
Canllawiau ysgrifennu ar gyfer Cymru Fyw 
 
Mae canllawiau ysgrifennu Cymru Fyw wedi eu seilio ar waith Glyn Evans, oedd yn 
newyddiadurwr gyda’r BBC, ac wedi eu gosod mewn fformat A-Y isod. Mae’r pwyslais ar iaith 
gywir ond naturiol a chyfarwydd i’r defnyddiwr. 
 
Fel ddywedodd Glyn: ‘Nid yw'r hyn a sgrifennir heb ymdrech yn bleser i'w ddarllen’ – dydy hi 
ddim yn hawdd sgwennu’n syml. Weithiau rhaid inni anghofio am ddywediadau, idiomau a 
chystrawen rydyn ni wedi arfer â’u defnyddio a meddwl am y ffordd symlaf i gyfleu ein neges. 
Rydyn ni hefyd yn gorfod cyfieithu ar brydiau, felly mae’n fwy o ymdrech fyth i feddwl am y 
ffordd orau o ddweud rhywbeth mewn Cymraeg naturiol. 
 
Wrth sgwennu ar gyfer gwasanaeth ar-lein BBC Cymru Fyw, ar y cyfan dylech chi fel 
sgwennwr fod yn ‘anweledig’ yn eich ysgrifennu. Hyd yn oed os ydych chi’n sgwennu darn o 
safbwynt personol mae’n werth cadw at y canllawiau hyn. Cadwch y geiriau mawr a’r 
disgrifiadau blodeuog i’ch blog personol, eich cerdd gadeiriol neu’ch nofel nesa!  
 

Cymraeg Clir 
 
Mae’n canllawiau ni hefyd wedi eu seilio ar egwyddorion Cymraeg Clir sydd wedi ei ddatblygu 
gan Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. 
 
Dyma 12 rheol sylfaenol Cymraeg Clir: 
 

1. Defnyddiwch iaith syml a chryno – iaith bob-dydd. 

2. Cyfarchwch eich darllenydd yn uniongyrchol. 

3. Defnyddiwch eiriau, ymadroddion a threfn naturiol y Gymraeg. 

4. Defnyddiwch frawddegau byr (dim mwy na 25 gair mewn brawddeg). 

5. Cadwch at yr egwyddor: ‘un frawddeg – un syniad’. 

6. Defnyddiwch ferfau gweithredol i wneud eich gwaith yn fwy bywiog ac uniongyrchol: e.e. 
‘Dechreuodd y cyngor 50 o brojectau’ yn lle’ Dechreuwyd 50 o brojectau gan y cyngor’ 

7. Ceisiwch osgoi berfau amhersonol. 

8. Defnyddiwch ferfau yn lle enwau. 

9. Defnyddiwch ferfau anffurfiol a rhagenwau. 

10. Ceisiwch osgoi iaith ‘swyddogol’ sy’n llawn o jargon a thermau technegol (ac esboniwch 
unrhyw dermau anghyfarwydd). 

11. Rhannwch frawddegau hir yn bwyntiau byr neu’n bwyntiau bwled. 

12. Defnyddiwch atalnodi i helpu’r ystyr. 

 
Iaith syml 
 
Mae’n bwysig iawn bod yr iaith ar y we yn syml ac yn hawdd i’w darllen, a bod y brawddegau 
yn uniongyrchol – sganio mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud. 
 
Ysgrifennwch yn uniongyrchol, yn blwmp ac yn blaen. Mae’r darllenydd eisiau’r ffeithiau. 
 
Does dim angen sgwennu darnau hir 
 
Dylai hyd erthygl fod yn llai na’r hyn fyddwn ni’n ei ddisgwyl mewn print / ar bapur – tua 
hanner yr hyd ar gyfartaledd. 
 
Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw eiriau diangen yn yr erthygl e.e. ‘roedd pump o bobl yn 
bresennol yn y cyfarfod’. Does dim angen y geiriau yn bresennol – ‘roedd pump o bobl yn y 
cyfarfod’. 
 
Trio sicrhau bod y pennawd a’r paragraff cyntaf yn cydio yn y darllenwr ac yn apelio at y 
gynulleidfa ehangaf posib e.e. pan yn bosib, trio gweld y darlun cenedlaethol hyd yn oed 
mewn stori leol. 
 

https://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/cymraeg_clir.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/canllawiau_cc.php.cy


Dylai’r wybodaeth angenrheidiol ymddangos yn y 4-5 paragraff cyntaf. Gallwch ychwanegu 
mwy o wybodaeth wedyn ond does dim rhaid i’r darllenydd ddarllen ymlaen i ddeall y stori. 
 
Cadwch frawddegau yn fyr a bachog (tua 20 gair y frawddeg i’r we).  
 
Defnyddio amrywiaeth o ffurfiau mewn unrhyw  
erthygl er mwyn torri’r darn i fyny a’i wneud yn fwy  
diddorol/atyniadol e.e. is-benawdau, print bras/bold, 
rhestrau, lluniau, pwyntiau bwled, Cwestiwn ac Ateb, 
dadl rhwng dau. 
 
Does dim o’i le ar ddefnyddio patrymau ailadroddus 
i’w wneud yn haws ei ddarllen/sganio e.e. rhestrau.  
 
Dylai penawdau fod yn syml, plaen a chlir. Peidiwch 
â thrio bod yn glyfar gyda geiriau (yn wahanol i  
arddull papurau newydd, sy’n aml yn chwarae ar eiriau). 
 
Paragraffau i gynnwys un, efallai dwy, frawddeg yn unig. Dim mwy nag un syniad i bob 
paragraff. 
 
Peidiwch ag ysgrifennu’r erthygl gyda geiriadur wrth law. Trïwch ddefnyddio’r adnoddau 
ieithyddol sydd ganddoch chi yn gyntaf, er mwyn ceisio defnyddio gair ‘naturiol’. Fodd 
bynnag, os mai gair o’r geiriadur yw’r unig opsiwn, a’i fod yn air anghyfarwydd, rhowch y gair 
Saesneg mewn cromfachau ar ei ôl. 
 
Peidiwch â defnyddio peiriannau cyfieithu awtomatig ar-lein. Maen nhw’n gallu defnyddio’r 
cyfieithiad anghywir am eiriau ac yn gwneud brawddegau i swnio fel cyfieithiadau gan eu bod 
yn cadw cystrawen y frawddeg Saesneg, ac felly ddim yn naturiol. 
 
Angen i’r iaith fod yn gywir ond hefyd yn glir. Yn safonol ond yn naturiol.  
 
Ceisio defnyddio ffurfiau cyfarwydd yn lle rhai llenyddol, academaidd e.e. ‘erbyn hyn’ yn well 
na ‘bellach’, ‘yn barod’ yn well na ‘eisoes’, ‘maen nhw’ yn well na ‘maent’... Osgoi ffurfiau 
llenyddol fel gweler, cofier, A ac Y ar ddechrau brawddeg (‘A yw?’, ‘Y mae’, ‘Yr oedd’) - Yw, 
Mae, Roedd – yn iawn. Does dim angen collnod ar eiriau cyfarwydd fel Roedd. 
 
Ond, dylech hefyd osgoi geiriau rhy dafodieithol a iaith rhy ogleddol/ddeheuol. Os yn bosib, 
gwerth trio osgoi geiriau sy’n cyfleu tafodiaith fel ‘e’ neu ‘o’ - ‘mae e / o wedi mynd’. 
 
Mae’n dda i gywasgu geiriau i adlewyrchu’r ffurf llafar e.e. sydd yn = sy’n; mae yn = mae’n. 
 
Osgoi gormod o ansoddeiriau. 
 
Osgoi trosiadau annaturiol o’r Saesneg e.e.  
dominyddu, argaeledd, ar ddiwedd y dydd...  
 
Trio osgoi berfau cryno fel darlledir,  
cynhelir, dywedir, atalir... Er eu bod yn fwy twt  
ac yn haws eu defnyddio, maen nhw’n rhy llenyddol  
a ffurfiol. Felly yn lle ‘darlledir y rhaglen am 8pm’,  
gwell ysgrifennu ‘bydd y rhaglen yn cael ei  
darlledu am 8pm’. Mae’n hirach, ond yn haws  
ei deall. 
 
Yr eithriad i hyn yw’r ffurf gorchmynnol. Mae’r rhain yn glir ac yn dderbyniol i’w defnyddio – 
darllenwch, gwrandewch, rhowch. 
 
Trio peidio defnyddio ffurfiau goddefol y ferf. Hynny yw, osgoi ‘lladdwyd y dyn’ - gwell 
ysgrifennu ‘cafodd y dyn ei ladd’. Osgoi ‘aethpwyd â thri i’r ysbyty mewn ambiwlans’ – gwell 
ysgrifennu ‘aeth ambiwlans â thri i’r ysbyty’... 

Tip: TROSI v CYFIEITHU 

Dylech osgoi cyfieithu o’r Saesneg 

air am air, yn llythrennol. Cyfleu 

ystyr yw’r nod. Chwilio am ystyr y 

frawddeg neu baragraff yn hytrach 

na threfn geiriau. Sut? Darllen y 

frawddeg Saesneg a gofyn – sut 

mae dweud hynny’n glir ac yn syml 

yn Gymraeg? 

Tip: DARLLEN YN UCHEL 
Wrth ddarllen y stori ar lafar, 
dylai swnio’n naturiol. Os 
ydych chi’n colli’ch gwynt 
efallai fod y brawddegau yn 
rhy hir. Gofynnwch i rywun 
arall ddarllen yr erthygl yn 
uchel – oes unrhyw 
anawsterau wrth ei ddarllen 
yn uchel y tro cyntaf? 



 
Peidiwch rhagdybio bod y darllenydd yn gyfarwydd iawn â darllen yn Gymraeg ar y we. 
 
Dydy brawddegau sydd yn gyfarwydd i ni yn y swyddfa ddim, o angenrheidrwydd, yn 
gyfarwydd i’r darllenydd e.e. ‘traddodir y feirniadaeth’, ‘cofnodwyd rheithfarn agored’.  
 
Cadw cysondeb.  
 
Gallwch lawrlwytho canllawiau Cymraeg Clir o wefan Canolfan 
Bedwyr: http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/cymraeg_clir_llyfr.php.cy?%20onclick= 
 
Ffynonellau eraill 

 Fe ddylen ni i gyd fod yn gyfarwydd hefyd gyda chanllawiau newyddiadurol y BBC:  
BBC Journalism News Style Guide   

 Term Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru 

 Geiriadur yr Academi  

 Yr Atlas Cymraeg; Llyfr Enwau D Geraint Lewis; Gramadeg y Gymraeg, Peter Wynn 
Thomas. 

 Canllawiau Golygyddol BBC  

 Y Porth Termau Cenedlaethol 

 Y Gweiadur 

 Geiriadur Prifysgol Bangor 
 
Ond cofiwch wrth ddefnyddio unrhyw eiriadur bod rhaid cael synnwyr cyffredin a chofio am 
ddefnyddio iaith ddealladwy. Mae Cysill hefyd yn ddefnyddiol. 
 
Ail bâr o lygaid 
Fe ddylen ni ofyn i o leiaf un person arall edrych ar ein gwaith cyn ei gyhoeddi ar y we. Nid yn 
unig er mwyn osgoi camsillafu, gramadeg anghywir a chamgymeriadau teipio ond hefyd o ran 
ystyr, eglurder a thôn. Mae’n arfer da a fydd yn gwella ein cynnwys.  
 
Peidiwch â bod ofn cynnig barn na derbyn barn adeiladol gan bobl eraill – mae gallu derbyn 
cywiriadau a gwelliannau i’ch gwaith yn arwydd o sgwennwr da! Cofiwch mai’r gynulleidfa 
sy’n bwysig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tip: Y GYNULLEIDFA 
Meddyliwch am rywun rydych 
chi’n ei adnabod – rhywun sy’n 
byw ar eich stryd, rhywun sy’n 
gweithio yn y banc neu mewn 
siop, ffrind sydd byth yn darllen 
Cymraeg – a meddyliwch a 
fydden nhw yn deall y term 
neu’r frawddeg rydych chi 
newydd ei ‘sgwennu?  

http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/cymraeg_clir_llyfr.php.cy?%20onclick=
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/news-style-guide
http://www.termcymru.cymru.gov.uk/
http://geiriaduracademi.org/
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines
http://termau.org/
http://gweiadur.com/Pawb
http://geiriadur.bangor.ac.uk/


Canllawiau ysgrifennu ar gyfer Cymru Fyw 
 

A-Y Canllawiau ac Awgrymiadau  

Wedi eu seilio ar ganllawiau Glyn Evans 

 
Nid yw'r hyn a sgrifennir heb ymdrech yn bleser i'w ddarllen 
DS: DYLID ITALEIDDIO POB GAIR SAESNEG NEU DRAMOR A DDEFNYDDIR 

 

A 
 
â 
Yn golygu with ac yn cael ei ddefnyddio o flaen cytseiniaid - Gweler ag 
Er mwyn gweld os yw’n gywir i’w ddefnyddio, profwch drwy ddefnyddio ‘gyda’ yn y 
frawddeg yn lle, i weld os yw’n gwneud synnwyr. 
Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno rhywbeth na ddigwyddodd, e.e. ‘methu â’, 
‘peidio â’ 
 
a / ac 
1 A ac Ac ydi'r Gymraeg am and NID ‘ag’ 
* a o flaen cytsain – ‘ci a chath’  
* ac o flaen llafariaid (a, e, i, o, u, w, y) - ‘ci ac anifail blewog arall’ 
Cofiwch: 
‘ac mae/maent/maen nhw/megis/mewn/meddai’ ayyb 
a o flaen h gan gynnwys ‘a hefyd’ 
 
2 Mae'n iawn i ddechrau brawddeg efo a neu ac yng nghanol stori os ydi hynny’n ei 
chryfhau hi. 
 
3 Mae P T ac C yn treiglo ar ôl a – ‘a phob nos’, ‘a phawb’, ‘chwarae â thân’.  
Gweler treiglo 
 
4 ‘a heb’, ‘a hefyd’ 
NID ‘ac heb’, ‘ac hefyd’. 
O flaen geiriau yn dechrau gydag 'h' a NID ac yw'r cysylltair – ‘Huw a Harri’. 
 
5 ‘a chafodd’ 
NID ‘a cafodd’.  
Gweler treiglo 
 
achos y gwrthdrawiad yn parhau’n ddirgelwch  
Gwell: ‘Does neb yn gwybod beth achosodd y gwrthdrawiad’ 
 
-ad 
Mae geiriau sy’n gorffen gydag ‘–ad’ fel arfer yn wrywaidd, gydag ambell eithriad fel 
‘lleuad’, ‘gwlad’, ‘mamwlad’. 
 
  



adref 
Nid yr un peth a 'cartref'.  
Cartref yw home; gartref yw at home ac adref yw homeward neu'r weithred o symud 
tuag at eich cartref. ‘Wrth ddychwel tuag adref’. ‘Rhedeg adref’. ‘Fi bia'r bat a fi bia'r 
bêl a dwi'n mynd adref.’ 
 
aelod 
Enw gwrywaidd yw hwn felly ‘tri aelod’ hyd yn oed os ydi’r aelodau’n ferched. ‘Tri 
aelod sydd gan y gymdeithas.’  
Os yw'n bwysig nodi mai merched ydyn nhw, rhaid dweud rhywbeth fel ‘Tair merch 
ydi aelodau'r gymdeithas’ neu ‘tair merch/dynes sy’n perthyn i...’ 
 
aelodau 
Gyda chynghorau ac awdurdodau yr 'aelodau' yw y rhai sy'n cael eu hethol neu eu 
cyfethol – y cynghorwyr. 
Swyddogion yw staff cynghorau ac ati ond dydy nhw ddim yn aelodau o'r cyngor. 
 
aeth  
Mae geiriau sy’n gorffen gydag ‘–aeth’ fel arfer yn fenywaidd ar wahân i eithriadau fel 
‘gwasanaeth’, ‘pennaeth’, ‘hiraeth’, ‘amrywiaeth’.  
 
afal 
Enw gwrywaidd ydi hwn – ‘dau afal drwg’. 
 
afreolus 
Mae afreolaidd ac afreolus yn ddau beth gwahanol y naill yn golygu irregular a'r llall 
unruly.  
Felly, ‘berfau afreolaidd’ ond ‘plant afreolus’. 
 
ag 
Nid and mo hwn ac ni ddylid ei ddefnyddio yn lle ac. 
Gall olygu with o flaen llafariad (e.e. ‘gydag’) neu as. 
Mae ‘ci ag asgwrn’ yn wahanol i ‘ci ac asgwrn’ (dog with a bone – dog and a bone) 
Hefyd: ‘Cyn gryfed ag ef’ NID ‘ac ef’. 
 
ail... 
‘ailystyried’ sy’n gywir NID ‘ail-ystyried’ – ‘ailadeiladu’, ‘ailwampio’ ac ‘ailagor’ ayyb. 
 
ambell [i waith] 
Dim angen yr ‘i’ fan hyn.  
‘Ambell waith’/ ‘dro’/ ‘un’. 
 
anableddau 
Mae angen defnyddio’r eirfa gywir wrth gyfeirio at anableddau a phobl anabl. Mae 
sefydliad Anabledd Cymru yn cynghori defnyddio’r eirfa isod: 

Cywir Anghywir 

pobl anabl 
pobl ag anabledd 
yr anabl 

pobl fyddar y byddar 

pobl ddall y dall 

pobl ag epilepsi epileptics 

pobl â diabetes diabetics 

pobl nad ydynt yn anabl 
pobl iach 
pobl normal 

anabledd analluedd 



anabl analluog 

nam 
nam ar y corff 
nam ar y synhwyrau 

amhariad 
amhariad ar y corff 
amhariad ar y synhwyrau 

pobl sy’n defnyddio cadair olwyn 
pobl mewn cadair olwyn 

pobl sy’n gaeth i gadair olwyn 

anghenion penodol anghenion arbennig 

pobl sydd â chyflwr arbennig pobl sy’n dioddef o gyflwr arbennig 

mud 
heb leferydd 

mudan 

parlys yr ymennydd sbastig 

cyfieithydd iaith arwyddion 
lladmerydd 
dehonglydd 
arwyddwr 

iaith arwyddion iaith dwylo 

 
anfon neges e-bost 
Gallwch hefyd ddefnyddio: 
e-bostio 
e-bost 
e-byst (ll) neu ‘negeseuon e-bost’ 
 
angheuol  
NID 'angeuol' - os oes angen defnyddio'r gair o gwbl. 
Gwell na chyfeirio at "wrthdrawiad angheuol" yw dweud fod rhywun wedi marw mewn 
gwrthdrawiad. 
 
angladd 
Ni ddylid dweud "Bydd angladd i John Jones heddiw " na "Cafwyd angladd i John 
Jones." 
Bydd angladd John Jones heddiw 
Bu angladd John Jones. 
 
ap 
Dyma beth ydyn ni’n ei ddefnyddio am app – ‘ap Cymru Fyw’. Lluosog yw ‘apiau’ 
 
apelio 
‘apelio at’ NID ‘apelio i’ 
‘apelio ar’ 
‘erfyn ar’ 
Pan yn sôn am rywun yn ceisio arian, cefnogaeth ac ati gwell dweud ‘galw am 
gefnogaeth’ ac ati yn hytrach nag apelio.  
 
apelio am dystion 
‘gofyn i unrhyw un (a welodd y gwrthdrawiad) gysylltu â nhw’ 
 
ar ddydd Iau 
Dim angen ‘ar’ - ‘Bydd y cyfarfod ddydd Iau’.  
(Does dim angen ‘yn cael ei gynnal’ mewn brawddeg fel yna chwaith) 
Mae ‘ar ddydd Iau’ yn golygu on Thursdays (h.y. bob wythnos) 
 
argaeledd 
Mae'n werth troi pob carreg er mwyn osgoi defnyddio'r gair hwn! Gall ‘ar gael’ weithio 
ar gyfer availability e.e. availability now – ‘ar gael nawr’ 
 



arfaethedig 
Gair sy’n cael ei orddefnyddio, triwch ei osgoi.  
 
ar-lein 
Dyma beth i’w ddefnyddio pan yn sôn am online 
 
ar agor 
Yn y gogledd mae tuedd i feddwl mai ‘ar fin’ agor yw unig ystyr yr ymadrodd hwn 
[cymharer ag ar gau] ond dywed Geiriadur y Brifysgol ei fod yn golygu yn agored [ac 
ynghau] hefyd a dyna'r defnydd helaethaf ohonyn nhw heddiw.  
 
ar gau 
Gweler ar agor 
Byddai'n werth ceisio cadw at yr hen ddefnydd rhag creu amwyster a chyfeirio at 
rywbeth sydd wedi cau fel rhywbeth sydd wedi cau yn hytrach nag ar gau. 
 
ar wahân 
Dau air ar wahân ydi ‘ar wahân’  
 
[heddlu’n] atal [car] 
Byddai ‘[heddlu’n] stopio car’ /’heddlu’n rhwystro car’ yn well. 
 
atalnod llawn 
Does dim angen atalnod llawn ar ddiwedd pennawd, is-bennawd nac ar ddiwedd 
caption llun, nac ar ddiwedd dyfyniad mewn quote box. Mae angen un ar ddiwedd y 
summary ac mewn fact box. 
 
ategu 
Nid gair arall am ‘ychwanegu’ ydi hwn.  
Ystyr ategu yw cefnogi – ‘Hoffwn ategu'r hyn a ddywedodd y siaradwr blaenorol’ 
 
atynt 
‘atyn nhw’ 
 
ail gôl y gêm  
NID ‘ail gôl o’r gêm’ 
 
amaethwyr 
‘ffermwyr’ yn well oni bai eich bod yn cyfeirio at Undeb Amaethwyr Cymru neu gorff 
arall ag amaethwyr yn rhan o'i enw. 
 
am be? 
Pam nad defnyddio ‘pam?’ Oni bai eich bod yn holi ‘am be mae rhywun yn sôn 
nawr?’. 
 
am rhoi’r gorau i 
‘am roi’r gorau i’ sy’n gywir 
 
amser 
Dylir defnyddio'r cloc 24 awr pob amser, gyda cholon - e.e. 01:40 (yn y bore) neu 
13:40 (yn y pnawn). 
Ond os yn defnyddio’r cloc 12 awr (ceisiwch ei osgoi), rhaid defnyddio colon ac am a 
pm – ‘3:00am’ a ‘3:00pm’. 
 
  



amser a ddengys 
Trin hwn fel pupur a'i ddefnyddio'n ddarbodus iawn. 
 
[cafodd] anafiadau [difrifol] 
‘cafodd ei anafu’n ddifrifol’ yn well. 
 
anhrefn 
anhrefn yw'r ffurf gywir – nid anrhefn. 
Hefyd un n sydd yn ‘anhrefnus’.  
Y rheol i'w chofio yw fod rhoi ‘an-’ o flaen gair sy'n dechrau gyda'r llythrennau ‘tr’ yn 
peri ‘anhr-’: 
an + trefn = ‘anhrefn’ 
an + trefnus = ‘anhrefnus’ 
an + trugarog = ‘anhrugarog’ 
an + treuliedig = ‘anhreuliedig’ 
Gweler annheg 
 
annheg 
Efo dwy n. 
Y rheol i'w chofio yw fod roi ‘an-’ o flaen gair sy'n dechrau efo ‘t’ yn peri ‘annh-’: 
an + teg = ‘annheg’ 
an + tebyg = ‘annhebyg’ 
an + tymhorol = ‘annhymorol’  
 
annifyr 
fel yr uchod mae ‘an-’ + d yn troi'n ‘ann’ ar ddechrau gair. 
an + difyr = ‘annifyr’ 
an + diolchgar = ‘anniolchgar’ 
 
annibynnol 
Fe'i dilynir gan yr arddodiad 'ar' felly ‘annibynnol ar ei gilydd’ yw dwy wlad. 
Mae dwy 'n' ynddo fel yn ‘Annibynnwr’ ond dim ond un yn ‘Annibynwyr’ 
 
annog ar [rieni] 
Dim angen 'ar' – ‘annog rhieni’. ‘Galw ar rieni’ yn well byth. 
 
ansoddeiriau 
1 Er mai'r rheol sylfaenol yw fod ansoddair yn cytuno â'r enw a ddisgrifia o ran rhif 
daeth yn duedd mor gyffredin i ddefnyddio ansoddeiriau unigol gydag enwau lluosog 
– ‘timau mawr’ yn hytrach na ‘thimau mawrion’; ‘moroedd garw’ yn hytrach na 
‘moroedd geirwon’ a ‘timau cryf’ yn lle ‘timau cryfion’ fel na ellir ystyried hynny yn 
anghywir. 
Fodd bynnag, mae hi yn werth lluosogi'r ansoddair weithiau er mwyn creu effaith fel 
‘geiriau cryfion’. 
Rhaid cofio hefyd nad yw rhai ansoddeiriau yn lluosogi beth bynnag.  
 
2 Fel rheol mae ansoddair yn treiglo ar ôl enw benywaidd – ‘merch dal’ – ‘dyn tal’; 
‘bwrdd crwn’ – ‘bord gron’. 
  
3 Rhywbeth arall sy'n prysur ddiflannu yw'r defnydd o ansoddeiriau yn ôl eu gradd 
gyda'r duedd i ddefnyddio mwy a mwyaf fel: ‘Mae hwn yn fwy anodd na'r llall’ neu 
‘Hwn yw'r un mwyaf anodd’ ond yn aml iawn mae'r graddau cymharol ac eithaf yn 
dwtiach ac yn fwy effeithiol (wps!). Felly, ‘Mae hwn yn anos/anoddach na'r llall’. ‘Hwn 
yw'r un anoddaf’. 
 



Mae tair gradd i ansoddeiriau Cymraeg gyda'r ffurf wreiddiol yn cael ei galw'n 
gysefin.  
Cysefin Cyfartal Cymharol Eithaf 
glân  glaned  glanach  glanaf 
budr  butred  butrach butraf 
tal  taled  talach  talaf 
 
‘Mae Huw yn fudr a Sian ei wraig cyn futred ond Meri yn futrach na'r ddau a Hywyn y 
butraf ohonynt i gyd.’ 
Mae rhai ansoddeiriau sy'n rhaid defnyddio ‘mwy’ a ‘mwyaf’ o'u blaenau (‘mor 
huawdl’, ‘yn fwy huawdl’ a'r ‘mwyaf huawdl’) ond mae bob amser yn beth da i gofio 
am y ffurfiau cryno gan fod geiriau fel ‘butrach’ a ‘butraf’ yn llawer grymusach nac yw 
‘yn fwy budr’ ac ‘y mwyaf budr’, ayyb.  
 
apwyntio 
Hyll. Defnyddiwch ‘penodi’. 
‘Penodiadau’ NID ‘apwyntiadau’ 
 
apwyntiad 
‘penodiad’ os yw'n sôn am swydd. ‘Apwyntiad doctor’ yn dderbyniol. 
 
ar ddiwedd y dydd 
Mae ‘yn y pen draw’ yn llawer gwell. 
 
ar [fwrdd awyren] 
Mae ‘yn yr awyren’ neu ‘ar yr awyren’ yn iawn. 
Ond ‘ar fwrdd llong’ yn gywir. 
Ar ynys hefyd – felly, NID ‘yn Ynys Môn’ ond 'ar Ynys Môn' 
 
archdderwydd – enw gydag a fach. Ond pan yn ei ddefnyddio fel enw arall am 
Geraint Lloyd Owen, efo prif lythyren.  
‘Dic Jones oedd yr unig ffermwr i fod yn archdderwydd.’  
‘Geraint Lloyd Owen fydd yn annerch, “Croeso cynnes i bawb” meddai’r 
Archdderwydd.’ 
 
arholiad 
‘sefyll arholiadau’ NID eu heistedd. 
 
arlywydd 
Y gair Cymraeg am president pan yw'n arweinydd gwlad. – 'Dywedodd yr Arlywydd 
Trump...' – ond 'llywydd' a ddefnyddir am president mudiad neu gymdeithas – 
'llywydd newydd Merched y Wawr yw...' 
 
atafaelu eu hasedau 
‘mynd â’u heiddo oddi arnyn nhw’ mae hynny'n feddwl.  
 
awdurdodau 
Er mwyn cysondeb, cyfeiriwn at gynghorau, llywodraeth a sefydliadau yn y lluosog. 
e.e. ‘Mae’r Cyngor wedi dweud eu bod nhw’ [NID ei fod er mai hynny sy'n ramadegol 
gywir ond mae grym arferiad yn drech na'r rheol. Yr un modd gyda thimau pêl-droed 
ac ati]. 
Gweler cynghorau 
 
  



B 
 
Bala 
Y Bala. Gweler enwau lleoedd 
 
banciau 
‘Y prif fanciau’ yn well na ‘banciau'r stryd fawr’ ond gellir dweud ‘Y Banciau Mawr’. 
 
[yn] barod [i wneud] 
‘yn fodlon gwneud’ yn well. 
 
Benllech 
Nid yw hwn yn treiglo – ‘i'r Benllech’ NID ‘i Fenllech’ 
 
blwyddyn 
Fel ‘y llynedd’ y dylid cyfeirio at y flwyddyn ddiwethaf. 
‘Eleni’ yw eleni. 
Mae angen y fannod o flaen y llynedd bob amser.  
‘Bu farw'r llynedd’ NID ‘bu farw llynedd’. 
‘Y llynedd y bu farw’. 
 
Gyda rhifolion mae blwyddyn yn treiglo fel a ganlyn: 
Blwyddyn - un flwyddyn 
Dwy flynedd 
Tair blynedd 
Pedair blynedd (NID mlynedd fel y myn rhai) 
Pum mlynedd 
Chwe blynedd 
Saith mlynedd (NID blynedd) 
Wyth mlynedd 
Naw mlynedd 
Deng mlynedd 
wedyn defnyddio'r ffigur 
11 mlynedd (un mlynedd ar ddeg) 
12 mlynedd (deuddeng mlynedd) 
13 o flynyddoedd (tair blynedd ar ddeg) 
14 o flynyddoedd (pedair blynedd ar ddeg) 
15 mlynedd (pymtheng mlynedd) 
16 mlynedd (un mlynedd ar bymtheg) 
17 o flynyddoedd (dwy flynedd ar bymtheg) 
18 mlynedd (deunaw mlynedd) 
19 o flynyddoedd (pedair blynedd ar bymtheg) 
20 mlynedd (ugain mlynedd) 
 
Ar ôl hynny, ‘o flynyddoedd’ ac eithrio rhai amlwg fel ‘50 mlynedd’ a ‘100 mlynedd’ 
Gweler dyddiadau, chwech 
 
  



bod 
Gwyliwch ymadroddion gyda 'bod': 
bod neb ar gael 
‘Dywedodd nad oes/ oedd neb ar gael’ sy'n gywir.  
 
bod nhw ddim 
‘nad ydyn nhw’ sy'n gywir – 'Dywedodd nad ydyn nhw'n mynd'. 
 
bod y rheolwyr heb 
‘nad ydi’r rheolwyr wedi...’ 
 
er bod 
‘sy'n gywir’ NID ‘er fod’ 
 
yn brysur agosáu 
Y ffurf gywir yw: ‘yn prysur agosáu’ – ond mae'n gystrawen rhy hen ffasiwn i'w 
defnyddio'n aml. 
 
bu 
Gair bach gyda defnydd mawr iddo wrth sgrifennu - ond nid wrth ddarlledu efallai - er 
mwyn osgoi ffurfiau cwmpasog a chlogyrnaidd. 
‘Bu farw John Huws’ (‘Mae John Huws wedi marw’). ‘Bu gwrthdrawiad ddifrifol’. ‘Bu tri 
chyfarfod mewn gwahanol rannau o Gymru...’ 
 
bu iddo alw ar 
Defnyddiwch ‘galwodd ar...’ 
 
buodd a bues  
Angen osgoi y ffurfiau hyn fel y pla. 
NID 'Bues i'n byw yn Ninorwig' ond 'Bum i'n byw yn Ninorwig.' 
Ac ni ddylid byth negyddu fel hyn: 'Buodd dim rhaid iddo fynd adref' – 'Ni fu'n rhaid 
iddo fynd adref.' 
  
bws 
Gwrywaidd ydi bws felly, ‘dau fws’, ‘tri bws’ sy'n gywir.  
‘Bysus’ ydi'r ffurf luosog. 
 
byw yn lleol 
‘byw yn yr ardal’ yn well 
 
  



C 
 
cael – cafodd 
Mae cael yn air sy'n cael ei orddefnyddio.  
Gan amlaf gellir ei hepgor 
NID, 'Cafodd ei dŷ ei losgi' ond 'llosgwyd ei dŷ' oni bai iddo gael ei roi ar dân. 
NID 'cael ei ymosod arno' ond 'ymosodwyd arno' 
 
Cadair a Choron – mae’n arferiad defnyddio prif lythrennau pan yn cyfeirio at y 
Gadair a’r Goron fel prif wobrau. Yr un modd y Fedal Ryddiaith 
 
cafon [ni] 
Naci, ‘cawson ni’ 
NID 'Cafon ni wybod' ond 'Cawsom wybod'. 
 
canser 
NID ‘cancr’ 
 
Canfod 
Defnyddio - dod o hyd i / darganfod  
Cofier am y gwahaniaeth rhwng darganfod (discover) a dyfeisio (invent) 
‘Y gwyddonydd wnaeth ddarganfod penisilin’ – ‘Y gwyddonydd a ddyfeisiodd offer 
meddygol’. 
 
cario’r dydd 
Sef ‘llwyddo’ neu ‘ennill’ 
 
cartref 
cartref ydi eich cartref, ond rydych chi’n ‘mynd adref’ 
Gweler adref 
 
cawodydd ysbeidiol 
Peth ysbeidiol ydi cawod felly does dim angen dweud hynny: ‘cawodydd’ 
 
ceffyl [blaen] 
Er mor aml y digwydd hynny ni ddylid defnyddio'r ymadrodd hwn i gyfleu'r syniad o 
fod y cyntaf neu ar y blaen mewn ras. 
Mae'r ymadrodd mewn gwirionedd yn ddisgrifiad sarhaus o rywun sy'n mynnu arwain 
neu'n chwennych bod yn 'fos' a dim arall. 
Mae'n ddywediad sy'n cyfeirio at geffylau tynnu ym myd amaeth gydag ambell i geffyl 
yn gwneud dim ymdrech oni bai ei fod y ceffyl cyntaf yn y rhes – y ceffyl blaen. 
  
cic 
Benywaidd yw ‘cic’ bydded hi ‘y gic gyntaf’ neu'r ‘gic olaf’.  
‘Cic ragorol’, ‘cic lwyddiannus’ ac yn y blaen. 
 
clustnodi arian 
Ydi hynny'n bosib? 
Gan amlaf mae ‘rhoi arian’ neu 'neilltuo arian' neu 'gadw arian [ar gyfer rhywbeth]' yn 
haws i'w ddeall oni bai eich bod yn ffermwr defaid. 
 
  



cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad 
Hynny yw ‘penderfynodd y cwest ei fod wedi lladd ei hun’ (er mai ‘wedi ei ladd ei hun’ 
sy’n fanwl gywir!) 
 
Conglfannau 
‘Conglfeini’ sy'n cynnal adeiladau 
 
corff yn farw 
‘corff’ (bydd pawb yn deall mai peth marw yw corff yn y cyd-destun!) 
 
cross head (yn CPS) 
Angen eu cadw’n fyr – rhyw 2/3 gair. 
 
mae’r crwner wedi’i hysbysu 
‘mae’r heddlu wedi cysylltu â’r crwner’ yn well. 
 
cryno 
Mae'n werth cofio am ffurfiau cryno y ferf – dydi hynny ddim bob amser yn arwydd o 
ffurfioldeb. 
Felly: NID ‘Mae cwmni i wario’ ond ‘Bydd cwmni yn gwario’. 
NID ‘Mae adroddiad wedi ei gyhoeddi’ ond ‘Cyhoeddwyd adroddiad...’ 
NID ‘Mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun’ ond ‘Bydd adroddiad yn cael ei 
gyhoeddi’ neu ‘Cyhoeddir adroddiad ddydd Llun’. 
NID ‘Mae o wedi canu ym mhob eisteddfod’ ond ‘Canodd ym mhob eisteddfod’. 
 
cwmni[’n cael ei redeg gan] 
‘cwmni’n cael ei reoli gan Walter’. Weithiau – ‘Cwmni Walter’. 
 
cychwyn 
‘Cychwyn ar daith’ ond ‘dechrau sgrifennu nofel’. 
Ceir, trêns a bysus sy'n cychwyn o rywle – ond dechrau mae cyngherddau, gemau 
pêl-droed ac ati. 
 
Dechrau'r cychwyn! 
Un o'r gwersi cyntaf a ddysgir i newyddiadurwyr ifainc yw sut i lunio paragraff cyntaf 
trawiadol i stori.  
Os am fachu darllenwyr rhaid i'r frawddeg gyntaf fod yn fyr, yn eglur ac yn hawdd ei 
deall ar y darlleniad cyntaf. 
Mae rhai golygyddion yn gwahardd mwy na 18 o eiriau!  
Er nad yw hynny bob amser yn ymarferol mae'n rhywbeth gwerth ceisio ymgyrraedd 
ato. 
Dyma rai pethau i'w cadw mewn cof: 

 Dweud yn glir ac yn ddiamwys beth ydi'r stori. 

 Ceisio osgoi enwau clogyrnaidd sefydliadau ac enwau pobl na fydd 
darllenwyr yn gwybod yn syth pwy ydyn nhw. Dywedwch ‘ffermwyr’ neu ‘undeb 
ffermwyr’ yn hytrach nag Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru; gellir dweud pa 
undeb yn union yn nes ymlaen. 

 Osgoi acronymau oni bai eu bod yn rhai y mae pawb yn eu deall yn syth – 
RAF, CIA, BBC. 

 Gwnewch hi'n amlwg beth ydi prif bwynt y stori. Awgrymodd rhywun mai'r 

paragraff cyntaf gorau a sgrifennwyd erioed yw'r un yn Genesis: 

"Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear."  

Mae'n ddiamwys, yn drawiadol, yn hawdd ei deall ar y darlleniad cyntaf ac yn 

cynnwys llai na 18 o eiriau.  



cyfandir 
‘Cyfandir’ gydag C fawr pan gyfeirir at gyfandir Ewrop mewn brawddeg fel, ‘Mae'n 
byw ar y Cyfandir’. 
 
[wedi] cyflawni [hunanladdiad] 
‘Wedi lladd ei hun’ (er mai ‘wedi ei ladd ei hun’ sy’n fanwl gywir’.).  
 
cyflwynwraig 
‘cyflwynydd’ yn well 
  
cyngerdd 
Digwyddiad gwrywaidd. ‘Cyngerdd mawreddog’, ‘cyngerdd llwyddiannus’, ‘cyngerdd 
pwysig’. 
 
cylch sgwâr 
Amhosib! ‘Sgwâr Bocsio’ 
 
Cymraeg / Cymreig 
Mae ‘Adran y Gymraeg’ ac ‘Adran Gymraeg’ yn ddau beth gwahanol. 
Astudir y Gymraeg yn Adran y Gymraeg ond mewn Adran Gymraeg mae'n bosib 
astudio unrhyw bwnc ond bod hynny'n digwydd drwy'r Gymraeg. 
‘Adran Gymraeg yw'r Adran Fathemateg yn Llansilin’. 
 
Mae'n bwysig hefyd gwahaniaethu rhwng Cymraeg a Chymreig. 
Cerdd Gymraeg yw cerdd yn yr iaith Gymraeg ond gall cerdd Gymreig fod yn un 
Saesneg (neu unrhyw iaith arall) ond yn ymwneud â Chymru. 
Llyfr Cymreig ydi ‘These Poor Hands’ NID un Cymraeg. 
 
‘Swyddfa Gymreig’ NID ‘Swyddfa Gymraeg’ oedd yr adran o'r Llywodraeth sy'n awr 
yn cael ei hadnabod fel ‘Swyddfa Cymru’. 
 
Cymru / Cymry 
Cymru yw'r wlad ond Cymry (gyda dwy goes) yw'r bobl. 
 
cymryd 
I fod yn gywir rhaid cymryd yr e allan o cymeryd. 
Serch hynny, ‘cymeraf’, ‘cymerwn’, ‘cymerwch’, ‘cymerant’, ‘cymerir’, ‘cymerais’, 
‘cymerodd’ a ‘cymerwyd’ i gyd gydag e. 
 
cymryd lle 
Hyll. NID 'Bydd cyngerdd yn cymryd lle yn y neuadd yfory' ond 'Bydd cyngerdd yn y 
neuadd...' neu bydd rhywbeth yn ‘digwydd’ 
Mae'n iawn i ‘un chwaraewr gymryd lle un arall ar gae’ fodd bynnag. 
 
cymryd mantais 
‘manteisio ar’ 
 
cyn belled ag y mae America yn y cwestiwn 
Gwell dweud: ‘o ran America / ‘o safbwynt America…’  
 
cynhadledd 
Benywaidd yw cynhadledd, felly, ‘cynhadledd flynyddol fawr’. 
 
  



cynhadledd i’r wasg 
‘cynhadledd newyddion’ yn well. 
 
cynhyrchiad 
Y ffurf luosog ydi ‘cynyrchiadau’ heb yr h. 
 
cynulliad 
Pan yn cyfeirio at Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel 'y Cynulliad' mae angen c fawr. 
 
cynghorau 
Er mai ffurfiau fel Cyngor Sir Morgannwg (heb dreiglo) sy'n gywir does dim cysondeb 
gramadegol yn enwau Cymraeg swyddogol ein cynghorau erbyn hyn felly rhaid cofio 
pob fersiwn fel ‘Cyngor Sir Ddinbych’ (gramadegol anghywir) a ‘Cyngor Sir Penfro’ 
(gramadegol gywir).  
 
Enwau swyddogol      Ffordd gryno 
Cyngor Dinas a Sir Abertawe     Cyngor Sir Abertawe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Cyngor Sir Blaenau 

Gwent 
Cyngor Bro Morgannwg     Cyngor Bro Morgannwg 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili    Cyngor Sir Caerffili 
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd     Cyngor Caerdydd 
Cyngor Dinas Casnewydd     Cyngor Casnewydd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Cyngor Castell-nedd a 

Phort Talbot 
Cyngor Sir Ceredigion     Cyngor Ceredigion 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy    Cyngor Sir Conwy 
Cyngor Sir Ddinbych      Cyngor Sir Ddinbych 
Cyngor Sir Fynwy      Cyngor Sir Fynwy 
Cyngor Sir y Fflint      Cyngor Sir y Fflint 
Cyngor Sir Gâr      Cyngor Sir Gâr 
Cyngor Sir Gwynedd      Cyngor Gwynedd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful   Cyngor Sir Merthyr Tudful 
Cyngor Sir Penfro      Cyngor Sir Penfro 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Sir Pen-y-bont ar 

Ogwr 
Cyngor Sir Powys      Cyngor Powys 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Cyngor Rhondda Cynon 

Taf 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen    Cyngor Torfaen 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam    Cyngor Sir Wrecsam 
Cyngor Sir Ynys Môn      Cyngor Ynys Môn 
 
  



CH 
 
chwech 
Mae chwech yn troi'n chwe o flaen enw a ‘p’,’t’ a ’c’ yn treiglo ar ei ôl: 
‘chwe cheiniog’, ‘chwe gwlad’, ‘chwe phunt’, ‘chwe blwydd’ (NID mlwydd), ‘chwe 
blynedd’ (NID mlynedd) 
Ond cofier – ‘Chwech oed’ NID chwe oed ydi'r groten fach. 
 
chwerthin 
‘chwerthin am ben rhywun’ ydych chi NID ar ben. 
 
chwiban 
Un n sydd yn y geiriau sy'n deillio o'r gair hwn – ‘chwibanu’, ‘chwibanodd’... 
 
  



D 
 
dangos cwymp yn eu helw 
‘yn gwneud llai o elw’. 
 
dalgylch 
Enw gwrywaidd ydi hwn felly, ‘y dalgylch’ NID ‘y ddalgylch’. 
Weithiau mae ‘ardal’ lawn cystal os nad gwell gair – ‘o fewn ardal yr ysgol’. 
 
danfon 
Mae’n golygu deliver. 'Danfon' rhywbeth os yn mynd ag o efo llaw (e.e. ‘Dwi wedi 
danfon fy merch i'r ysgol’), ond 'anfon' os ddim yn mynd mewn person (e.e. ‘Mae 
Prydain yn anfon rhagor o filwyr i Irac’). 
 
dan fygythiad cau 
mae 'dan fygythiad’ yn ddigon NEU ‘mewn peryg o gau’. 
 
dannedd 
‘Tynnu dŵr o'r dannedd mae rhywbeth blasus’ – NID ‘i'r dannedd’. 
 
dansierus 
‘peryglus’ oni bai eich bod yn dyfynnu rhywun. 
 
darganfuwyd [y ferch mewn] 
Gwell dweud ‘fe ddaethon nhw o hyd i’r ferch’. 
 
datgan 
‘dweud’ mae hynny'n ei feddwl – ‘wedi datgan bod’ = ‘wedi dweud bod’ 
‘datgan eu gwrthwynebiad’ = ‘gwrthwynebu’ neu ‘dweud eu bod yn gwrthwynebu’ 
‘datganodd’ = ‘dywedodd’ neu ‘cyhoeddodd’ weithiau. 
 
dau fis 
‘Deufis’ yn well - ‘deufis yn ôl’ 
 
degawd 
Gwrywaidd yw degawd felly, NID ‘y ddegawd’ ond ‘y degawd’. Gan amlaf gellir 
dweud 'deng mlynedd' beth bynnag ac mae mwy o bobl yn deall deng mlynedd nag 
sy'n deall 'degawd' – ‘Yn ystod y deng mlynedd diwethaf’. 
Gweler traean 
Wrth sôn am ‘y Pumdegau’, ‘y Chwedegau’ ac yn y blaen mae angen prif lythyren. 
 
de [Cymru] 
Does dim angen prif lythyren ar gyfer gogledd, gorllewin, dwyrain, de oni bai eu bod 
yn rhan o enw priod. 
‘Mynyddoedd gogledd Cymru’ ond ‘Trefi Gogledd Iwerddon’. 
Ac mae ‘De Affrica’ (enw'r wlad) yn wahanol i ‘dde Affrica’ (rhan ddeheuol cyfandir 
Affrica).  
 
[yn] deilchion 
NID 'yn ddeilchion'. 
 
[ar ôl] derbyn galwad ffôn 
‘ar ôl i rywun eu ffonio’  
Dewi 



(Mae y ddwy ffurf, ‘Gŵyl Ddewi’ a ‘Gŵyl Dewi’ yn gywir – y naill ar sail y rheol fod 
enwau priod yn treiglo ar ôl enw benywaidd unigol (‘llaw Fair’, ‘teml Dduw’, ‘Eglwys 
Loegr’, ‘Eglwys Rufain’ ac yn y blaen) a'r llall ar sail grym arferiad.)  
Er cysondeb ‘Gŵyl Dewi’ fyddwn ni'n ei ddefnyddio gydol yr amser. 
 
dewis 
Y dewis gorau yn lle defnyddio ‘opsiwn’. 'Mae gennyn ni ddau ddewis'  
 
[ar ôl] dioddef ymosodiad 
Hyll – ‘ar ôl i rywun ymosod arnyn nhw’. 
 
diosg eu dillad 
Dim ond os yn cyfieithu Efengyl Marc. ‘Tynnu eu dillad’. 
 
Ditectif Brif Arolygydd 
NID ‘Ditectif Prif Arolygydd’ 
 
[ar d]diwedd y dydd 
Mae ‘yn y pen draw’ yn llawer gwell. 
 
diwethaf 
Ni ddylid cymysgu rhwng diwethaf ac olaf.  
Dydi ‘plentyn diwethaf’ Mari Jones ddim o anghenraid ei hun olaf. 
 
diwrnod 
‘Diwrnod’ neu ‘un diwrnod’  
Dau ddiwrnod 
Tri diwrnod 
Pedwar diwrnod 
Pum niwrnod 
Chwe diwrnod 
Saith niwrnod 
Wyth niwrnod 
Naw diwrnod 
Deng niwrnod 
Wedyn defnyddio rhifau + diwrnod. 
Y ffurf luosog a ddefnyddiwn ni yw ‘diwrnodau’. 
Gweler blwyddyn  
 
Dr 

Dim angen '.' (Dr.)  

Gweler Mr 
 
dros 
NID ‘dros ei hun’ ond ‘drosto’i hun’ / ‘drosti’i hun’ 
NID ‘dros y pedwar mis diwethaf/nesaf’ ond ‘yn ystod y pedwar mis’  
 
dwi 
Dw i yw'r ffurf gywir ond Dwi wedi ennill ei blwyf a dyna'r ffurf a ddefnyddiwn ni.  
‘Dwi'n mynd’ ac ati. 
 
dychwelyd [i’r gwaith/ ysgol] 
‘mynd yn ôl i’r gwaith/ ysgol’ yn well. 
dydi [Cymru heb ennill] 
Gwell, ‘dydi Cymru ddim wedi ennill’ 



 
dydd  
Does dim angen D fawr yn nyddiau'r wythnos – ‘dydd Llun’, ‘dydd Mawrth’ ac yn y 
blaen sy'n gywir. 
Nid oes angen dydd o gwbl wrth nodi'r rhan o'r dydd – e.e. ‘bore Mawrth’, ‘pnawn 
Iau’, ‘nos Wener’ ac yn y blaen NID ‘bore dydd Mawrth’... 
 
dyddiadau 
Ein harfer ni fydd; Diwrnod, Dyddiad Mis, Blwyddyn – ‘dydd Mercher, 24 Chwefror, 
2007’ er mwyn sicrhau na all y ffigurau redeg i'w gilydd. Nid oes angen byrdodau ôl 
fel [tryd]ydd, [pum]ed, [pymtheg]fed ar ôl rhifau. Yn hytrach, 1 Mai, 22 Mehefin, 12 
Mawrth, 16 Rhagfyr ac ati.Defnyddiwch ‘yn’ cyn blwyddyn, nid ‘ym’ e.e. ‘yn 1984’. 
 
dyfynnu 
Dyfynnu yw dweud rhwng dyfynodau beth yn union a ddywedodd rhywun ac mae'n 
rhaid cadw at yr union eiriad. 
Mewn penawdau, is-benawdau a crossheads fe ddylid defnyddio un ' ond os oes 
dyfyniad mewn stori, neu yn y summary, mae angen y ffurf ddwbwl ". Nid oes angen 
atalnod llawn ar ddiwedd dyfyniad mewn quote box. Cofiwch roi “ ar ddechrau 
paragraff os yw’r dyfyniad yn parhau. 
 

 Os mewn amheuaeth aralleiriwch heb ddyfynodau (reported speech) lle mae 
hawl i dacluso rhediad brawddeg ond rhaid bod yn ofalus i beidio â gwneud cam â'r 
siaradwr. 
Dyfais hwylus yw cynnwys gair neu ddau neu gymal rhwng dyfynodau o fewn 
brawddeg wrthrychol: ‘Dywedodd Ifan Jones ei bod hi’n “fwy na gwarthus” i'r stryd 
gael ei hailagor.’  

 Mewn rhai achosion gellir tacluso hyd yn oed o fewn dyfynodau gan nad yw'n 
fwriad gennym wneud i bobl edrych yn wirion. Mae rhywfaint o ryddid mewn stori 
nodwedd feddal, 'gyfeillgar', er enghraifft - ond dim rhyddid o gwbl mewn stori lle gall 
union eiriad y siaradwr fod o bwys neu'n destun anghydfod neu arwain at gwyn gan y 
sawl a ddyfynnir. 
Os oes unrhyw amheuaeth peidiwch â newid dim sydd rhwng dyfynodau. 

 Rhaid wrth ofal arbennig wrth gyfieithu dyfyniadau ac weithiau os nad yw gair 
yn cyfieithu'n union i'r Gymraeg does dim o'i le cynnwys y gair Saesneg mewn 
cromfachau er tegwch â'r darllenwyr a'r siaradwr. 

 Yn amlwg ni ddylai rhywun o’r de/gogledd swnio fel gogleddwr/deheuwr 
mewn cyfieithiad. 

 Y dull o atalnodi yw: 
Dywedodd/ Meddai Ifan Jones: "Mae peth fel hyn yn warth ar gymdeithas – yn fwy 
na gwarthus." 
Neu:  
"Mae peth fel hyn yn warth ar gymdeithas – yn fwy na gwarthus," meddai Ifan Jones 
(neu Mr Jones os yw wedi ei enwi o'r blaen).  

 Os dyfynnir cymal mae'r atalnodi fel hyn: 
Dywedodd yr heddlu fod Jones "yn hynod o beryglus".  
Gweler enwi pobl 
 
dynladdiad [babi] 
Gwerth dweud yn y frawddeg agoriadol fod rhywun wedi cael ei gyhuddo / ei gael yn 
euog o ladd [babi] – a sôn am ‘ddynladdiad’ yn yr ail frawddeg. Mae hyn yn arbennig 
o wir wrth lunio penawdau. 
  



E 
 
e-bost 
Dyma’r fersiwn i’w ddefnyddio – mae ‘e-byst’ yn gywir pan yn sôn am fwy nag un. 
 
echdoe 
NID 'ddeuddydd yn ôl' 
‘Echddoe’ hefyd yn dderbyniol mewn dyfyniad. 
Gweler blwyddyn 
 
ee 
Dylir defnyddio dau atalnod llawn - ‘e.e.’ 
 
ei / eu 
‘ei’ yw'r ffurf unigol ac ‘eu’ y lluosog –  
'Ciciodd Helen ei chath' – 'Corlannodd y ffermwyr eu defaid'. 
Ond cofier ‘ei gilydd’ bob amser – 'Daeth y plant at ei gilydd'. 
 
eisteddfod 
Heb brif lythyren oni bai ein bod yn cyfeirio at yr Eisteddfod Genedlaethol neu ei fod 
yn rhan o deitl e.e. ‘Mae eisteddfod yn Llanllannau bob blwyddyn’ ond ‘Cynhelir 
Eisteddfod Gadeiriol Llanllannau bob blwyddyn’. Mae’n iawn defnyddio ‘steddfod’ ac 
‘Y Steddfod’ heb sillgoll i’n dibenion ni. 
'Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 2018. Mae'r Eisteddfod yn ŵyl 
deithiol.' 
 
[cael ei] effeithio 
‘effeithio ar’ neu ‘cael effaith ar’ 
 
eglwys 
Enw benywaidd yw eglwys ac er y gall y ffurf ymddangos yn chwithig i ogleddwyr 
‘Eglwys Loegr’ yw'r ffurf gywir a 'run modd, ‘Eglwys Rufain’. 
 
[mae’r tîm wedi] eilyddio 
‘mae’r tîm wedi dod ag eilydd ar y cae’, neu wrth sgrifennu, 'Daeth y tîm ag eilydd ar 
y cae.' 
 
eisoes 
Dim ond un 'i' sydd yn ‘eisoes’ – NID ‘eisioes’ 
 
emyn 
Enw gwrywaidd yw hwn felly, 'Canwyd dau emyn mawr.' 
 
ennill 
Er bod dwy n yn ‘ennill’ dim ond un sydd yna yn y ffurfiau eraill fel ‘enillwyr’, ‘enillodd’, 
‘enillwyd’, ‘enillion’. 
 
ennill [y dydd] 
‘llwyddo’ 
 
  



enwi 
[mae’r heddlu wedi] enwi’r [dyn] 
Gwell – 'Mae’r heddlu wedi dweud pwy oedd y dyn.' Neu 'Dywedodd yr heddlu mai 
John Jones oedd y dyn.' Neu ‘Cyhoeddi enw dyn fu farw’. Rhiant sydd yn enwi 
person. 
 
Enwi pobl: 
Fel rheol, defnyddio'r enw llawn y tro cyntaf. 'Mae Derfel Jones yn cadw dros fil o 
ieir.' 
Ond mae rhai yn ansicr beth i'w wneud wedyn - a ddylid cyfeirio ato fel Derfel Jones 
eto: Mr Jones, Jones ynteu Derfel? 
Bydd hynny'n dibynnu ar natur y stori: 

 Os yn stori nodwedd feddal gellir cyfeirio ato fel ‘Derfel’ weddill y stori. 

 Os yn stori fwy ffurfiol gellir unai ailadrodd ‘Derfel Jones’ neu ddefnyddio ‘Mr 
Jones’. 

 Dylid osgoi'r ffurf ‘Jones’ oni bai ei fod yn adroddiad llys neu debyg. Mae'r 
cyfenw moel yn dderbyniol mewn adroddiadau chwaraeon hefyd. 
Dylai fod mewn cytgord ag ysbryd y stori. Fe ddylid hefyd osgoi defnyddio'r enw hyd 
syrffed hefyd. 
Er enghraifft:  
Dywedodd Eirian Jones fod ei gŵr wrth ei fodd mewn mwd. 
"Bla bla bla bla bla bla bla bla", meddai. (heb ei henwi). 
Dywedodd (heb ei henwi) hefyd ei bod hithau yn hoffi mwd. 
"Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla," meddai. (heb ei henwi). 
A gellir parhau i beidio â'i henwi nes bod enw arall yn cael ei gyflwyno i'r stori.  
Wedyn bydd angen ‘meddai Eirian Jones’ pan ddychwelir ati hi. 
 
Defnyddio teitlau: 
Rydym yn defnyddio Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, Syr, Arglwydd ac yn y blaen ond nid 
llythrennau ôl sy'n dynodi anrhydeddau (OBE, CBE ac ati). 
 
Gydag enwau sy’n defnyddio blaenlythrennau, ni ddylid defnyddio atalnod llawn – TH 
Parry-Williams, T Llew Jones  
 
er 
Y ffurf gywir yw 'er bod'. 
 
Cofier bod 'er gwaethaf' ac 'ar ei waethaf' yn golygu dau beth gwahanol. 
‘Er gwaethaf y tywydd aeth i'w waith’ 
‘Ar ei waethaf yr aeth i'w waith’ 
Dyw 'ar waethaf' byth yn gywir. 
Gall 'ar ei waethaf' olygu at worst hefyd – 'Roedd y tywydd ar ei waethaf'. 
 
er / ers 
Wrth ddynodi amser penodol defnyddier 'er': ‘er dydd Iau diwethaf’, ‘er Mawrth 1’, 
ond defnyddier 'ers' wrth gyfeirio at amser amhenodol fel ‘ers talwm’, ‘ers cryn 
amser’, ‘ers mis’, ‘ers deuddydd’. 
 
Ond 'er pan' NID 'ers pan' sy'n gywir. 
 
  



estraddodi 
Term cyfreithiol. 
Gwell dweud i lys benderfynu ‘anfon y person yn ôl i...’  
Os oes rhaid, defnyddiwch ‘estraddodi’ yn yr ail neu’r drydedd frawddeg. 
 
[cafodd ei] ethol [fel aelod] 
NID ‘fel aelod’ ond ‘yn aelod’. 'Cafodd ei (h)ethol yn aelod’ 
Gweler fel 
 
etholiad 
Angen ‘e’ fach. Enw gwrywaidd. Felly 'etholiad cyffredinol' NID ‘gyffredinol’.  
Hefyd, ‘dau / tri / pedwar etholiad’. 
 
ewin 
‘Ewin’ sy'n tyfu ar fys ond ‘ewyn’ sydd ar donnau'r môr ac mae ‘gewyn/au’ yn golygu 
sinew neu tendon. 
  



F / Ff 
 
fatally injured 
Ystyr hyn yw ‘wedi marw’ a dyna ddylid ei ddweud. 
Yn sicr NID 'ei anafu'n angheuol'. 
 
fe 
Gair i fod yn ddarbodus iawn gydag ef – gan amlaf gellir ei hepgor heb amharu o 
gwbl ar frawddeg: 
NID 'Oherwydd hynny fe laddodd ei hun' ond 'Oherwydd hynny lladdodd ei hun'  
NID ‘Wedyn fe welodd fod y ffordd yn glir’ ond ‘Wedyn gwelodd fod y ffordd yn glir' 
Gwnewch yn siŵr fod pob fe yn haeddu ei le. 
  
fel 
Dylid osgoi ymadroddion fel 'Gweithio fel athro' (oni bai, mae'n debyg, mai rhywun 
sydd ddim yn athro sy'n gwneud am gyfnod) 
NID ‘Mae John yn gweithio fel athro yng Nghaerdydd’ ond ‘Mae John yn athro yng 
Nghaerdydd’. 
NID 'Mae Huw yn chwarae fel asgellwr i Gaerdydd' ond 'Mae Huw yn asgellwr i 
Gaerdydd' neu 'Huw ydi asgellwr Caerdydd'. 
 
ffonio 
Ni ddylid byth dweud, 'eu ffonio i fyny' ond 'eu ffonio nhw'. 
 
ffordd 
NID 'adeiladu ffordd newydd' ond 'gosod ffordd newydd'.  
 
ffermwyr 
Yn well nag amaethwyr oni bai eich bod yn cyfeirio at Undeb Amaethwyr Cymru neu 
debyg. 
 
Fflint 
‘Y Fflint’ er i'r Eisteddfod Genedlaethol hepgor y fannod ar gyfer 2007 ond ‘Cyngor 
Sir Y Fflint’ ac ati sy'n gywir ac ‘wrth gario glo i'r Fflint y bu'r asyn farw’. 
 
  



G 
 
gallu 
Arferid rhoi cryn bwyslais ar wahaniaethu rhwng 'gallu' a 'medru' ond nid felly 
mwyach oherwydd grym arferiad i drin y ddau air fel ei gilydd. 
Fodd bynnag, cyfleu y mae 'gallu' ei bod yn gorfforol bosibl i rywun wneud rhywbeth 
tra bo 'medru' yn dangos bod rhywun yn meddu ar y sgiliau neu'r wybodaeth 
berthnasol i wneud rhywbeth. 
Felly: 
‘Dwi ddim yn gallu gyrru car’ (sy'n golygu nad yw hi'n gorfforol bosibl gyrru car am 
rhyw reswm) 
‘Dwi ddim yn medru gyrru car’(yn golygu na wyddoch sut mae gwneud – ond y 
byddai'n bosib i chi ddysgu) 
 
galwad 
Enw benywaidd yw hwn felly 'galwad frys'. 
 
gobeithiol 
Gorddefnydd. Gallech ddefnyddio ‘hyderus’. 
 
gêm 
Fel gôl a sawl gair arall sy'n dechrau gydag g mae hwn yn peri trafferthion wrth 
dreiglo. 
Y farn gyffredinol yw na ddylid treiglo.  
Felly, ‘Yn gêm gyntaf y tymor, colli wnaeth Abertawe.’ Yn hytrach nag, ‘Yng ngêm 
gyntaf...’ 
Yr un modd, ‘Yn gôl y gwrthwynebwyr’ NID ‘Yng ngôl...’ 
 
Glynebwy – ‘Glynebwy’ yn un gair yw’r ffurf gywir (er mai’r arfer gan lawer yn lleol ac 
nifer fawr o arwyddion ffyrdd yw Glyn Ebwy a dyna’r ffurf yn enw swyddogol yr 
Eisteddfod).  
 
gofyn  
Gofyn rhywbeth i rywun ydych chi - NID gofyn wrth. 'Gofynnodd iddo pa un fyddai'r 
gorau ganddo...' 
 
gor- 
Gair arall sy'n cael ei orddefnyddio, yn enwedig mewn achosion fel ‘gor dew’, ‘gor 
dewdra’. Mae ‘rhy dew’ yn well y rhan fwyaf o'r amser. Dim ond os oes gwir raid y 
dylid defnyddio ‘gordewdra’. 
I'w osgoi hefyd mae ‘goryrru’ – 'gyrru’n rhy gyflym' sydd orau. 
 
goroesi 
Gwaeth fyth yw'r ymadrodd 'goroesi' pan yn sôn am wrthdrawiad.  
NID 'Mae tri wedi goroesi'r gwrthdrawiad' ond 'Mae tri yn dal yn fyw.' Pethau fel 
deinosoriaid sy'n goroesi – neu ddim. 
 
  



Gorsedd – pan yn cyfeirio at yr Orsedd, Gorsedd Beirdd Ynys Prydain a olygir. 
Mae’r Orsedd a gweinyddiaeth yr Eisteddfod yn ddau gorff ar wahân yn cael eu 
rhedeg gan wahanol bobl. 
 
gostyngiad 
Yn hytrach na 'Bydd yn cael gostyngiad yn ei gyflog' triwch 'Bydd yn cael llai o gyflog' 
 
gwario 
‘Arian sy'n cael ei wario’ – NID amser.  
‘Treulio'u hamser’ mae'r Cymry. 
 
gwerthu 
Byth, 'wedi gwerthu allan’. 'I gyd wedi'u gwerthu’, ‘i gyd wedi mynd’, ‘dim ar ôl’ ac ati. 
 
gwlad 
Mae'n bwysig peidio â chymysgu rhwng gwladaidd a gwledig wrth ddisgrifio rhywun. 
Un o'r wlad yw rhywun ‘gwledig’ ond ystyr ychydig yn sarhaus sydd i 'gwladaidd' i'w 
gymharu â'r yokel Saesneg. 
 
Gwledydd Prydain 
Yn iawn ar ei ben ei hun ond gellir dweud 'gwledydd Prydain' hefyd er bod hynny'n 
rhoi'r argraff o geisio gwneud pwynt gwleidyddol ar un adeg.  
Cymharer Y Deyrnas Gyfunol yn hytrach na'r Deyrnas Unedig am UK. 
 
gwneud meddwl i fyny 
Hynny yw, ‘penderfynu’. 
 
gwnaethpwyd 
Mae ‘gwnaed’ yn well. 
 
gŵr 
NID husband yw unig ystyr hwn yn y Gymraeg. Gan amlaf mae'n well dweud ‘dyn’ 
oni bai eich bod yn cyfeirio at ddyn priod. 
Gweler merch, gwraig 
 
gwrwgydiwr 
dyn/ion hoyw yn fwy derbyniol erbyn hyn. 
Dylid llunio brawddegau i osgoi amrywiadau fel ‘gwrywgydiaeth’ hefyd. 
 
gwrthblaid 
Gwell dweud enw’r blaid ond mae’n iawn dweud ‘gwrthblaid’ wedyn er mwyn 
amrywio’r stori. Os yn cyfeirio at Yr Wrthblaid mae angen prif lythyren ond nid wrth 
sôn am y gwrthbleidiau.  
 
gwrthderfysgaeth 
Mae ‘Heddlu Atal Terfysgaeth’ yn well na ‘Heddlu Gwrthderfysgaeth’. 
 
gwrthdrawiad 
Dylir defnyddio ‘gwrthdrawiad’ am crash – nid ‘damwain’. 
 
  



[mewn] gwrthdrawiad [â char] 
Cael ei daro gan gar.  
Ni ddylid ychwanegu 'yn cael ei yrru gan...’ oni bai fod y ffaith yn hollbwysig (ond, 
mewn amgylchiadau felly, neu os oes na unrhyw amheuaeth mi ddylech chi 
ddefnyddio ‘gwrthdrawiad!’) 
NID 'mewn gwrthdrawiad â pholyn' ond ‘taro polyn’  
 
gwyneb 
Does yna ddim g – wyneb yw'r gair.  
‘Gwên ar ei wyneb/ hwyneb.’  
‘Yr wyneb harddaf fu erioed.’ 
 
gyda 
Mae gyda yn treiglo ar ôl 'a' – 'a chyda' gan mai ag 'c' y'i sillafwyd yn wreiddiol. 
Mae yna gymysgu weithiau rhwng defnyddio â, gyda, gan. 
Y canllaw gorau yw: 

 'â' wrth drafod offeryn – ‘Fe'i saethwyd â gwn’ 

 'gyda' yn ymwneud â chwmni – ‘Yr oedd ei dad gydag ef’ 

 'gan' pan yn ymwneud â gweithred – ‘Mae ganddo ddigon o waith’ (NID, Mae 
gydag ef ddigon o waith). 
 
Sylwer ar y newidiadau hyn hefyd  
‘gydag arweinydd’, ‘gydag elusen’, ‘gydag amser’. etc.  
 
gwyrdroi 
Weithiau mae ‘newid’ yn iawn. 
Ond ‘gwyrdroi cwrs cyfiawnder’ 
 
  



H 
 
h 
lleoliad yr h mewn rhai geiriau – sylwch ar y rhain: 
‘Anhrefn’, ‘annheg’, ‘anghenraid’ 
 
hawlio [cyfrifoldeb] 
Mae ‘dweud’ yn well gan amlaf.  
NID 'Mae terfysgwyr wedi hawlio cyfrifoldeb' 'Dywedodd terfysgwyr mai nhw 
wnaeth/oedd yn gyfrifol.' 
 
honni 
Rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio hwn y tu allan i gyd-destun cyfreithiol. 
Gall 'honni' awgrymu bod amheuaeth ynglŷn â chywirdeb yr hyn a ddywedir. 
Yn groes i gred rhai, dydi defnyddio'r gair ddim mwy o amddiffyniad rhag enllib na 
phe byddech wedi defnyddio ‘dweud’. 
 
hwn / hon 
Defnyddio ffurfiau naturiol ‘yma’ ac ‘yna’ am ‘hwn’ a ‘hon’ e.e. ‘y llyfr yma’, ‘y ferch 

yna’. Trwy hynny osgoi problemau cenedl enwau! 

 
hysbys 
Gellir osgoi hwn mewn ymadroddion fel, 'NID yw'n hysbys pwy aeth â'r car.' Gwell 
dweud: 'Does neb yn gwybod pwy aeth â'r car’, ‘Dydy nhw ddim yn gwybod pwy aeth 
â'r car.' 
 
Yn y cyd-destun iawn mae'n dderbyniol fel talfyriad o ‘hysbyseb’.  
  



I / J 
 
i fewn 
‘i mewn’ sy'n gywir. 
 
ill dau 
Osgoi hwn. 
NID 'Maent ill dau yn ddieuog' ond 'Mae'r ddau yn ddieuog.' 
 
isetholiad 
Fel ‘etholiad’ ei hun enw gwrywaidd yw hwn ac yn un gair heb -. 
 
i’w [gymharu â] 
Ni ddylid dweud 'Mae Dafydd yn fachgen da i'w gymharu â Dic' ond 'Mae Dafydd yn 
fachgen da o’i gymharu â Dic'. 
Mae rhoi rhywbeth i'w gymharu yn golygu rhywbeth cwbl wahanol. 
 
i'w 
Mae dryswch weithiau pryd i ddefnyddio ‘yw’ ac ‘i'w’. 
Ffordd hawdd o benderfynu yw newid y gair yn eich meddwl am ‘ydyw’ ac os yw 
hwnnw'n anghywir ‘i'w’ yw'r ffurf. 
‘Aeth yn syth i'w [ydyw yn anghywir] gartref.’ 
‘Llanllechid yw [ydyw yn gywir hefyd] ei gartref.’ 
 
Iwerddon 
Ni ddylid defnyddio'r fannod o flaen ‘Iwerddon’. 
NID 'yr Iwerddon' ond 'Iwerddon' ac NID 'Mae'r llong yn mynd i'r Iwerddon' ond 'i 
Iwerddon'. 
 
junk food 
‘sothach’ 
Weithiau bydd angen ychwanegu'r gair ‘bwyd’ ond nid bob amser. 
Mae 'Dywedodd fod plant yn bwyta gormod o sothach' yn iawn heb gynnwys y gair 
'bwyd'.. 
 
junk mail 
‘post diangen’ 
 
  



L / Ll 
 
ll 
Yn union fel y llythyren ‘rh’ dydi ‘ll’ ddim yn treiglo ar ôl ‘un’, ‘y’, ‘yn’ a ‘mor’. ‘Yn llawn’, 
‘mor llwythog’, ‘un llwyddiannus’. 
 
llach  
Nid yw ymadrodd fel ‘Treisio: Heddlu o dan y lach’ neu ‘Daeth y gwasanaeth iechyd 
dan y lach mewn cyfarfod ym...’ yn naturiol - mae angen dweud pwy neu beth sydd 
dan lach pwy. 
‘Treisio: yr heddlu dan lach protestwyr’ neu ‘Daeth y gwasanaeth iechyd dan lach 
meddygon a chleifion mewn cyfarfod yn....’. 
Ond mae ‘dan y lach’ yn gwbl chwithig – mae angen dweud pwy neu beth sydd dan 
lach pwy. 
Ond byddai: "Treisio: Heddlu dan yr ordd" ac yn y blaen yn iawn 
 
lledaenu 
Pethau fel yr efengyl a'r Gair a neges sy'n cael eu lledaenu NID ffyrdd – sy'n cael eu 
lledu.  
Ystyr ‘lledaenu’ yw ‘to spread’ neu ‘to circulate’ ond ‘lledu’ yn golygu ‘widen’. 
 
llefarydd 
Osgoi hwn os yn bosibl. Mae’n well dweud bod y cwmni/ cyngor etc wedi dweud 
rhywbeth. Gwell fyth yw cael enw a swydd siaradwr. 
 
lleoedd 
Mae'r Atlas Cymraeg yn dda o ran arweiniad ond yn anghyson weithiau. 
Dyma rai ffurfiau y byddwn ni yn eu defnyddio: 
 
Lleoedd – gofal wrth sillafu: 
Castell-nedd 
Cricieth 
Castell Newydd Emlyn 
Llanbedr Pont Steffan 
Llanfair-ym-Muallt  
Pen-y-bont ar Ogwr 
Mynwy (y sir/etholaeth) 
Trefynwy (tref Monmouth) 
 
Lleoedd gyda'r fannod: 
Y Bala 
Y Gaerwen 
Yr Wyddgrug 
Benllech – NID yw hwn yn treiglo. ‘I'r Benllech’, ‘yn y Benllech’ NID ‘i Fenllech’, ‘ym 
Menllech’ 
 
Trefi gweddill Prydain gydag enwau Cymraeg: 
Caeredin 
Lerpwl 
Manceinion  
 
 
 
Strydoedd tu allan i Gymru: 



Downing Street nid Stryd Downing – peidiwch â chyfieithu enwau strydoedd eraill y tu 
allan i Gymru 
 
Siroedd tu allan i Gymru: 
Yn unol â chanllawiau Radio Cymru, ‘Sir’ ddylid ei ddefnyddio, nid ‘Swydd’ – Sir 
Amwythig, Sir Kerry 
 
Gwledydd: 
‘Brasil’ 
‘China’ – NID Tsieina ac yn y blaen 
‘Periw’  
Yr Alban / Yr Eidal (‘Y’ yn briflythyren) 
 
Amrywiol: 
Môr y Canoldir 
Jerwsalem 
 
[cysylltu â] llinell [ffôn arbennig] 
Hynny yw, ‘ffonio rhif arbennig’. 
 
llinyn [y gâr] 
Byddai’n help ychwanegu hamstring mewn cromfachau ar adegau, neu gallai fod yn 
ddigon i ddweud fod rhywun wedi anafu ei/ cael anaf i’w goes. 
 
llofruddiaeth 
Benywaidd yw ‘llofruddiaeth’. ‘Llofruddiaeth greulon’ felly. 
 
lluniau 
Os yn bosib dylai person mewn llun edrych i mewn i'r stori bob amser. 
Mewn caption nid oes angen disgrifio'r llun: "Yn y llun gwelir Huw Huws yn cofleidio'r 
ferch ifanc". Yr hyn sy'n bwysig yw nodi pwy sydd ynddo a rhoi gwybodaeth na ellir ei 
gweld – "Huw Huws a Gwenhwyfar, y ferch a achubodd". 
Ni ddylir rhoi atalnod llawn ar ddiwedd caption. 
 
llwyddiannus 
Gyda dwy ‘n’. 
 
llyfr 
Gwrywaidd yw ‘llyfr’ ond ‘Y Llyfr Gweddi Gyffredin’ yw The Book of Common 
Prayer yn y Gymraeg. Disgrifio'r weddi nid y llyfr mae'r gair cyffredin yn y cyswllt 
hwn. 
 
llythyr 
Anfon llythyr ‘at’ rywun a wneir a derbyn llythyr ‘oddi wrth’ rywun. 
 
Llywodraeth 
Priflythyren ar gyfer Llywodraeth Cymru neu Llywodraeth y DU / Llywodraeth 
Prydain. 
 
llywydd 
Y gair Cymraeg am president pan nad yw'n arweinydd gwlad pryd y defnyddir 
‘arlywydd’. ‘Yr Arlywydd Obama’, ond 'llywydd newydd Merched y Wawr'. 
 



M 
 
mae 
Does yna ddim sillgoll yn y ffurf ‘maen nhw’. Mae 'mae nhw' yn anghywir hefyd. 
 
Rhaid bod yn ofalus i beidio â chychwyn pob brawddeg gyda'r gair ‘Mae/Maen’ – 
mae'n werth chwilio am ffordd arall. 
Er enghraifft gellid ail-lunio'r frawddeg hon:  
'Maen nhw i gyd yn ymddwyn yn dda ond dydyn nhw ddim yn cael eu gwerthfawrogi.' 
fel hyn 
'Er eu bod nhw i gyd yn ymddwyn yn dda dydyn nhw ddim yn cael eu gwerthfawrogi.' 
 
Yr un modd dylid osgoi gorddefnydd o 'roedd' a all fod yn syrffedus iawn. 
 
Defnyddir ‘mai’ yng nghanol brawddeg – ‘Mae pawb yn gwybod mai hi sgrifennodd y 
llythyr’ 
 
meddwl 
Peidiwch â dweud ‘meddwl’ wrth olygu ‘golygu’. 
 
medru 
Gweler gallu 
 
merch 
Yn y Gymraeg mae merch yn golygu woman yn ogystal â daughter neu girl.  
Ond yng nghyd-destun y newyddion mae’n werth defnyddio’r gair ‘merch’ i ddisgrifio 
un dan 18 oed – yn arbennig mewn achosion llys – a defnyddio ‘dynes’ (lluosog: 
‘gwragedd’) neu ‘menyw’ (lluosog: ‘menywod’) os ydyn nhw dros 18 oed er mwyn 
osgoi dryswch. Fel arall defnyddiwch eich rheswm. 
 
mesur 
‘Mesur’ sy’n gywir, nid ‘Bil’ 
 
methu 
Weithiau mewn ymadrodd fel 'Methodd y dyn â chyrraedd adref' yr hyn a olygir yw na 
wnaeth y dyn gyrraedd adref. 
 
methu [allan] 
Osgoi hwn. 
 
methu [gêm oherwydd anaf]  
Dywedwch ‘Colli gêm am ei fod wedi cael anaf.’ neu rywbeth fel: ‘Fydd o ddim yn 
chwarae oherwydd anaf.’ Mae ‘methu’ yn golygu fail. 
 
methedig 
NID ‘methiedig’ a chan amlaf mae ‘anabl’ yn well beth bynnag. Gweler anableddau 
 
mewn [llaw] 
Gan ddibynnu ar y cyd-destun: ‘wrth gefn’ neu ‘ar y gweill’. 
 
Mr 
Dim angen '.' 
 
Ms 



Ms i bob dynes – byth Mrs na Miss. 
 
munudau 
Cadw hwn i sôn am amser a ‘cofnodion’ pan yn sôn am gofnodion pwyllgorau ac ati. 
 
mwyafrif 
Dewiswch 'rhan fwyaf' oni bai eich bod yn sôn am fwyafrif mewn etholiad ac yn y 
blaen. 
‘Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi pleidleisio i Mr Jones a gafodd fwyafrif o 300.’ 
 
mynd 
NID ‘mynd i’r meddyg’ mae pobl sâl ond ‘mynd at y meddyg’ - yr un modd, 
deintyddion ac unrhyw rai ydych chi'n mynd atyn nhw.  
Mae ‘mynd i weld y meddyg’ yn iawn fodd bynnag. 
 
Mynegi [gobaith] 
Sef ‘gobeithio’ 
Yr un modd NID, 'Mae rhieni wedi mynegi gwrthwynebiad' ond 'Mae rhieni yn dweud 
eu bod yn gwrthwynebu' neu'n well byth 'Mae rhieni'n gwrthwynebu’ 
Yr un modd gyda 'mynegi siom' – defnyddiwch ‘yn siomedig’ 
 
mynnu / mynnodd 
Iawn os oes angen y pwyslais fel arall mae ‘dywedodd’ yn well.. 
 
mynychu  
Mae ‘mynd i’ yn well. Mae ‘mynychu’ yn golygu ‘mynd yn fynych’ (aml). ‘mynychu'r 
ysgol’, ‘mynychu pwyllgorau’ ond ‘mynd i bwyllgor’. 
 
  



N 
 
n 
Llythyren sy'n dyblu. 
Rhai geiriau y byddech chi'n meddwl eu bod nhw angen dwy n – ond mae un yn 
ddigon: 
‘awenau’ 
‘olynu’ 
‘olynol’ 
‘penderfynu’ 
‘penderfynodd’ 
‘penderfynol’ 
‘prynu’ 
‘terfynol’ 
‘trydanol’ 
 
Rheol hwylus: dim ond un ‘n’ mewn geiriau sy'n diweddu mewn ‘–wyr’ pan mae 
hwnnw'n dynodi lluosog gŵr (ysgrifenwyr, prynwyr, chwynwyr) ond gall fod dwy ‘n’ 
mewn geiriau fel ‘synnwyr’ lle nad yw'r ‘–wyr’ yn lluosog ‘gŵr’. 
Cofiwch dau ‘Annibynnwr’ ond un o'r ‘Annibynwyr’. 
 
‘na 
Mae angen collnod os yw’n golygu ‘yna’ e.e. ‘Mae ‘na ymgynghoriad cyhoeddus ar y 
gweill’, nid ‘Mae na ymgynghoriad...’ 
 
nepell 
‘Nid agos’ yw ystyr y gair hwn felly, i gyfleu bod rhywbeth yn agos y ffurf yw ‘nid 
nepell’, ond gall ymddangos braidd yn hynafol mewn straeon ac erthyglau cyfoes. 
Yn hytrach na dweud: ‘Gan ei bod yn byw nid nepell o'r ysgol’ gwell dweud, ‘Gan ei 
bod yn byw ger yr ysgol’ (‘neu heb fod yn bell o'r ysgol’).  
Cofiwch hefyd am: ‘wrth ymyl’, ‘dafliad carreg oddi wrth’ 
 
nes ymlaen 
Dyw rhai ddim yn hoff o hwn ond mae yn gywir.  
Cofiwch hefyd am ‘yn hwyrach’ neu 'yn ddiweddarach'. 
 
nifer  
Yn aml, mae ‘llawer’ yn well. 
 
nyrsys 
Am flynyddoedd ‘nyrsus’ oedden nhw - ond mae ganddyn nhw ddwy goes erbyn hyn 
– ‘nyrsys’ 
 
 
  



O 
 
oedran 
Er mwyn cysondeb, mi ddylen ni roi’r ffigwr ar gyfer oedrannau yn fwy na deg. 
 
Ni ddylid defnyddio'r gair 'mlwydd' yn unman. 
15 oed (NID 15 mlwydd oed). 
30 oed 
40 oed 
Ni ddylid rhoi'r oed rhwng cromfachau ychwaith – yr arddull yw: 
‘Huw Huws, 55 oed, o Landwrog.’ 
 
oddi wrth 
Dau air yw ‘oddi wrth’. 
Yr un modd: ‘oddi ar’.  
 
oblygiadau  
Y gair gwreiddiol yw ‘goblygiadau’. 
 
ofer [fu ymdrechion] 
Dylid osgoi cymalau fel: ‘ofer fu ymdrechion y timau achub â dod o hyd i...’ 
Llai clogyrnaidd yw: ‘Methodd y timau achub â dod o hyd...’ 
 
olynol 
Gair gydag un 'n' yw olynol. Wrth gwrs mae ‘ar ôl ei gilydd’ yn well ambell dro. 
 
ond  
Iawn i ddechrau brawddeg yng nghanol stori gydag ‘ond’ os ydi hynny’n ei chryfhau 
hi.  
 
oni bai 
‘oni bai’ NID ‘onibai’. 
 
opsiwn 
Gair Cymraeg, gwell, ydi ‘dewis’. 
NID ‘Y ddau opsiwn yw’ ond ‘Y ddau ddewis yw’. 
NID ‘Mae nifer o opsiynau’ ond ‘Mae sawl dewis’. 
NID ‘Yr opsiwn arall yw’ ond ‘Y dewis arall yw’. 
Ac mae 'cadw eich opsiynau yn agored’ yn hynod o hyll. 
 
os  
Mae ‘gofyn os oes’ yn anghywir – ‘gofyn a oes’ sy’n iawn. 
Os mai'r gair Saesneg whether a ddefnyddir, dylid defnyddio ‘a’ yn hytrach nag ‘os’ 
yn y Gymraeg. 
 
os bydd 
Byth ‘os fydd’ 
 
  



P 
 
Pafiliwn 
‘Y Pafiliwn’ pan yn cyfeirio at yr adeilad eisteddfodol - ‘Ar lwyfan y Pafiliwn nos Iau.’ 
Fel arall enw cyffredin heb brif lythyren ydi o – ‘Mae yna bafiliwn a nifer o bebyll ar y 
maes’. Mae ‘Y Babell Lên’, ‘Theatr Fach y Maes’, ‘Pabell y Cymdeithasau’ ac yn y 
blaen yn haeddu prif lythyren hefyd. 
 
para  
‘parhau’  
 
paragraffau 
Er mwyn osgoi talpiau o brint llwyd ni ddylai unrhyw 'baragraff' fod yn hwy nag wyth 
llinell. Bron iawn na ellir paragraffu fesul brawddeg. 
 
pe bai  
Gwnewch yn siŵr nad ydych yn cymysgu rhwng ‘pe bai’ ac ‘os bydd’ e.e. ‘Mae’r 
rheolwr wedi dweud y bydd yn rhoi mwy o gyflog i’w weithwyr os bydd (NID ‘pe bai’) 
pethau’n gwella.’ ‘Byddai’n fodlon rhoi mwy o gyflog i’w weithwyr pe bai (NID ‘os 
bydd’) pethau’n gwella’. 
 
penawdau 
Os oes pennawd yn defnyddio : colon, yna mae angen llythyren fawr i ddilyn hynny, 
e.e. Cyllideb: Dadlau ymysg y pleidiau. Pan mae dyfyniad mewn pennawd, dim ond 
un ' sydd ei angen, a pheidiwch â rhoi atalnod llawn ar ddiwedd pennawd. 
Ni ddylai’r criw Newyddion roi yr un pennawd Headline a Full headline yn CPS. Yr 
wybodaeth yn y Full headline sy’n ymddangos mewn search engines, felly mae hi’n 
ddefnyddiol rhoi mwy o wybodaeth os yn bosib, e.e. enw lle. 
 
penderfynodd [i wneud]  
Dim angen yr ‘i’ (‘penderfynodd wneud’) 
 
pigwrn / migwrn  
Gan mai ‘ffêr’ ydi gair y gogledd, byddai’n werth ychwanegu ‘ffêr’ mewn cromfachau 
– ‘pigwrn (ffêr)’.  
Hefyd, wrth gwrs ‘ffêr (pigwrn)’ 
 
[y] pennill 
NID ‘y bennill’. Ond mae ‘dau bennill’ yn gywir. 
 
plannu [ffrwydron]  
gadael / cuddio / rhoi ffrwydron 
 
plymio [i’r ddaear] 
A bod yn fanwl gywir, i mewn i ddŵr y mae pethau’n plymio. 
 
pobl / pobol  
Defnyddier y ffurf ‘pobl’ yn ysgrifenedig oni bai fod y cyd-destun yn galw am sillafiad 
llafar. Y treiglad cywir ar ôl 'o' ydi 'llawer ‘o bobl' NID 'llawer o fobl'. Hefyd; ‘pobl leol’ 
sy’n gywir. 
 
pryder [cynyddol] 
Ystrydebol ‘Mae mwy a mwy o bobl yn poeni / pryderu / poeni am…’  



R / Rh 
 
roedd 
Does dim angen collnod ar ‘roedd’. 
 
rh 
Fel ll NID yw'n treiglo ar ôl ‘un’, ‘y’, ‘yn’ a ‘mor’. 
(‘un rhingyll’, ‘y Rhufeiniaid’, ‘yn rhegi’, ‘mor rhewllyd’) 
 
[yn] rhad [ac am ddim]  
Mae ‘am ddim’ yn dderbyniol erbyn hyn. 
 
rhoi [i fyny] 
‘Rhoi’r gorau i’ 
 
Democratiaid Rhyddfrydol 
NID ‘Rhyddfrydwyr Democrataidd’ 
 
rhifau 
O un i ddeg sgrifennu'r gair ond o 11 ymlaen defnyddio ffigurau. Ond mae'n 
dderbyniol defnyddio geiriau fel pymtheg ac ugain. 
98, 99, cant, 101, 102 ayyb 
120 
270 
950 
Y lluosog yw cannoedd 
 
mil - miloedd 
Wedyn ffigurau: 
2,000 
175,650 etc..  
 
miliwn - miliynau 
2 filiwn 
3.5 miliwn 
150 miliwn  
Hefyd mae'n dderbyniol sgrifennu ‘o filiynau’ – e.e. 
40 o filiynau 
120 o filiynau  
 
biliwn - biliynau 
Gan bod 2 ‘miliwn’ a 2 ‘biliwn’ yn treiglo’n 2 filiwn ni ddylid treiglo ‘biliwn’, rhag achosi 
dryswch. 
2 biliwn 
3.5 biliwn 
100 biliwn  
Felly pan olygir 40 billions dylid ysgrifennu ‘40 biliwn’ NID ‘40 o filiynau’ etc. 
 
OND pan yn sôn am arian, dylir eu byrhau i £2m a £5.4bn 
 
roedd 
Rhaid bod yn ofalus i beidio â dechrau pob brawddeg gyda'r gair hwn. 
Gweler mae  



S 
 
saethu 
Cofier mai ‘tanio gwn’ ydym ni NID ei saethu! 
 
safle  
Gair gwrywaidd yw hwn – ‘dau safle’, ‘safle prysur’. 
 
strategaeth  
Gorddefnydd. Gellir dweud 'cynlluniau’ gan amlaf. 
 
sefydliadau 
Mae angen gwirio os oes enw Cymraeg ar sefydliadau Saesneg, e.e. Howard 
League angen ei newid i Gynghrair Howard. 
 
sefyllfa 
Gair sy'n cael ei ddefnyddio'n ormodol. Gan amlaf gellir ei hepgor yn gyfan gwbl. Er 
enghraifft: 
NID 'Dangosai hyn wir sefyllfa tlodi'r wlad' ond ‘Dangosai hyn wir dlodi'r wlad.’ 
NID 'Dywedodd llefarydd ei bod yn sefyllfa o argyfwng' ond ‘Dywedodd llefarydd ei 
bod yn argyfwng.' 
 
senedd 
Gan fod senedd yng Nghymru, yr Alban a Llundain mae’n bwysig dweud pa un 
cyfeirir ati.  
Pan gyfeirir at seneddau yn gyffredinol does yna ddim prif lythyren – ‘Mae gan y 
Cymry senedd yng Nghaerdydd’. Fodd bynnag ‘Penderfynodd y Senedd yng 
Nghaerdydd’. Adeilad y Cynulliad yng Nghaerdydd yw’r ‘Senedd’. 
Mae'n bwysig peidio â chymysgu rhwng y senedd a'r llywodraeth.  
 
siec 
Enw benywaidd yw siec – 'dwy siec'. 
 
summary (yn CPS) 
Cadwch hwn i ryw 100-150 llythyren. 
 
system 
Dyma’r sillafiad cywir, nid ‘sustem’. 
  



T 
 
talu [sylw] 
‘Rhoi sylw’ 
Yr un modd: ‘rhoi teyrnged’ 
ac ‘ymweld â’ NID ‘talu ymweliad’ 
 
termau 
Cofier am y gwahaniaeth rhwng ‘termau’ - terms a ‘telerau’ - conditions 
 
teitlau 
Ar gyfer teitlau swyddi, e.e. prif weithredwr – dylir osgoi defnyddio priflythrennau os 
oes modd. Felly 'y Prif Weinidog David Cameron' gan ei fod yn deitl swyddogol, ond 
wedyn 'meddai'r prif weinidog.' 
 
tra[’n gyrru] 
‘wrth yrru’ (ni ddylir dilyn ‘tra’ gyda ‘yn’) 
 
traean 
Yn aml iawn gwell dweud ‘un o bob tri’ - yn enwedig gan fod ‘traean’ mor debyg i 
‘truan’ sy'n air mwy cyfarwydd i'r rhan fwyaf o bobl. 
‘Lladdwyd traean y boblogaeth’ – ‘Lladdwyd un o bob tri’ neu ‘lladdwyd un rhan o 
dair...’ 
 
Trallwng  
Dyma'r ffurf a ddefnyddiwn ar gyfer y dref yn y canolbarth, NID ‘Trallwm’ 
 
treiglo 
Mae P T ac C yn treiglo ar ôl 'a' ac ar ôl tri.  
‘Tri chi a chath’. 
Enwau lleoedd: 
Mae’n bwysig treiglo enwau lleoedd yng Nghymru bob amser: ‘I Fangor’, ‘Ym 
Mangor’, ‘I Gaerdydd’, ‘Yng Nghaerdydd’. Yr un modd gyda lleoedd eraill yn y byd 
pan fo enw Cymraeg iddyn nhw: ‘I Fanceinion’, ‘Ym Mryste’, ‘o Beriw’ ac yn y blaen. 
Weithiau mae temtasiwn i dreiglo enw mewn iaith arall hefyd. 
Gydag enwau tramor rhaid defnyddio synnwyr y fawd oherwydd er bod ‘i Fanceinion’ 
ac ‘o Fryste’ yn syrthio'n naturiol NID felly ‘O Ferlin’ neu ‘I Ferlin’. 
Ond mae’n anodd iawn llunio rheol bendant a bydd yn rhaid dibynnu ar y glust am 
arweiniad. 
 
trên 
Gwrywaidd yw ‘trên’ hyd yn oed yn y gogledd. ‘Dau drên’, ‘trên mawr’  
 
Trigolion [y dre] 
Gwell: ‘pobl y dre’ / ‘y bobl sy’n byw yn y dre’ 
 
troi[’r goleuadau i ffwrdd] 
Cael eu ‘diffodd’ mae goleuadau 
 
  



trychineb 
Gair hawdd ei gamddefnyddio - rhaid meddwl ddwywaith cyn penderfynu fod 
rhywbeth ddigon difrifol i fod yn drychineb.  
 
tudalen 
Er yn enw gwrywaidd mae'n cael ei drin fel un benywaidd gan y rhan fwyaf – felly 
‘dwy dudalen’, ‘y dudalen gyntaf’ ac yn y blaen.  
 
tyngedfennol 
Anaml iawn y mae rhywbeth yn wirioneddol dyngedfennol – hyd yn oed sgôr gêm 
bêl-droed felly gwell peidio dweud hynny. 
 
tymheredd 
Y ffurf cywir yw'r rhif a wedyn Celsius neu C fawr. Ni ddylid cyfieithu hwn i Selsiws 
gan mai enw dyn oedd Celsius, a does dim angen y gair na'r symbol 'gradd'. 
 
tymhorau 
Nid oes angen prif lythrennau yn enwau'r tymhorau – gwanwyn, haf, hydref (ond 
Hydref y mis) a gaeaf. 
  



U 
 
un  
A oes gwir angen cynnwys yr ‘un’ pan yn sôn am ‘un dyn’, ‘un ddynes’, ‘un ci’?  
Gan amlaf nac oes – 'Lladdwyd (un) dyn a thri o'i blant’. 
 
unioni[’r sgôr] 
Os mai dod â’r sgôr yn gyfartal a olygir gwell dweud hynny - achos nid dyna ystyr 
unioni'r sgôr. 
 
Unol [Daleithiau America] 
Ond Central America = ‘America Ganol’ 
  



W 
 
wedi 
Gwell na ‘wedi gwrthdrawiad’ yw ‘ar ôl gwrthdrawiad’ 
 
wyneb 
Does yna ddim ‘g’ ar ‘wyneb’ yn Gymraeg. 
 
wythnos 
Er gwaetha'r ffaith fod ansoddeiriau yn treiglo ar ôl enw benywaidd, 'yr wythnos 
diwethaf' sy'n gywir NID 'ddiwethaf'.  
Yr un modd 'nos da' ac 'ewyllys da' yw'r ffurfiau cywir. 
 
 
  



 

Y 
 
y  
Mae ‘y’ neu ‘yr’ yn ymddangos o flaen sawl enw lle: 
Dyma rai ohonyn nhw: 
Y Bala 
Y Barri 
Y Fflint 
Y Benllech (mae treigliadau fel ‘o Fenllech’, ‘i Fenllech’ yn gwbl anghywir) 
Y Gaerwen 
Y Trallwng 
Yr Amwythig (y dref) ond Sir Amwythig 
Yr Wyddfa 
Yr Wyddgrug 
 
ymddiheuriad 
Ond ymddiheuro heb yr 'i' (NID ‘ymddiheurio’). 
Yr un modd: ‘ymddiheuraf’, ‘ymddiheurwn’, ‘ymddiheurwch’, ‘ymddiheurodd’ sy'n 
gywir.  
Hefyd: 'ymddiheuro i rywun am rywbeth' a wneir NID 'ymddiheuro wrth'. 
 
ymuno  
NID ‘ymuno yn [y fyddin]’ ond ‘ymuno â['r fyddin]’ 
 
yn [dilyn siom] 
Gwell – ‘ar ôl siom’  
 
ymgymryd  
NID ‘ymgymeryd’ 
 
ymysg / ymhlith 
‘ymysg pethau’ / ‘ymhlith pobl’ 
 
ysbyty  
Enw gwrywaidd. 
‘Dau ysbyty’. ‘Ysbyty cyffredinol’ 
 
ymladd – ymlâdd 
Dau air tebyg gydag ystyron gwahanol gyda'r naill yn golygu fight a'r llall yn golygu 
'wedi blino'n lân'. 
'Fe wnaeth o ymladd brwydr galed ac erbyn y diwedd yr oedd wedi ymlâdd yn llwyr.' 
'Erbyn diwedd y gêm yr oedd Jones wedi ymlâdd a phrin yn gallu cerdded oddi ar y 
cae.' 
 
ymladd [tân] 
‘Diffodd tân’ mae diffoddwyr tân. 
 
ysgrifennu 
‘Ysgrifennu llythyr at rywun’ fyddwch chi (Gweler llythyr) – oni bai eich bod yn 
sgrifennu llythyr dros rywun arall wedyn rydych yn ‘sgrifennu llythyr iddo’. 
Mae sgrifennu a sgrifennwr ac ati yn dderbyniol hefyd – yn wir, dyma'r ffurfiau 
gwreiddiol nes i rywun geisio'u gwneud yn grandiach. 
 



ynglŷn â 
Angen y ddau do bach. 
 
ysgrifennydd-es 
Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng ‘ysgrifenyddes’ yn yr ystyr o glerc efo 
cymwysterau, ac ‘Ysgrifennydd’ neu ‘Ysgrifenyddes’ sy'n swyddog clwb neu fudiad. 
Noder hefyd mai ‘Ysgrifennydd Gwladol / Iechyd / Diwydiant’ ac ati yw person boed 
fenyw neu wryw. 
 
yw 
Mae dryswch weithiau pryd i ddefnyddio ‘yw’ ac ‘i'w’. 
Ffordd hawdd o benderfynu yw newid y gair, yn eich meddwl, am ‘ydyw’ ac os yw 
[ydyw!] hwnnw'n gywir ‘yw’ yw'r ffurf. 
'Clerc yw [ydyw yn gywir] ei dad.' 
'Dywedodd wrthi am roi'r ddogfen i'w [ydyw yn anghywir] glerc.’ 
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