hargraffu yma, 
ynghyd â’r holl adroddiadau ar gyfer de Cymru ar wefan 
Canolfan Adnoddau Hanes y Diwydiant Glo. 

Cyfeiriad gwefan y Comisiwn Brenhinol
www.cmhrc.co.uk/site/literature/royalcommissionreports/ 
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Plant yn gweithio 
yn y diwydiant glo 
yn India heddiw

Rydym wedi astudio tystiolaeth am 
blant yn gweithio yn y diwydiant glo yng 
nghymoedd de Cymru yn y 19eg ganrif. 
Astudiwch y ffynonellau isod am blant sy’n 
gweithio yn y diwydiant glo yn nhalaith 
Meghalaya yn India heddiw.
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KHLIEHRIAT, KHLIEHRIAT, India – ar ôl mynd i lawr rhyw 70 
troedfedd ar risiau simsan wedi’u gwneud o fambŵ i bwll llaith, 
gwyrodd y glowyr yn eu harddegau i mewn i dwll du rhyw ddwy 
droedfedd o uchder a chropian am ganllath drwy fwd cyn 
dechrau cloddio am lo.

Roeddent yn gwisgo crysau T, trowsus tebyg i byjamas ac 
esgidiau rwber byr - nid oedd helmed galed nac esgidiau 
blaenau dur i’w gweld yn unman. Roeddent yn clymu carpiau ar 
eu pen i ddal fflacholau bach ac yn stwffio’u clustiau â chadach. 
Ac roeddent yn treulio’r diwrnod cyfan wyneb yn wyneb â 
marwolaeth.

Dim ond dau fis cyn gweithredu deddf bwysig 2010 yn llawn, 
sy’n gorchymyn bod pob plentyn Indiaidd rhwng 6 a 14 oed yn 
yr ysgol, mae rhyw 28 miliwn wrthi’n gweithio yn ôl 
Unicef (Cronfa Blant y Cenhedloedd Unedig). Gellir 
dod o hyd i blant sy’n gweithio ymhobman – mewn 
siopau, ceginau, ffermydd, ffatrïoedd ac ar safleoedd 
adeiladu. Yn ystod y dyddiau nesaf efallai y bydd 
y Senedd yn ystyried deddf arall i wahardd llafur 
plant, ond mae hyd yn oed ymgyrchwyr hawliau 
plant, er yn croesawu’r deddfau, yn dweud mai prin 
fydd effaith mwy o ddeddfau o ran datrys un o 
broblemau mwyaf anhydrin India.

“Mae gennym ddeddfau da iawn yn y wlad hon” meddai 
Vandhana Kandhari, arbenigwr amddiffyn plant gydag Unicef. “Y 
modd yr ydym yn eu rhoi ar waith yw’r broblem.”
Mae talaith Meghalaya yn ardal ddwyreiniol anghysbell India. 
Mae’r boblogaeth yn llwythol ac yn Gristnogion gan fwyaf, 
ac mae eu hieithoedd, eu bwyd a’u pryd a gwedd yn debyg i’r 
Tsieineaid yn llawn cymaint ag Indiaid.

Ymhlith yr achosion mae tlodi, llwgrwobrwyo, ysgolion 
adfeiliedig ac athrawon absennol, ac nid oes gwell darlun o’r 
broblem na’r pyllau cyfyng Dickensaidd yn nhalaith Meghalaya. 
Mae’r rhan fwyaf o’r gweithwyr dan oed wedi’u masnachu’n 
anghyfreithlon i’r ardal o Nepal a Bangladesh gan asiantau sy’n 
gweithio i berchnogion y pyllau.

Dywedodd Suresh Thapa, 17, ei fod wedi gweithio 
yn y pyllau ger cwt ei deulu “ers ei fod yn 
blentyn”, a’i fod yn disgwyl i’w bedwar brawd 
iau ddilyn yr un trywydd. Mae ef a’i deulu’n byw 
mewn cwt bach wedi’i wneud o darpolin a ffyn 
wrth ymyl y pwll. Nid oes ganddynt gyflenwad 
dŵr, toiled na ffordd o wresogi’r cwt. Dywedodd 
ei fam, Mina Thapa, “Os nad ydynt yn gwneud y 
gwaith hwn, pa swyddi eraill sydd ar gael iddynt?”

FFYNHONNELL 6: Darn o adroddiad yn y New York Times, Chwefror 2013 
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Mae Deddf Pyllau Glo India 1952 yn gwahardd unrhyw un o dan 
18 oed rhag gweithio mewn pwll glo, ond dywedodd Ms Thapa 
y byddai gweithredu’r ddeddf honno’n niweidio ei theulu. “Mae’n 
angenrheidiol i ni eu bod yn gweithio. Nid oes neb yn mynd i roi 
arian i ni. Mae’n rhaid i ni weithio a bwydo ein hunain”.

Nid yw presenoldeb plant ym mhyllau glo Meghalaya yn 
gyfrinach. Dywedodd pennaeth Suresh, Kumar Subba, fod plant 
yn gweithio mewn pyllau glo ledled y rhanbarth. “Mae’r rhan 
fwyaf o’r rhai sy’n dod yma yn amddifad” dywedodd Mr Subba, 
sy’n goruchwylio pum pwll glo ac yn cyflogi 130 o bobl sydd 
gyda’i gilydd yn cynhyrchu 30 tunnell o lo bob dydd.
Cyfaddefodd fod amodau gwaith yn ei bwll glo ef ac mewn 
pyllau glo eraill yn yr ardal yn beryglus. Dywedodd mai un o 
ddeddfwyr y wladwriaeth oedd perchennog y pyllau glo y mae’n 
gyfrifol amdanynt.

“Mae pobl yn marw drwy’r amser” meddai. “Rydych yn bwyta 
brecwast yn y bore, yn mynd i’r gwaith a byth yn dod nôl. Mae 
llawer wedi marw yn y ffordd hon.”

Er bod gan lywodraeth India ddeddfau’n gwahardd llafur 
plant ac amodau gwaith anniogel, gan amlaf y taleithiau sydd 
â’r cyfrifoldeb am weithredu’r deddfau hynny. Mae effaith 
gwleidydda yn drwm ar yr heddlu, felly mae cosbi diwydiannau 

a gaiff eu cefnogi gan y rhai â grym gwleidyddol yn beth prin 
iawn. Mae swyddogion yr heddlu yn casglu llwgrwobrwyon 
yn rheolaidd gan yrwyr lorïau glo, felly mae’r diwydiant yn 
ffynhonnell incwm i swyddogion.

“Caniateir i lafur plant barhau yn Meghalaya gan y rhai sydd â 
grym ac awdurdod, yn yr un modd ag y gwneir ar draws India”, 
meddai Shantha Sinha, cadeirydd y ‘Comisiwn Cenedlaethol i 
Amddiffyn Hawliau Plant’.

Yn 2010 adroddodd ‘Impulse’, sefydliad anllywodraethol wedi’i 
leoli yn Shillong, prifddinas Meghalaya, ei fod wedi darganfod 
200 o blant – rhai mor ifanc â 5 oed – yn gweithio mewn 10 
o byllau glo lleol. Roedd y grŵp yn amcangyfrif bod cymaint â 
70,000 o blant yn gweithio mewn tua 5,000 o byllau glo.

Nid oedd unrhyw system awyru yn nifer o’r pyllau glo yr 
ymwelwyd â hwy ym Meghalaya a dim ond un fynedfa; nid 
oeddent yn dilyn unrhyw gynllun cloddio, nac ychwaith yn 
defnyddio calchfaen i leihau’r risg o ffrwydradau a phrin 
oedd y pyst a oedd yn cynnal y to, ac roedd yno lu o amodau 
peryglus ac anghyfreithlon eraill. Nid oedd eu grisiau bambŵ 
yn strwythurol gadarn ac roedd angen i lowyr gerdded wysg 
eu hochr i osgoi cwympo. Dywedodd y glowyr fod yr amodau 
hynny’n endemig.



Gwytnwch. Yr un gair hwn yw’r disgrifiad gorau o’r bobl wnes i 
eu cyfarfod yn India. Boed yn löwr anghyfreithlon yn gweithio 
mewn twll cyfyng 400 troedfedd dan ddaear, yn blentyn yn 
llwytho basgedi glo sy’n pwyso 50 pwys i dryciau, dosbarthwyr 
glo mewn depo glo, neu fenywod yn y pentrefi yn y pyllau glo 
sy’n gweithredu fel y glud sy’n cadw teuluoedd a chymunedau 
ynghyd, dangosodd bob un ohonynt wytnwch aruthrol, 
graslonrwydd a charedigrwydd. Nid oedd neb yn chwerw, neb yn 
cwyno, ac ni ofynnodd neb am ddim gennyf.

Mae bywyd mor sylfaenol yma bellach nes ei bod yn faich 
amlosgi’r marw, er bod y seremoni hon yn rhan hanfodol o 
symud ymlaen i’r byd a ddaw. Mae un grŵp o lowyr, sy’n byw 
mewn pwll glo lle y cafwyd tanau tanddaearol ers bron i ganrif, 
yn rhwymo’r ymadawedig mewn cadachau ac yn gwthio’r corff i 
lawr un o nifer o hafnau lle bydd y corff yn llosgi.

FFYNHONNELL 7: Delweddau a darnau o adroddiad Life in India’s Coalmines 
gan Robb Kendrick, National Geographic ar-lein, mis Mawrth 2014
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Zakir Hussain, bachgen o ardal Karimgani yn Assam, sydd wedi 
bod yn gweithio ym mhyllau glo Jaintia am y ddwy flynedd 
ddiwethaf.

“Mae bywyd yn galed iawn yma. Mewn gwirionedd, nid oes 
gwerth o gwbl i fywyd. Mae cloddio am lo yn waith caled ac yn 
ychwanegol at hynny mae bechgyn lleol a’r ‘sardar’ (arweinydd 
grŵp o labrwyr) yn aflonyddu arnaf. Mae bwyd yn ddrud iawn. 
Weithiau bydd reis yn costio mwy na 30 rwpî y cilo. Mae 
llysiau’n ddrud iawn hefyd. Ar gyfartaledd, mae labrwr yn ennill 
tua R400 y dydd. Mae’r rhai sy’n cloddio glo o dwll cyfyng yn 
ennill rhyw R1500 y dydd ond maen nhw’n peryglu eu bywydau. 
Mae bywyd yn galed iawn yn y pwll glo. Mae’n llaith ac yn boeth 
iawn. Nid yw’n bosibl gweithio am fwy na phedair awr ar y tro 
yn y pwll glo ac mae’n gwneud i chi fygu. Gall plant weithio am 
ddwy awr a hanner. Ar ôl hynny mae’n rhaid iddynt ddod allan 
i gael ocsigen ffres. Fel arfer, caiff plant eu hyfforddi’n anffurfiol 
gan weithwyr hŷn neu berthnasau am 10–15 diwrnod cyn iddyn 
nhw ddechrau cloddio am lo eu hunain. Nid oes cyfleuster 
achosion brys gerllaw…Mae llawer yn cael eu lladd yn y pyllau 
glo. Mae’r sardar yn anfon y corff marw yn ôl adref. Weithiau nid 
yw’r corff yn cael ei ddarganfod hyd yn oed!”

FFYNHONNELL 8: Adroddiad ar gloddio ym Meghalaya, India, TwoCircles.net (2010)

Ar Dachwedd 20, 2009 datgelodd ymchwiliad gan y Comisiwn 
Hawliau Dynol Asiaidd sydd wedi’i leoli yn Hong Kong fod 
marwolaethau yn y pyllau glo yn gyffredin a bod cyrff yn cael 
eu claddu mewn beddau cudd wrth ymyl y pyllau, yn aml dan 
bentwr o bridd. Mae’r plant yn cael eu bygwth i beidio â datgelu 
eu hunaniaeth dramor i unrhyw un y maent yn ei gyfarfod. 
Nid oes ganddyn nhw ryddid i symud o adeiladau’r pwll glo lle 
maent yn gweithio.

Mae’r oriau gwaith yn hir, yn aml o doriad gwawr tan iddi nosi 
heb unrhyw egwyl. Nid oes ganddynt unrhyw fodd o gysylltu â’r 
byd y tu allan, a llai fyth â’u teuluoedd. Yr unig offer sydd gan y 
plant i gloddio am lo neu galchfaen yw rhawiau neu geibiau.”
Wrth ymweld â phwll glo, gallai’r gohebydd hwn weld bod plant 
yn gweithio am 8-10 awr y dydd mewn amgylchedd gwaith 
anniogel a budr. Datgelodd rhai plant dan 16 oed eu bod yn 
cloddio am lo drwy agoriad cul yn y pwll glo ac roedd bywyd yn 
hynod o beryglus y tu mewn.

Gellir marw o ganlyniad i greigiau’n disgyn y tu mewn i’r pyllau 
neu oherwydd eu bod yn llawn dŵr. Dywedodd y plant hefyd 
mai dim ond un ysbyty bach oedd yn ardal yr holl byllau glo a 



oedd wedi’i gwasgaru dros 15km ac roedd hwnnw yn Sutnga 
ym mryniau Jaintia. Roedd yr unig ganolfan iechyd yn Jowai, 
gryn bellter i ffwrdd. Nid oedd cyfleusterau cymorth cyntaf 
hyd yn oed ar gael. Nodwyd bod un neu ddau o siopau 
meddyginiaeth ar gael er nad oeddent yn hygyrch i’r plant.

FFYNHONNELL 8



Yn nhrefi glofaol gogledd ddwyrain India, plant yw nifer o’r glowyr. 
Mae’n bosibl bod miloedd o weithwyr dan oed mor ifanc ag 8, wedi’u 
denu gan y cyflog, yn gadael yr ysgol er mwyn gweithio yn y pwll glo 
o dan amodau peryglus. Yn swyddogol, mae’r wlad yn cynnal safonau 
diogelwch glofaol ac yn gwahardd llafur plant, ond mae diffygion yng 
nghyfraith y wladwriaeth yn caniatáu camarfer ar raddfa eang.

Mae’r glowyr ifanc yn mynd i lawr ysgolion bregus wedi’u gwneud 
o ganghennau i’r pyllau glo dros dro sy’n britho Bryniau Jaintia 
yng ngogledd ddwyrain India, ac yn sgrialu wysg eu hochr i mewn 
i siafftiau cyfyng sydd mor fach fel nad yw hyd yn oed yn bosibl 
penlinio ynddynt. Wrth orwedd ar eu cefnau, maent yn cloddio â’u caib 
a’u dwylo noeth. Mae llafur dynol yn llawer rhatach na pheiriannau 
yma. Mae amryw yn gwisgo fflip-fflops a throwsus byr, eu hwyneb 
a’u hysgyfaint yn ddu gan lo. Nid oes neb yn gwisgo helmed. Ar ôl 
dwy awr o waith malu mae’r cert sydd hanner maint arch yn llawn, 
ac maen nhw’n ei lusgo’n ôl ar eu cwrcwd i geg y twll lle mae clerc yn 
cofnodi eu gwaith. Mae’r rhan fwyaf yn ennill doler neu ddwy yr awr.

“Disgynnodd carreg fawr ar ben ffrind mewn pwll glo cyfagos y 
llynedd, a bu farw,” meddai Sharan Rai, 16 oed, wrth gymryd saib wrth 
ymyl y fynedfa gyda’i ffrind Late Boro, 14 oed. Dechreuodd y ddau 
gloddio pan oeddent yn 12 oed. “Ni wnaeth y perchnogion dalu dim i’r 

FFYNHONNELL 9: Adroddiad y Los Angeles Times ar blant yn y diwydiant 
glo yn Ladrymbai, talaith Meghalaya, India (2011) 

teulu. Rwy’n ceisio gwneud yn siŵr fod y waliau’n edrych yn gryf cyn i 
mi fynd i mewn.”

Efallai y bydd Sharan yn gadael y gwaith peryglus hwn. Gadawodd 
yr ysgol yn y pedwerydd dosbarth flynyddoedd yn ôl, ac mae grŵp 
dinesig wedi’i ddarbwyllo i ddychwelyd. Mae Late, o dalaith Assam, 
sydd erioed wedi bod yn yr ysgol ac sy’n anllythrennog, yn fwy 
nodweddiadol.

“Gadewch i Sharan adael, ac actio’r dyn mawr,” meddai gan geisio dal 
y dagrau yn eu hôl. “Bydda i’n torri glo. Dyma fy mywyd i.”

Credir bod miloedd o blant, rhai mor ifanc ag 8, yn llafurio ochr 
yn ochr ag oedolion ym mhyllau glo’r gogledd ddwyrain; mae eu 
cyrff bach yn addas iawn i’r gwythiennau glo cul. Mudodd llawer 
yn gyfreithlon o Nepal neu’n anghyfreithlon o Fangladesh gyfagos, 
wedi’u denu gan y cyflog.

Nid yw marwolaethau yn cael eu cofnodi ond maent ymhell o fod 
yn brin; a bron nad yw gofal meddygol yn bodoli o gwbl. Mae llawer 
o’r plant hŷn yn gwario’u cyflog ar alcohol, gamblo a phuteiniaid. 
Mae rhai yn gadael; mae eraill yn parhau i weithio yn y pyllau am 
ddegawdau.



Mae gan India ddeddf cloddio genedlaethol, a mesur sy’n rhoi hawl i 
addysg, ac mae wedi cadarnhau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn, heblaw am ychydig o gymalau allweddol ynglŷn 
â pha mor gyflym y cânt eu gweithredu. Ond mae hawliau tir llwythol 
yn nhalaith Meghalaya yn cael blaenoriaeth cyn rhai deddfau 
cenedlaethol, ac anwybyddir deddfau eraill i raddau helaeth, sy’n creu 
bylchau deddfwriaethol sy’n ddigon mawr i yrru lori lo trwyddyn nhw, 
meddai ymgyrchwyr…

Yn swyddogol, bu farw 81 o bobl mewn damweiniau mewn pyllau 
glo yn 2009. Ond nid yw marwolaethau yn Meghalaya yn cael eu 
cofnodi ac nid ymchwilir iddynt; gyda’r rhan fwyaf yn cael eu cadw’n 
dawel er mwyn osgoi bod y pyllau’n cau.

Mae nifer y plant sy’n gweithio yn y 5,000 o byllau glo yn y dalaith 
yn destun dadl, gydag ‘Impulse’ yn amcangyfrif degau o filoedd a 
gwleidyddion lleol yn dweud mai cannoedd yw’r ffigur. Fodd bynnag, 
nid oes llawer yn dadlau nad yn Meghalaya y mae’r mwyafrif llethol o 
lowyr dan oed India yn gweithio. Mae bron pawb yn adnabod rhywun 
sydd wedi marw yn y “pyllau marwol”. Bu farw tri yn ddiweddar ar ôl i 
siafft gwympo, a phedwar pan ddisgynnodd hopran.

Mae perchnogion pyllau “cyfrifol” yn talu $200-$500 doler ar gyfer 
angladdau, ac nid yw eraill yn talu dim. “Os ydych yn marw, dyna’ch 
ffawd,” meddai Shyam Rai, 22, nad yw’n perthyn i Sharan ac sydd 

wedi bod yn gweithio ers ei fod yn 17 oed. “Clywais fod diemwntau 
mewn pyllau glo, ond yn sicr nid wyf fi wedi dod o hyd i un.”

Mae’r fferyllfa feddygol agosaf, sy’n gwerthu fawr mwy nag asbirin, 
sebon acne a meddyginiaethau llysieuol, ychydig filltiroedd i ffwrdd 
yn Latyrke. “Nid oes gennym lawer o foddion” meddai Pintu Roy, clerc 
yn y fferyllfa. “Os yw’n ddifrifol, gyrrwch i Shillong,” sydd dair awr i 
ffwrdd.

Mae’r glowyr mor ofalus ag y mae eu hadnoddau a’u sgiliau prin yn 
caniatáu.  Mae Sharan yn gwirio siafft y pwll ar gyfer risg o’r siafft yn 
cwympo drwy daro’r waliau.
“Os yw’n mynd ‘dyng-dyng’, mae pethau’n ddrwg, ‘tac-tac’, popeth yn 
iawn,” meddai. “Wrth gwrs, rydych yn anadlu llwch glo, ond nid yw’n 
achosi niwed.”
Bryniau Jaintia yw Gorllewin Gwyllt India. Mae masnachwyr mewn 
cabanau yn gwerthu esgidiau, creision, diod feddwol a fawr ddim 
arall. Mae lorïau glo, a delweddau o wahanol dduwiau wedi’u paentio 
â llaw arnyn nhw, yn chwydu mwg du wrth ddringo’r lonydd serth. 
“Life is Not Forever” meddai arwydd ar un ohonyn nhw. Gall glowyr 
sy’n oedolion ennill $150 yr wythnos, cyflog da. Ond mae llawer yn 
gwastraffu’r arian.
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Dywedodd Mr Lanong fod ‘adroddiadau o lafur plant wedi’u 
camddarlunio, mai dim ond helpu eu rhieni mae’r rhan fwyaf 
o blant, ac y dylai deddf wladwriaethol arfaethedig leihau 
gormodedd. Dywedodd Phillip Pala, perchennog pwll glo, y 
mae ei frawd yn gwasanaethu yn senedd India, mai dim ond 
yn achlysurol yr oedd damweiniau’n digwydd. “Mae risg ym 
mhopeth,” meddai. 

Gwrthododd Bindo M. Lanong, dirprwy brif weinidog 
mwyngloddio a daeareg Meghalaya, ganfyddiadau’r 
archwiliadau’n llwyr. “Nid oes unrhyw lafur plant yn Meghalaya,” 
meddai mewn cyfweliad ffôn y mis hwn. “Mae’r honiadau hyn yn 
hollol absẃrd. Nid ydynt yn seiliedig ar ffeithiau.” Dywedodd Mr 
Lanong hefyd fod pyllau glo yn Meghalaya yn dilyn rheoliadau 
diogelwch cenedlaethol.

Ymatebodd Mr Lanong: “Beth ddylem ei wneud, rhoi’r gorau 
i gloddio? Rwy’n gofyn i’r bobl hynny os yw cloddio mewn 
mannau cyfyng wedi’i wahardd, byddwch yn ymyrryd â rhyddid y 
tirfeddianwyr.”

FFYNHONNELL 10: Ymatebion Bindo Lanong, Gweinidog Mwyngloddio 
Meghalaya i’r adroddiadau o lafur plant, a adroddwyd gan y New York Times 
yn yr erthygl uchod


