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A fo ben bid bont: Rhagair gan 
Gomisiynydd y Gymraeg

Pan gyflwynodd y Prif Weinidog 
ar y pryd, Carwyn Jones AC, y 
safonau cyntaf gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol ym mis Mawrth 2015 
dywedodd:

Ein nod yn y pen draw yw 
i’r Gymraeg gael ei hystyried fel 
mwy na mater cyfieithu yn unig, 
gan ddod yn rhan awtomatig 

o wasanaethau yng Nghymru. Rydym ni am weld 
y Gymraeg yn cael ei normaleiddio ym mhob rhan o 
fywyd preifat a chyhoeddus, ac, wrth gwrs, yn y gwaith. 
Rydym yn hyderus, felly, y bydd y safonau yn gam 
allweddol tuag at hynny.1

Rwyf innau a’m swyddogion yn rhannu’r un uchelgais a 
gweledigaeth, wrth reswm. Carem weld Cymru wirioneddol 
ddwyieithog â gweithlu sgilgar, dwyieithog yn ymhyfrydu 
yn eu gallu i weithio drwy gyfrwng y ddwy iaith ac yn 
darparu gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf. Does 
dim dwywaith bod dyfodiad y safonau wedi bod yn gam 
allweddol tuag at wireddu’r weledigaeth hon. Ond hyd nes y 
gwelwn chwyldro llwyr yn ein polisïau addysgol a chynllunio’r 
gweithlu, mae hi’n anorfod y byddwn ni’n gwbl ddibynnol 
ar gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd i gefnogi sefydliadau 
yn eu hymdrechion i gydymffurfio â’r dyletswyddau iaith 
statudol. Yn y Gymru sydd ohoni, cyfieithwyr a chyfieithwyr 
ar y pryd yw’r pontydd at wireddu gweledigaeth syml a 
chreiddiol y Comisiynydd o ‘Gymru lle gall pobl ddefnyddio’r 
Gymraeg yn eu bywydau bob dydd’.2

A fo ben bid bont. Mae potensial i’r proffesiwn cyfieithu fod 
yn ddylanwadol iawn, felly, yn yr ymdrechion i wireddu’r 
weledigaeth hon. Yn arweinwyr sy’n cynnig cyfeiriad 
strategol a chyngor arbenigol i sefydliadau wrth iddynt 
ymgodymu ag ystyriaethau ieithyddol o bob math. Mae’n 
briodol felly bod y proffesiwn cyfieithu yng Nghymru yn 
cael ei gefnogi yn y swyddogaeth hollbwysig hon. Rhan 
o’r gefnogaeth honno yw darparu hyfforddiant proffesiynol 
priodol i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr. Bu fy swyddfa 
i’n rhan greiddiol o’r trafodaethau am sefydlu cwrs 
astudiaethau cyfieithu proffesiynol dan adain y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol ac rydym bellach yn aelodau balch 
o’r Consortiwm sy’n cynghori ar gynnwys y cwrs er mwyn 
sicrhau ei fod yn ateb gofynion y proffesiwn a sefydliadau 
Cymru. Mae cyhoeddi’r llawlyfr electronig hwn yn gam 
arwyddocaol arall i ddarparu hyfforddiant arbenigol ac 
awdurdodol i’r proffesiwn ac rydym yn ei groesawu’n fawr.

Croesawom hefyd y gwahoddiad i’m swyddfa gyfrannu 
pennod at y gyfrol hon. Byddai’n hawdd meddwl, ar yr 
olwg gyntaf, nad ydy gwaith Comisiynydd y Gymraeg, 
sy’n ymdroi ym myd cyfraith, polisi a hawliau siaradwyr 
Cymraeg, yn perthyn yn dwt mewn llawlyfr i gyfieithwyr 
sydd â’u bryd ar fireinio gafael ar gystrawen, geirfa a 
gramadeg. Ond y ddolen gyswllt – neu’r bont – yw Mesur 
y Gymraeg (Cymru) 2011: mesur sydd â goblygiadau 
uniongyrchol ac anuniongyrchol yn eu tro i’r proffesiwn 
cyfieithu yng Nghymru. Amlinellir y cyd-destun hwnnw yn 

1  https://senedd.wales/cy/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=3117#C210161
2  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru

y bennod a gyfrannwyd gan fy swyddfa ac mae i’r cyd-
destun hwnnw werth deublyg, gobeithio. Yn gyntaf, mae’n 
gosod y llwyfan ar gyfer cynnwys y penodau eraill, ond yn 
ail mae’n sicrhau bod cyfieithwyr a darpar gyfieithwyr yn 
deall y cyd-destun cyfreithiol y maen nhw’n gweithio ynddo. 
Does dim modd pwysleisio digon pa mor bwysig yw hi i 
gyfieithwyr fod yn ymwybodol o’r cyd-destun y maent yn 
gweithio ynddo. Mae’r cyfieithwyr gorau yn fwy na bodau 
sydd â gafael ar gystrawen, gramadeg a geirfa, maent 
hefyd yn effro i ddatblygiadau gwleidyddol, cymdeithasol 
a diwylliannol y dydd ac yn rhoi ystyriaeth briodol iddynt 
wrth baratoi testunau, cynghori cleientiaid a marchnata eu 
gwasanaethau. 

Pan ddechreuais i yn fy swydd fel Comisiynydd y Gymraeg 
ym mis Ebrill 2019, penderfynais fod angen i mi fynd ar 
daith i ymweld â chymunedau Cymru er mwyn deall yn 
well y profiadau amrywiol sydd gan bobl ledled y wlad o’r 
Gymraeg. Wrth imi sgwrsio â phobl o’r de i’r gogledd, o’r 
dwyrain i’r gorllewin am eu defnydd nhw o wasanaethau 
Cymraeg, un thema a godai dro ar ôl tro oedd nad oeddynt 
yn uniaethu â’r math o Gymraeg y mae sefydliadau yn aml 
yn ei defnyddio: “Nid fy iaith i yw hi”; “iaith y gogledd yw hi” 
medden nhw yn y de; “dwi ddim yn dalld y geiria” medden 
nhw yn y gogledd. 

Mae her amlwg i’r proffesiwn cyfieithu yng Nghymru yn y 
sylwadau anecdotaidd hyn. Rwy’n cydnabod, wrth gwrs, 
fod yna bob math o ffactorau sosioieithyddol digon dyrys 
sy’n cyfrannu at y sefyllfa hon ynghyd â chanrifoedd o 
arfer o ddefnyddio’r Saesneg mewn cyd-destunau ffurfiol. 
Ond mae’n bwysig ein bod ni’n ymwybodol o’r farn – neu’r 
rhagfarn – hon er mwyn mynd i’r afael â hi. Mae angen i ni 
fentro a herio gan arfogi cyfieithwyr i gynnig cyfieithiadau 
mentrus a medrus sy’n hwyluso profiad y defnyddiwr ac 
yn cyfrannu at hyder unigolion i ddefnyddio’r Gymraeg. 
Os ydyn ni o ddifrif eisiau i fwy o bobl fod yn hyderus yn 
defnyddio gwasanaethau Cymraeg, yn gyfforddus yn darllen 
tudalennau gwe Cymraeg, a llenwi ffurflenni yn Gymraeg, 
mae angen sicrhau fod yr iaith a ddefnyddir mor hygyrch â 
phosibl. Gall fod cyfyngiadau llym ar gyfieithwyr wrth reswm, 
weithiau bydd angen defnyddio termau technegol penodol 
iawn a bydd gofyn i’r testun gyfleu yn union yr un wybodaeth 
yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond mae cyfle hyd yn oed o 
fewn y cyfyngiadau hyn i gyfieithwyr gyfrannu at brofiadau 
cadarnhaol pobl wrth ddefnyddio’r Gymraeg, ac i bontio’r 
gagendor, gan arwain at newid agwedd ac arfer ymhlith 
y rheini nad ydynt eto’n manteisio’n llawn ar eu hawliau i 
ddefnyddio’r Gymraeg.

Aled Roberts

Comisiynydd y Gymraeg, Hydref 2021 

https://senedd.wales/cy/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=3117#C210161
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru
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Pennod 1

Cynnal y safonau: cyfraniad y proffesiwn 
cyfieithu at wireddu gweledigaeth Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011

Y cyd-destun deddfwriaethol: Statws a safonau

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yw’r ddeddf iaith gyntaf i gael ei llunio yng Nghymru i bobl Cymru. Dyma’r ddeddf gyntaf 
hefyd i ddatgan yn ddiamwys statws swyddogol y Gymraeg. Er mwyn troi’r datganiad hwn yn realiti ymarferol i’r rheini sy’n 
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn eu bywyd beunyddiol, darparodd y Mesur gyfres o fecanweithiau er mwyn hybu a hwyluso 
defnyddio’r Gymraeg. Mae’n debyg mai un o’r amlycaf – ac yn sicr yr un mwyaf perthnasol i’r bennod hon –  yw’r drefn o 
osod safonau iaith ar sefydliadau. 

Darparodd hefyd ar gyfer sefydlu Comisiynydd y Gymraeg – corff annibynnol â’r prif nod o hybu a hwyluso defnyddio’r 
Gymraeg – a fyddai’n gosod y safonau hyn ar sefydliadau a rheoleiddio cydymffurfiaeth â hwy. Dwy egwyddor syml sy’n sail 
i waith y Comisiynydd, sef: 

• Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru 

• Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Nid yw’r Mesur yn cyfyngu ar sut y gall y Comisiynydd fynd ati i wireddu’r weledigaeth hon. I’r gwrthwyneb, caiff y 
Comisiynydd wneud ‘unrhyw beth sy’n briodol’ yn ei dyb ef er mwyn hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg a gweithio 
tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.1 Nid y safonau yw’r unig ddull sydd gan y 
Comisiynydd i ddylanwadu ar ddefnydd sefydliadau o’r Gymraeg felly, ac mae’r Mesur yn cydnabod nad gosod safonau 
statudol yw’r unig ffordd i sicrhau ffyniant i’r iaith. Nid oes lle yn y fan hon i fynd i’r afael â’r amryfal ffyrdd y mae’r 
Comisiynydd yn mynd ati i sicrhau bod pobl Cymru yn gallu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oes lle i 
ymdrin, er enghraifft, â gwaith y Tîm Hybu â’r sector busnes a’r trydydd sector sy’n creu galw am wasanaethau Cymraeg 
mewn peuoedd newydd (ac sy’n ddarpar gleientiaid pellach i gyfieithwyr).2 Canolbwyntir, yn hytrach, ar y drefn o sefydlu 
dyletswyddau iaith ar ffurf safonau gan mai’r rhain sy’n cael yr effaith fwyaf uniongyrchol ar ddefnydd sefydliadau o’r 
Gymraeg heddiw. Y rhain hefyd sy’n cael yr effaith fwyaf uniongyrchol ar gyd-destun y cyfieithydd sy’n gweithio yng 
Nghymru heddiw. 

Wrth gwrs, nid yw’r ffaith bod gan sefydliadau ddyletswyddau iaith yn ddatblygiad cwbl chwyldroadol. Roedd Deddf yr Iaith 
Gymraeg 1993 yn ei gwneud hi’n ofynnol i rai sefydliadau baratoi cynlluniau iaith3 yn gosod allan pa wasanaethau Cymraeg 
y byddent yn eu darparu – gofyniad a barodd chwyldro i’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru bryd hynny hefyd. Y chwyldro 

1 https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/pdfs/mwa_20110001_we.pdf, Rhan 2, 4(1).
2 Busnesau ac elusennau (comisiynyddygymraeg.cymru)
3 Dylid nodi bod nifer o sefydliadau – gan gynnwys sefydliadau Llywodraeth y DU a chynghorau tref a chymuned – yn parhau i weithredu   
       cynlluniau iaith Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, ac mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am reoleiddio’r rhain hefyd. 

https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/pdfs/mwa_20110001_we.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/busnesau-ac-elusennau
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ymhlyg yn y drefn safonau yw mai Gweinidogion Cymru sy’n pennu cynnwys y safonau a’r Comisiynydd sy’n eu gosod nhw 
ar sefydliadau – hynny yw, nid mater i sefydliadau unigol bellach yw penderfynu pryd a ble i gynnig y Gymraeg. Yn hytrach, 
mae’r safonau’n gosod allan sut yn union y mae gofyn i sefydliadau ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd: 
mewn perthynas â chyflenwi gwasanaethau, llunio polisi, a gweithredu’n fewnol, er enghraifft. Mae rhai sefydliadau hefyd, 
sef Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a’r parciau cenedlaethol, o dan ddyletswydd benodol i hybu’r Gymraeg. Gellir 
darllen rhagor am y drefn safonau a’u cynnwys ar wefan y Comisiynydd4 ond mae gwerth pwysleisio yn y fan hon mai 
pwrpas y safonau yw: 

• ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg

• ei  gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg

• sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd. 

Gwneir hyn oll o fewn fframwaith cyfreithiol sy’n rhoi grym statudol iddynt gan sefydlu hawliau i bobl defnyddio’r Gymraeg 
mewn cyd-destunau penodol. Darparodd y Mesur hefyd ar gyfer Tribiwnlys y Gymraeg a sefydlwyd yn 2015 er mwyn i’r 
hawliau cyfreithiol hynny gael eu gwrachod ac i gyrff cyhoeddus allu apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau o fethiant i 
gydymffurfio â’u dyletswyddau.

Adeg drafftio’r bennod hon yn nhymor yr hydref 2020 roedd dros 120 o sefydliadau yn gweithredu o dan safonau. Mae 
tystiolaeth gan y Comisiynydd fod y gyfundrefn safonau wedi cyfrannu – ac yn parhau i gyfrannu – at newid y tirlun 
ieithyddol yng Nghymru. Bob blwyddyn cyhoedda’r Comisiynydd adroddiad sicrwydd5 sy’n craffu ar brofiad defnyddwyr 
gwasanaethau Cymraeg â’r nod o roi cymorth i sefydliadau ddeall beth yw realiti profiad pobl sy’n dewis defnyddio’r 
Gymraeg. Yn hydref 2020 cyhoeddodd y Comisiynydd ei chweched adroddiad sicrwydd, Cau’r Bwlch. Er na welwyd yr un 
cynnydd carlamus mewn perthynas â darparu gwasanaethau ag a welwyd yn ystod blynyddoedd cyntaf cyflwyno’r drefn 
safonau, mae’r patrwm o gynnydd yn parhau.6

Yr hyn sy’n arbennig o arwyddocaol i gynulleidfa darged y gyfrol hon yw bod perfformiad sefydliadau yn gyson gryfach 
ar gyfer y gwasanaethau â deunyddiau hynny lle mae modd eu darparu unwaith ac am byth drwy sicrhau bod testun neu 
systemau ar gael yn Gymraeg. Hynny yw, yn wasanaethau y byddai modd i’r proffesiwn cyfieithu yng Nghymru eu darparu.7 
Er enghraifft, yn 2019–20 cafwyd bod 89% o arwyddion ar gael yn Gymraeg ac 81% o dudalennau gwe.8 Mae perfformiad 
hefyd yn gryfach ar gyfer gwasanaethau a deunyddiau lle mae angen anfon testun at siaradwr Cymraeg, ond lle nad oes 
pwysau amser sylweddol. Er enghraifft yn 2019–20 roedd 92% o ymatebion i e-bost Cymraeg yn Gymraeg ac 82% o 
ddatganiadau i’r wasg ar gael yn Gymraeg. Eto, yn wasanaethau y byddai modd i’r proffesiwn cyfieithu yng Nghymru eu 
darparu.

Yn Cau’r Bwlch, noda’r Comisiynydd ei farn ddiamwys bod ‘angen i sefydliadau wneud mwy i recriwtio staff sy’n siarad 
Cymraeg’.9 Dengys gwaith monitro’r Comisiynydd gynnydd yn nifer yr hysbysebion swyddi sy’n nodi bod y Gymraeg yn 
hanfodol yn ystod y cyfnod y bu’r safonau’n weithredol: o 4% pan wiriwyd gyntaf yn 2014–15 i 17% erbyn 2019–20. Serch 
y cynnydd cadarnhaol hwn yn nifer y swyddi a hysbysebwyd â sgiliau Cymraeg yn hanfodol, nid yw proffil ieithyddol y 
gweithlu cyhoeddus wedi ei weddnewid dros nos, wrth gwrs. Teg tybio felly bod llawer o ofynion y safonau yn cael eu 
diwallu gan y proffesiwn cyfieithu a bod cynnydd felly yn y galw am wasanaethau cyfieithu o’r herwydd. Er dymuniad y 
Comisiynydd i weld sefydliadau’n sicrhau bod mwy o siaradwyr Cymraeg mewn rolau allweddol, mae’n anochel bron ar hyn 
o bryd mai drwy gyfieithu y diwellir llawer o ofynion y safonau heddiw – y proffesiwn cyfieithu sy’n llythrennol yn cau’r bwlch. 

Mesur newydd, meddylfryd newydd

Er pwysigrwydd creiddiol cyfieithu testun i alluogi pobl Cymru heddiw i fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt 
yn dymuno gwneud hynny, mae’n drawiadol nad oes cyfeiriad penodol at y grefft yn rheoliadau safonau’r Gymraeg. Y 
cynnyrch neu’r gwasanaethau terfynol sy’n cael eu rhestru, nid cyfrwng eu cynhyrchu. Yn hytrach, cyfieithu ar lafar sy’n 
dwyn y sylw i gyd, a theg dweud bod y safonau sy’n ymwneud â chyfieithu ar y pryd wedi creu ychydig o gynnwrf yn y 
maes adeg cyflwyno’r rheoliadau cyntaf yn 2015, oedd yn berthnasol i Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a’r parciau 
cenedlaethol. Y rheswm dros hynny yw bod y safonau’n creu gofynion cymharol newydd yng nghyd-destun gwasanaethau 
cyfieithu ar y pryd. Er enghraifft, mae safon 26A yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn nodi dyletswydd i 
ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Saesneg i’r Gymraeg (yn ogystal ag o’r Gymraeg i’r Saesneg – fel sy’n gyffredin 

4 Safonau’r Gymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru)
5 Adroddiadau sicrwydd (comisiynyddygymraeg.cymru)
6 Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru)
7 Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru) 
8 Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru)
9 Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru)

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/sefydliadau-cyhoeddus/safonaur-gymraeg
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/sefydliadau-cyhoeddus/cyngor-a-chymorth/adroddiadau-sicrwydd
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/ennhfa0f/adroddiad-sicrwydd-caur-bwlch-2019-20.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/ennhfa0f/adroddiad-sicrwydd-caur-bwlch-2019-20.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/ennhfa0f/adroddiad-sicrwydd-caur-bwlch-2019-20.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/ennhfa0f/adroddiad-sicrwydd-caur-bwlch-2019-20.pdf
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ac yn gyfarwydd yng Nghymru mewn cynhadledd neu gyfarfod) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant unigolyn: 

Rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg ar gael mewn 
cyfarfod— 

(a) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant unigolyn (“A”) a wahoddwyd, a 

(b) os yw A wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod; os nad ydych yn cynnal y cyfarfod 
yn Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu.10  

Sylwer mai cymharol newydd yw’r drefn hon – roedd Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi eisoes wedi arloesi yn y maes ac 
wedi sylweddoli potensial cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg er mwyn gwarchod lles a hawliau ieithyddol unigolion. Ddiwedd 
2007 ysgrifennodd Barnwr Cyswllt y Gymraeg ar y pryd, y Barnwr Eleri Rees at Brif Weithredwr Cymdeithas Cyfieithwyr 
Cymru yn gofyn am ei gymorth i sefydlu trefn arholi o’r Saesneg i’r Gymraeg er mwyn gwarantu safon y gwasanaeth. Roedd 
hi’n awyddus i newid yr arfer ymhlith siaradwyr Cymraeg o droi i’r Saesneg wrth ateb cwestiwn a holwyd yn Saesneg. Mewn 
ymateb, sefydlodd y Gymdeithas arholiad cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg yn 2009 lle defnyddiwyd clipiau o achosion llys fel 
prawf, a llwyddodd 14 yn yr arholiad cyntaf hwnnw. Ymatebodd y Gymdeithas hefyd i’r galw newydd hwn a ddaeth yn sgil y 
safonau drwy sefydlu categori aelodaeth newydd pwrpasol. Ddiwedd Mawrth 2019 roedd 72 aelod cyfieithu ar y pryd ganddi 
a 18 o’r rheini wedi llwyddo yn yr arholiad newydd i gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg.

Roedd y gofyniad yn ddigon newydd a dieithr, fodd bynnag, i beri i awdurdod lleol ddymuno mynd i Dribiwnlys i’w herio. Yn 
wir, y mater hwn o gyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg oedd testun penderfyniad cyntaf Tribiwnlys y Gymraeg ym mis Ebrill 
2017. Crynhodd y Tribiwnlys ddadleuon y Ceisydd, Cyngor Sir Penfro, fel a ganlyn:

i. Mae cyfieithu ar y pryd yn wasanaeth ar gyfer siaradwyr di-Gymraeg ac nid i’r Cymry Cymraeg (ac felly nid oes angen 
cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg);

ii. Ychydig iawn o alw sydd am gyfieithu ar y pryd o’r Saesneg i’r Gymraeg; 

iii. Nid yw cyfieithwyr arferol Cyngor Sir Penfro yn darparu cyfieithu ar y pryd o’r Saesneg i’r Gymraeg;

iv. Byddai darparu cyfieithu ar y pryd y ddwy ffordd yn gofyn am ddau gyfieithydd, gan ychwanegu at gost a lleihau 
ansawdd ac effeithlonrwydd y cyfieithu; 

v. Byddai cael cyfieithydd ychwanegol yn effeithio’n andwyol ar gyfarfodydd sensitif; 

vi. Byddai’r angen i gael dau gyfieithydd yn achosi oedi;

vii. Gallai’r hawl i gael cyfieithu y ddwy ffordd (a fyddai’n golygu gorfod cael dau gyfieithydd) gael ei chamddefnyddio;

viii. Gallai arlliwiau geiriau gael eu colli.

Nid oes lle yn y fan hon i fynd i’r afael â dadleuon y cyngor sir, a gellid darllen penderfyniad y Tribiwnlys yn llawn er mwyn 
gweld sut y gwnaeth aelodau’r panel ymateb iddynt.11 Digon yw dweud bod y Tribiwnlys wedi dod i’r farn nad oedd gofynion 
y safonau’n afresymol nac yn anghymesur. I’r gwrthwyneb, mae’r dyfyniad isod yn crynhoi penderfyniad y Tribiwnlys ac yn 
cydnabod potensial y safonau i yrru newid a darparu ar gyfer anghenion Cymru yfory:

Nid yw’r safonau sydd o dan sylw yn adlewyrchu, o angenrheidrwydd, y galw a fu yn y gorffennol ond yn gosod safonau 
ar gyfer y dyfodol, a hynny ar sail angen.12 

Mae potensial gan y safonau i greu goblygiadau pellach eto ar gyfer cyfieithu ar lafar drwy gyflwyno’r gofyn am gyfieithu 
olynol. Er enghraifft, mae safon 24B Rheoliadau Rhif 1 yn nodi: 

Os byddwch wedi gwahodd un person (“P”) yn unig i gyfarfod, a bod P wedi eich hysbysu ei fod yn dymuno defnyddio’r 
Gymraeg yn y cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod gwasanaeth cyfieithu olynol o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y cyfarfod 
(os nad ydych yn cynnal y cyfarfod yn Gymraeg heb gymorth gwasanaeth cyfieithu).13 

Ac mae safon 26B yn mynd ymhellach eto gan nodi bod angen cyfieithu’n olynol ddwy ffordd. Roedd y codi posibilrwydd 
hwn o osod safonau mewn perthynas â chyfieithu olynol eto yn ddatblygiad cymharol newydd yng nghyd-destun y 
Gymraeg. Cyfieithu ar y pryd yw’r dull a ffefrir yng Nghymru gan amlaf mewn cyfarfod neu gynhadledd gyhoeddus ac 
mae wedi hen ennill ei blwyf. Dim ond cymharol newydd ydyw, fodd bynnag, gan fod y dull hwn o gyfieithu yn cael ei 
ddefnyddio’n anffurfiol mewn cyd-destunau cymunedol lle nad oes offer cyfieithu ar y pryd ar gael, er enghraifft. Prin 
yw’r defnydd ohono mewn cyd-destunau ffurfiol yng Nghymru ond fe’i defnyddiwyd yn helaethach yng nghyd-destun rhai 
ieithoedd Ewropeaidd eraill. Er bod yr arfer hon hefyd yn cael ei phrysur ddisodli gan dechnoleg a hwylustod cyfieithu ar y 
pryd, pan sicrhawyd statws cyd-swyddogol i’r Gymraeg yn yr Undeb Ewropeaidd bu’n rhaid i gyfieithwyr o Gymru lwyddo 
ym mhrawf cyfieithu olynol y Comisiwn Ewropeaidd yn ogystal â’r prawf cyfieithu ar y pryd. Llwyddodd 15 cyfieithydd o 
Gymru yn 2008. Mae yna lond dwrn o gyfieithwyr yng Nghymru a all hawlio felly bod ganddynt brawf swyddogol o’u gallu i 

10  https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/996/pdfs/wsi_20150996_mi.pdf, t.14. 
11  https://tribiwnlysygymraeg.llyw.cymru/sites/welshlanguage/files/2019-06/170426-decision-pembs-county-council.pdf
12  https://tribiwnlysygymraeg.llyw.cymru/sites/welshlanguage/files/2019-06/170426-decision-pembs-county-council.pdf, t.14. 
13  https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/996/pdfs/wsi_20150996_mi.pdf, t.13.

https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/996/pdfs/wsi_20150996_mi.pdf
https://tribiwnlysygymraeg.llyw.cymru/sites/welshlanguage/files/2019-06/170426-decision-pembs-county-council.pdf
https://tribiwnlysygymraeg.llyw.cymru/sites/welshlanguage/files/2019-06/170426-decision-pembs-county-council.pdf
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/996/pdfs/wsi_20150996_mi.pdf
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gyfieithu’n olynol ond nid oes gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru gategori aelodaeth ar gyfer y dull hwn.

Dylid pwysleisio na wnaeth y Comisiynydd ddewis gosod y safonau oedd yn crybwyll cyfieithu olynol yn Rheoliadau 
Rhif 1 (na’r rheoliadau dilynol) ar unrhyw sefydliad gan mai barn ddiamwys y Comisiynydd yw bod cyfieithu ar y pryd yn 
cynnig gwell safon a phrofiad i’r sawl sy’n derbyn y gwasanaeth. Gwnaethpwyd eithriad yn achos heddluoedd Cymru 
yn 2019 yn dilyn heriau a gyflwynwyd gan yr heddluoedd ynghylch rhwystrau technegol darparu offer cyfieithu ar y pryd 
mewn cyfweliadau. Aeth hi’n drafodaeth gyhoeddus iawn ddiwedd 2018 a darparodd Cymdeithas y Bar eu barn hwythau 
am ragoriaeth cyfieithu ar y pryd.14 Fodd bynnag, cydsyniodd y Comisiynydd i’r eithriad ar sail tystiolaeth yr heddluoedd 
mai’r drefn arferol ganddynt yw darparu swyddog sy’n medru’r Gymraeg i gynnal cyfweliadau Cymraeg yn uniongyrchol 
yn hytrach na dibynnu ar wasanaethau cyfieithu. Ond eithriad a ganiatawyd o ganlyniad i sefyllfa neilltuol yr heddluoedd 
oedd hyn ac nid yw’r Comisiynydd wedi gwyro o’i farn sylfaenol mai cyfieithu ar y pryd yw’r gwasanaeth sy’n darparu’r 
profiad gorau i siaradwr Cymraeg os nad oes modd cynnal y cyfarfod yn llwyr yn y Gymraeg.

Yn sicr nid yw’r Comisiynydd o’r farn y dylai cost llogi offer lywio’r penderfyniad ynghylch y math o gyfieithu a ddarperir. 
Bu’r symud i gynnal cyfarfodydd fideo o bell yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19 yn brawf pellach o oruchafiaeth 
cyfieithu ar y pryd fel cyfrwng. Byddai dibynnu ar y dull cyfieithu olynol wedi dyblu hyd cyfarfodydd rhithiol gan beri straen 
ychwanegol ar lygaid ac amynedd y mynychwyr. Gwelwyd arloesi gan blatfformau cyfarfodydd rhithiol sy’n cynnig sianel 
integredig bwrpasol i ddefnyddwyr allu derbyn ffrwd cyfieithu ar y pryd. Caniataodd hyn i drefnwyr cyfarfodydd barhau i 
gynnal cyfarfodydd dwyieithog yn ddirwystr gan olygu bod mynychwyr yn gallu parhau i gymryd rhan yn eu dewis iaith. A 
hynny oll heb y gost neu’r drafferth o logi, cludo a gosod offer ar wahân.

Rhaid cydnabod, fodd bynnag, fod yna rhai sefyllfaoedd prin lle y byddai cyfieithu olynol yn fwy ymarferol neu’n fwy 
priodol, er enghraifft achosion lle na fyddai hi’n bosibl cludo neu wisgo offer cyfieithu yn ymarferol neu am resymau iechyd 
a diogelwch. Mae Rheoliadau Rhif 7, y safonau sydd wedi eu llunio’n benodol ar gyfer y sector iechyd, yn creu gofyniad i 
sefydliad ddarparu ‘cyfieithu ar y pryd neu gyfieithu olynol’ os nad yw cyfarfod yn gallu digwydd yn y Gymraeg heb gymorth 
cyfieithu. Mae angen paratoi’r proffesiwn cyfieithu yn briodol ar gyfer sefyllfaoedd o’r fath. 

Cwynion a chyngor

Er cydnabod yn nheitl y bennod hon y cyfraniad anhepgor sydd gan gyfieithwyr Cymru i gefnogi sefydliadau i ddarparu 
gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog o’r safon uchaf, rhaid cydnabod hefyd fod pethau’n gallu mynd o chwith ar brydiau. 
Mae’r Comisiynydd yn derbyn cwynion cyson gan y cyhoedd am ansawdd ‘cyfieithiadau’ – yn wallau teipio, camgymeriadau 
sillafu neu ramadeg neu’n ddefnydd amhriodol o arddull neu gywair. Wrth gwrs, mae’n bosibl iawn nad ‘cyfieithiadau’ yw’r 
testunau Cymraeg hyn o gwbl, ac yn sicr nid ydynt bob amser yn dod o ddesg cyfieithydd proffesiynol. I’r gwrthwyneb, mae 
nifer ohonynt yn amlwg yn deillio o ddefnydd anghyfrifol o feddalwedd cyfieithu peirianyddol heb ei wirio, neu’n ymdrechion 
gan swyddogion i roi cynnig ar ddrafftio testunau Cymraeg heb gefnogaeth ddigonol na phrosesau sicrhau ansawdd priodol.

O’r ochr arall, mae’r Comisiynydd hefyd yn clywed cwynion gan sefydliadau am eu rhwystredigaethau a’u pryderon 
hwythau wrth drefnu gwasanaethau cyfieithu. Rydym yn clywed gofidiau aml am faterion yn ymwneud â chost, capasiti, 
cywirdeb a chyfrinachedd. Cyngor cyntaf y Comisiynydd i’r sefydliadau hyn yw y dylid sicrhau eu bod nhw’n defnyddio 
cyfieithydd proffesiynol sy’n aelod o gorff proffesiynol ac felly wedi ei ymrwymo i god ymddygiad proffesiynol, fel Cymdeithas 
Cyfieithwyr Cymru. Ond darperir cyngor manylach i sefydliadau ar gomisiynu gwaith cyfieithu yn nogfen gyngor dair rhan y 
Comisiynydd, Drafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio’r Gymraeg wyneb yn wyneb.15

Ymgais i fod yn ymatebol i anghenion sefydliadau sy’n dibynnu ar wasanaethau cyfieithu o bob math yw’r ddogfen gyngor 
hon. Gwelodd y Comisiynydd fod angen llunio dogfen gyngor gynhwysfawr a fyddai’n mynd i’r afael â gofynion y safonau ac 
yn cefnogi sefydliadau i fynd i’r afael â’r heriau sy’n eu hwynebu. Nod y ddogfen gyngor yw cynorthwyo sefydliadau i wneud 
defnydd arloesol, effeithiol a chyfrifol o wasanaethau cyfieithu. Dylid pwysleisio nad oes rheidrwydd statudol ar sefydliadau 
i ddilyn y cyngor a roddir ynddi. Ond y gobaith yw y bydd o gymorth i sefydliadau gynnig gwasanaethau dwyieithog o’r radd 
flaenaf ac i fynd wrth eu gwaith mewn cyd-destun lle mae gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru. 

Ymgais i fod yn ymatebol hefyd oedd yr atodiad brys i’r ddogfen gyngor hon a gyhoeddwyd ar ddechrau cyfnod clo 
COVID-19 ar gynnal cyfarfodydd fideo dwyieithog.16 Paratowyd yr atodiad er mwyn rhoi arweiniad ymarferol i sefydliadau ar 
sut y gellid parhau i gynnig gwasanaethau dwyieithog o safon yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Dylid pwysleisio hefyd mai prif gynulleidfa darged y dogfennau cyngor hyn yw llunwyr polisi, penaethiaid gwasanaeth neu 
swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau bod gweithdrefnau priodol yn eu lle i alluogi sefydliadau i ddarparu testunau dwyieithog. 
Hynny yw, nid cyfieithwyr. Fodd bynnag, byddai’n ddefnyddiol i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ymgyfarwyddo â chynnwys y 
ddogfen er mwyn cael trosolwg o’r cyngor a ddarperir i’w darpar gyflogwyr neu gleientiaid. 

14 https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46163582 (cyrchwyd 15 Hydref 2020).
15 Defnyddio’r Gymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru)
16 Cynnal cyfarfodydd fideo dwyieithog (comisiynyddygymraeg.cymru)

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46163582
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/polisi-ac-ymchwil/defnyddior-gymraeg
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/ut2bqj5z/20200511-dg-c-cyfarfodydd-dwyieithog-ar-lein.pdf
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Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau cyngor eraill a fydd o ddiddordeb a pherthnasedd uniongyrchol 
i gyfieithwyr: at eu defnydd personol ond hefyd i gyfeirio sefydliadau atynt. Er enghraifft mae Technoleg, Gwefannau a 
Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg17 yn rhoi arweiniad technegol ynghylch sut mae dylunio rhaglenni Cymraeg a dwyieithog 
o’r radd flaenaf.  Mae modd cymhwyso’r ddogfen hon at amrywiaeth eang o systemau neu raglenni – o wefannau i 
beiriannau twll yn y wal – yr un yw’r broses o ran rhoi ystyriaeth i’r Gymraeg wrth gynhyrchu systemau o’r fath ac wrth eu 
defnyddio.  Ac mae nifer o’r ystyriaethau hyn yn rhai sy’n ymwneud yn benodol â nodweddion yr iaith ei hun ac felly’n rhai y 
bydd cyfieithwyr – sydd yn eu hanfod yn arbenigwyr ieithyddol – yn gymwys i gynghori yn eu cylch. Bydd angen arweiniad 
ar ddatblygwyr meddalwedd ar y ffaith bod gennym ni wyddor wahanol, deugraffau, acenion ar lafariaid, trefnolion a rhifolion 
gwahanol ayb. Felly rhaid cynllunio meddalwedd i fynd i’r afael â materion fel hyn sy’n gwneud y Gymraeg yn wahanol. Mae 
hefyd awgrym perthnasol ynghylch y potensial i ddefnyddio’r cyfieithydd er mwyn profi gwefan neu feddalwedd yn y ddwy 
iaith: rhagor o gyfleoedd ac amrywiaeth gwaith i’r cyfieithydd. 

Mae gan y Comisiynydd ddogfennau cyngor eraill a fydd o ddiddordeb uniongyrchol i’r cyfieithydd. Er enghraifft, y 
Canllawiau Dylunio Dwyieithog18 lle ceir adran benodol ar ddefnyddio cyfieithwyr i baratoi testunau a pha arweiniad i’w roi 
i gyfieithwyr. Mae gan y Comisiynydd hefyd ganllaw ar gyfer defnyddio’r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.19 Dogfen 
i sefydliadau, ac i fusnesau ac elusennau yn benodol, yw hon ond mae yna ystyriaethau am sut i ddefnyddio cyfieithwyr 
i lunio negeseuon ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Pwysleisir hefyd egwyddorion sylfaenol megis yr angen i gyfieithu 
testun ar GIFS neu luniau yn ogystal â sicrhau bod unrhyw ddolenni i wefannau yn arwain at ochr y wefan (Cymraeg/
Saesneg) sy’n cyfateb i iaith y neges. Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau cyffelyb mewn meysydd 
perthnasol i’r sawl sy’n ceisio cynllunio gwasanaethau Cymraeg o ansawdd. Er enghraifft, ceir nodiadau cyngor am faterion 
megis recriwtio, cofnodi dewis iaith, a hyrwyddo gwasanaethau a fydd yn cynnig cyd-destun defnyddiol i’r cyfieithydd ac i 
bawb sy’n ymddiddori ym maes cynllunio ieithyddol.20 

Maes arall y mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb unigryw ynddo yw enwau lleoedd. Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am 
ddarparu cyngor ar ffurfiau safonol enwau lleoedd Cymru. Mae ganddo banel o arbenigwyr i’w gynorthwyo wrth y gwaith ac 
mae’r Panel hwn yn dilyn canllawiau safoni cenedlaethol wrth lunio’i argymhellion. Cyhoeddir y ffurfiau safonol yn Rhestr o 
Enwau Lleoedd Safonol Cymru ar wefan y Comisiynydd.21 Mae defnyddio ffurfiau safonol enwau lleoedd mewn cyfieithiadau 
yn hanfodol er mwyn sicrhau delwedd safonol ac er mwyn sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.

Rhwystrau a rhyddid

Amlinellir uchod y cyfleodd newydd sydd i’r proffesiwn cyfieithu yng Nghymru yn sgil y safonau a chyfraniad anhepgor y 
proffesiwn at gynnal gwasanaethau o gwbl yn ogystal â sicrhau eu safon. Mae’r cyfleoedd newydd i gyfieithwyr ar y pryd 
sy’n codi’n uniongyrchol o’r safonau’n eglur: ceir cyfleoedd newydd i feithrin arbenigedd a phrofiad penodol wrth gyfieithu o’r 
Saesneg i’r Gymraeg, er enghraifft. Mae cyfleoedd hefyd i feithrin arbenigedd wrth gyfieithu ar y pryd mewn cyd-destunau 
newydd – cyd-destunau sensitif yn ymwneud â llesiant unigolion, er enghraifft. Gellid datblygu arbenigedd penodol mewn 
meysydd megis iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol a marchnata’r arbenigeddau hynny i sefydliadau. Mae 
yna gyfleoedd newydd i gyfieithwyr ar y pryd fagu sgiliau newydd ym maes cyfieithu’n olynol hefyd gan gynnig amrywiaeth 
bellach i’w patrymau gwaith a hyblygrwydd i gynnig gwasanaethau mewn cyd-destunau amrywiol. 

Crybwyllwyd uchod fod y Comisiynydd yn clywed gofidiau gan sefydliadau am ddiffyg capasiti yn y maes – hynny yw diffyg 
argaeledd cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd. Mae potensial amlwg i hyfforddi rhagor o gyfieithwyr ar y pryd ac i farchnata’r 
gwasanaethau hyn yn bwrpasol i sefydliadau gan dynnu sylw at barodrwydd i ddod i gyfarfodydd ar fyr rybudd a thu allan i 
oriau swyddfa lle bo hynny’n briodol.

Er nad oes yna ofynion penodol yn y safonau yn ymwneud â chyfieithu testun, mae’r cyfleoedd i gyfieithwyr yr un mor 
amlwg mewn gwirionedd. Mae sefydliadau’n parhau i wneud defnydd amhriodol o feddalwedd cyfieithu peirianyddol drwy 
gyhoeddi cyfieithiadau heb eu golygu. Ac mae adroddiad sicrwydd diweddaraf y Comisiynydd yn adrodd eto fyth am 
ymchwiliad a gynhaliwyd o ganlyniad i awdurdod lleol yn methu darparu fersiynau Cymraeg o negeseuon ar y cyfryngau 
cymdeithasol.22 Mae marchnad barod yn sicr i gyfieithwyr ddarparu cyfieithiadau byrion ar fyr rybudd er mwyn diwallu’r galw 
am negeseuon chwim ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Mae potensial hefyd i gyfieithwyr farchnata eu hunain fel arbenigwyr ieithyddol a all gynghori ar ddatblygu brandiau/
sloganau a negeseuon sy’n gweithio yn y ddwy iaith fel ei gilydd o’r cychwyn cyntaf yn hytrach na chael eu gweld fel 
arbenigwyr i’w cynnwys yng nghamau diwethaf prosiect yn unig i gyfieithu’r cynnyrch terfynol. Mae cyfieithwyr – â’u sgiliau 

17 technoleg-gwefannau-a-meddalwedd-technology-websites-and-software.pdf (comisiynyddygymraeg.cymru)
18 canllaw-dylunio-cym.pdf (comisiynyddygymraeg.cymru)
19 defnyddior-gymraeg-ar-gyfryngau-cymdeithasol-cy.pdf (comisiynyddygymraeg.cymru)
20 Dogfennau cyngor (comisiynyddygymraeg.cymru)
21 Enwau Lleoedd (comisiynyddygymraeg.cymru)
22 Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg (comisiynyddygymraeg.cymru)

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/lxechbz0/technoleg-gwefannau-a-meddalwedd-technology-websites-and-software.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/hxeiow3y/canllaw-dylunio-cym.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/xkad5dkw/defnyddior-gymraeg-ar-gyfryngau-cymdeithasol-cy.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/sefydliadau-cyhoeddus/cyngor-a-chymorth/dogfennau-cyngor
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/polisi-ac-ymchwil/enwau-lleoedd
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/ennhfa0f/adroddiad-sicrwydd-caur-bwlch-2019-20.pdf
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ieithyddol datblygedig, eu dealltwriaeth o gyweiriau, a’u hadnabyddiaeth ddofn o ddiwylliant a llenyddiaeth y Gymraeg a’r 
Saesneg fel ei gilydd – mewn sefyllfa euraid i gynghori sefydliadau er mwyn datblygu deunyddiau dwyieithog gwreiddiol a 
chyffrous yn y ddwy iaith. 

Soniwyd uchod am bryderon y mae sefydliadau yn eu codi â swyddfa’r Comisiynydd am gost gwasanaethau cyfieithu. 
Rhaid troi’r cyhuddiad hwn ar ei ben gan ddechrau newid y disgwrs a’r derminoleg. Yn hytrach na chanolbwyntio ar gost oni 
fyddai’n fwy defnyddiol i ni ddechrau pwysleisio gwerth? Mewn byd lle mae pobl yn tybio y gellir diwallu gofynion cyfieithu 
drwy Google a’i debyg, mae angen pwysleisio gwerth ychwanegol cyfieithwyr – dynol y pethau ychwanegol y gall cyfieithydd 
â sgiliau ieithyddol datblygedig yn y ddwy iaith eu cyfrannu at y darlun. Mae modd iddynt gefnogi cleientiaid i wella ansawdd 
y gwreiddiol yn ogystal â chynnig gwasanaethau atodol mewn marchnad sy’n datblygu’n barhaus. Gwasanaethau fel 
profi gwaith lleoleiddio neu brofi cynnyrch dwyieithog, creu neu wirio gwaith sain, cynnig cyngor am frandio, sloganau neu 
ymgyrchoedd dwyieithog ayb. Mae angen dechrau synied am y pethau hyn fel buddsoddiad sy’n arwain at wasanaeth gwell 
a phrofiad gwell i’r defnyddiwr yn y pen draw, yn hytrach nag fel cost yn unig. 

Wrth gwrs, y ffordd fwyaf hwylus a chost effeithiol o ddarparu testunau dwyieithog i’r cyhoedd yw drwy annog swyddogion 
i ddrafftio testun yn ddwyieithog o’r cychwyn cyntaf. Mae sicrhau gweithlu sy’n hyderus ddwyieithog yn uchelgais gan y 
Comisiynydd ac yn un a rennir gan Lywodraeth Cymru fel yr amlygir yn ei strategaeth ar ddefnydd mewnol o’r Gymraeg.23 
Ac os ydym o ddifrif ynghylch datblygu gweithlu dwyieithog, mae angen i ni ystyried o ddifrif rôl cyfieithwyr yn hwyluso 
hyn. Er enghraifft, gallai sefydliadau sydd ag uned gyfieithu fewnol ystyried datblygu sgiliau cyfieithwyr er mwyn iddynt 
gynorthwyo swyddogion i ddrafftio dogfennau dwyieithog. Byddai modd iddynt gynnig hyfforddiant neu wasanaeth 
mentora i swyddogion sy’n dymuno drafftio’n ddwyieithog yn ogystal â gwasanaeth prawfddarllen a chynnig adborth ar eu 
hymdrechion. Byddai hyn yn fodd o ddatblygu sgiliau a chyfleoedd gwaith cyfieithwyr pe baent yn dymuno hynny ac yn 
cynnig amrywiaeth i’w dyletswyddau dyddiol. Rhaid cydnabod y cyfraniad y gall y gweithlu dwyieithog, sgilgar hwn ei wneud 
y tu hwnt i gyfieithu traddodiadol.

Does dim amheuaeth fod Mesur y Gymraeg, a’r cyd-destun ieithyddol a grëir ganddo, yn creu rhwystrau a rhyddid yn eu tro 
i sefydliadau, cyfieithwyr ac i bawb sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg. Cyffyrddwyd yn y bennod hon ar y rhwystrau sy’n 
wynebu sefydliadau, a chyfieithwyr ar brydiau, wrth iddynt ymgodymu â gofynion y safonau. Ond yn y pen draw, mae bod 
yn genedl sy’n medru dwy iaith ac sy’n gallu cynnig gwasanaethau dwyieithog o ansawdd uchel yn rhywbeth i’w ddathlu ac i 
ymfalchïo ynddo. Mae yna ryddid yn perthyn i ddewis iaith, ac mae Mesur y Gymraeg yn darparu’r fframwaith cyfreithiol i roi 
rhyddid i bawb sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd wneud hynny. Ond mewn nifer o sefyllfaoedd yn 
y Gymru fodern, cyfieithwyr sy’n dal yr allweddi i’r rhyddid hwn.

23  https://llyw.cymru/cymraeg-maen-perthyn-i-ni-i-gyd-html

https://llyw.cymru/cymraeg-maen-perthyn-i-ni-i-gyd-html
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Pennod 2

Rhagair 

Pan ddaeth cais i ysgrifennu’r e-lyfr hwn, y bwriad oedd creu cyflwyniad ymarferol er mwyn rhoi technegau a chyngor i 
gyfieithwyr ar y pryd, darpar gyfieithwyr ar y pryd ac yn benodol ar gyfer y rheini sy’n dilyn cyrsiau ac am fentro i’r maes. 
Mae’r canllaw hwn wedi’i gynhyrchu gan ymarferwyr sy’n gweithio yn y maes dan sylw ers nifer o flynyddoedd ac mae’n 
gyfle i rannu cyngor a phrofiad. Felly, nid yw wedi’i ysgrifennu o safbwynt theori nac ychwaith gan rywun sy’n ymchwilio i 
faes cyfieithu ar y pryd o ongl academaidd.  

Nodwedd arall y dylid ei chadw mewn golwg yw bod yr e-lyfr hwn wedi’i lunio’n bennaf am gyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg 
i’r Saesneg, ac oherwydd hyn, cyfeirio rydym at gyfieithu o iaith leiafrifol sydd â goblygiadau ynddo’i hun. Cysyniad sy’n 
datblygu’n raddol ers yr 1970au yw cyfieithu ar y pryd, mewn gwirionedd, ond erbyn hyn mae wedi hen ennill ei blwyf 
yn y rhan fwyaf o ardaloedd yng Nghymru. Mae cyfieithwyr ar y pryd i’w gweld yn rheolaidd yn mynychu cyfarfodydd a 
digwyddiadau mewn ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn gadarnle. Mae siroedd megis Gwynedd, Môn, Conwy, Ceredigion 
a Chaerfyrddin yn hen gyfarwydd â defnyddio gwasanaeth cyfieithwyr ar y pryd, tra bod rhai mannau’n gorfod ymrafael â 
darparu cyfieithu ar y pryd am y tro cyntaf yn sgil Mesur y Gymraeg 2011 a dyfodiad Safonau’r Gymraeg. 

Mentro i’r Maes
Fel y nodwyd yn y rhagair, mae cyfieithwyr ar y pryd proffesiynol yn gweithio yng Nghymru ers yr 1970au, felly pam mae 
hon yn swydd sy’n apelio? Mae’n broffesiwn ag iddo statws proffesiynol, a gellir ennill aelodaeth o gyrff proffesiynol. Fel 
arfer, mae’n waith a ymgymerir gan raddedigion; ac er bod nifer o’r graddedigion hynny wedi astudio’r Gymraeg, mae nifer 
sylweddol sydd wedi astudio pynciau eraill, naill ai trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, yn ogystal ȃ’r rheini sydd wedi 
astudio ieithoedd eraill. Mae nifer yn dod o hyd i waith mewn unedau cyfieithu yn y sector cyhoeddus neu gyda chwmnïau 
cyfieithu lle ceir cyfle i feithrin a datblygu’r grefft; ond mae’r maes hwn hefyd yn cynnig y cyfle i weithio ar eich liwt eich 
hunan, i fynd ati i fireinio’ch crefft ac i gynnig eich gwasanaeth i gwsmeriaid gan reoli eich llif gwaith, eich amser a’ch arian 
eich hunan.    

Cyn bod unrhyw hyfforddiant ffurfiol, swyddogol ar gael, mater o ddysgu ‘wrth weithio’ fel petai oedd yr arfer, ac os 
oeddech yn ddigon ffodus i weithio fel rhan o dîm o gyfieithwyr, byddai cyfle i gysgodi neu fynd yng nghwmni cyfieithydd 
mwy profiadol er mwyn ymgyfarwyddo a rhoi cynnig arni. Roedd y cyfieithwyr ar y pryd cynnar hynny yn gorfod bwrw eu 
prentisiaeth a’u haddysgu eu hunain i bob pwrpas. 

Erbyn hyn wrth gwrs, mae nifer o brifysgolion yn cynnig modiwlau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae’n wir mai cyfieithu 
testun ysgrifenedig sydd fwyaf cyffredin ar lefel israddedig a phrin yw’r dysgu a’r asesu sy’n digwydd ar y lefel honno ym 
maes cyfieithu ar y pryd. O ganlyniad i hyn felly, mae myfyrwyr graddedig naill ai wedi cael blas yn unig ar gyfieithu ar y pryd 
neu’n gwybod fawr ddim am y maes cyn dechrau. Addysgir cyfieithu ar y pryd felly ar lefel ôl-radd a chynigir Tystysgrif Ôl-
radd mewn Cyfieithu ar y Pryd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Hefyd, gellir astudio rhai o fodiwlau’r Dystysgrif yn 
rhan o’r cynllun uwchraddedig Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Caiff y dystysgrif hon ei chynnig mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ac felly mae Rhagoriaith, 
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfle unigryw i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster 
galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd sy’n berthnasol i’r gweithle. Caiff ei haddysgu mewn grwpiau bychain 
yn y brifysgol ond erbyn hyn mae hefyd yn bosib astudio rhan o’r Dystysgrif o bell trwy ddysgu ar-lein gan wneud defnydd o 
gyfleuster cynhwysfawr y Llwyfan CAP www.cyfieithuarypryd.cymru 

Hyfforddiant ymarferol ydyw’n bennaf sy’n gwneud defnydd helaeth o gyngor a phrofiad ymarferwyr sydd â blynyddoedd o 
brofiad yn y maes ac sy’n dal i ddysgu pethau newydd. Ceir cyfleoedd i ymarfer y grefft mewn gwahanol gyd-destunau a 
hynny mewn amgylchedd diogel gydag elfen o brofiad gwaith yn rhan ohono er mwyn creu cysylltiadau, meithrin profiad a 
chael mynediad i’r maes. Mae nifer sy’n dilyn y dystysgrif hon eisoes yn y gweithle ac yn gyfieithwyr, neu’n unigolion sy’n 
ymgymryd â rhywfaint o ddyletswyddau cyfieithu ac ar ddechrau eu gyrfa, yn ogystal ag eraill sydd am newid cyfeiriad gyrfa. 
Dylid pwysleisio nad yw’r cyrsiau ôl-radd hyn yn rhoi aelodaeth i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ond yn hytrach yn fodd o 
arwain at gynnig am aelodaeth o’r gymdeithas honno wedi cyfnod o fagu profiad a hyder. Mae gan Gymdeithas Cyfieithwyr 

http://www.cyfieithuarypryd.cymru
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Cymru ei threfn arholi ei hunan, ac o lwyddo yn yr arholiadau hynny, caiff cyfieithwyr ar y pryd aelodaeth fel cyfieithwyr ar 
y pryd sy’n rhoi meincnod o ansawdd er mwyn gweithio ar draws yr holl sectorau yng Nghymru a thu hwnt. Nodir bod trefn 
ychydig yn wahanol gan y Gymdeithas er mwyn ennill aelodaeth cyfieithu ar y pryd er mwyn gweithio yn y llysoedd, a cheir 
trafodaeth fanylach am gyfieithu ar y pryd mewn llysoedd yn nes ymlaen yn yr e-lyfr hwn (Pennod 9) .

Y Dystysgrif Ôl-radd mewn Cyfieithu ar y Pryd 

Braslun o’r modiwlau 

Mae angen cwblhau 60 credyd yn llwyddiannus ar gyfer y Dystysgrif Ôl-radd mewn Cyfieithu ar y Pryd, sef:

• (i) Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd. 
 
Mae’r modiwl cyntaf yn cynnig blas cychwynnol i fyfyrwyr o’r maes cyfieithu ar y pryd, datblygu sgiliau cyfieithu ar y 
pryd, a hynny mewn amgylchedd cefnogol. Cynigir cyfle i ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o offer ochr yn ochr â 
sefydlu’r egwyddorion craidd hynny sy’n bwysig i’r maes.

• (ii) Cyfieithu ar y Pryd: Arfer ac Ymarfer. 
 
Gan adeiladu ar yr hyn a addysgir yn y modiwl cyntaf, rhoddir cyfleoedd i ddadansoddi, datblygu a mireinio’r holl 
sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfieithydd ar y pryd yn y modiwl hwn. Gwneir defnydd hefyd o’r Llwyfan Cyfieithu ar y 
Pryd cenedlaethol er mwyn ymarfer y grefft gyda chymorth tiwtor ac yn annibynnol. 

• (iii) Cyfieithu ar y Pryd Proffesiynol. 
 
Mae ffocws ymarferol iawn yn perthyn i’r modiwl hwn gyda hyfforddiant pellach yn y sgiliau hynny sy’n hanfodol i 
gyfieithu ar y pryd yn broffesiynol yn ogystal â magu ymwybyddiaeth o ddiwylliant y gweithle. Mae ennill profiad 
gwaith trwy gysgodi cyfieithydd ar y pryd proffesiynol hefyd yn ganolog i’w modiwl olaf.

Anogir unigolion i gwblhau’r tri modiwl, ond mewn rhai achosion lle ceir cryn brofiad blaenorol o gyfieithu ar y pryd gan 
rywun, gellid gwneud cais i eithrio’r modiwl cyntaf (Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd).

Mae pob modiwl yn adeiladu ar yr un blaenorol ac oherwydd hynny, rhaid i ymgeiswyr ddilyn y modiwlau’n gronolegol yn y 
drefn a nodir uchod. Nid oes rheidrwydd i fynychu darlithoedd bob wythnos, ond trefnir nifer o sesiynau dwys sy’n parhau 
am ddeuddydd yr un a hynny drwy gydol y flwyddyn. Sicrheir bod digon o gyfle i ddysgu’r grefft ac ymarfer cyfieithu ar y 
pryd ac os yw unigolyn eisoes yn gyfieithydd proffesiynol, ceir adborth adeiladol ar gyfieithiadau ac awgrymiadau am wella 
perfformiad wrth ennill cymhwyster ôl-radd, cydnabyddedig. Felly mae’n gwbl bosib dilyn y cwrs tra byddwch chi’n gweithio; 
mewn gwirionedd dyna sydd fel arfer yn digwydd.

Llwyfan CAP www.cyfieithuarypryd.cymru 

Derbyniwyd comisiwn gan Lywodraeth Cymru i greu adnodd hyfforddi i gyfieithwyr ar y pryd. O ganlyniad crëwyd y Llwyfan 
CAP gan Rhagoriaith sy’n rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’i lansio yn Eisteddfod Llanrwst yn 2019. Mae 
eisoes wedi profi ei werth fel adnodd gwerthfawr ac mae’n denu myfyrwyr i’r maes. Mae hefyd yn fodd i fyfyrwyr gael cyfle i 
ymarfer mewn amgylchedd diogel wrth astudio’r dystysgrif.

Mae’r llwyfan yn gartref i ddeunyddiau hyfforddi sy’n cynnwys clipiau ffilm, cyfarwyddiadau proffesiynol a chronfeydd termau 
sy’n gysylltiedig â’r clipiau. Mae’r deunyddiau a’r cyfarwyddiadau wedi’u creu gan ymarferwyr profiadol, a’u nod yw sicrhau 
bod cyfieithwyr ar y pryd y dyfodol yn cael eu meithrin a’u datblygu yn unol â’r safonau proffesiynol disgwyliedig. Mae’r 
clipiau’n ymwneud â’r gwahanol feysydd lle mae galw am wasanaeth cyfieithydd ar y pryd. Mae modd recordio a chadw 
cyfieithiad ar beiriant yn lleol er mwyn gwrando ar berfformiad ac adfyfyrio arno. Ychwanegir rhagor o adnoddau fel bod y 
gronfa’n tyfu ac yn parhau i esblygu.

http://www.cyfieithuarypryd.cymru
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Pennod 3

Beth sy’n gwneud Cyfieithydd ar y Pryd Da? 
Pe byddech yn holi cyfieithydd ar y pryd am yr hyn sy’n rhoi’r pleser mwyaf iddo am ei waith, mae’n debygol y byddai’n 
ateb trwy ddweud mai clywed y Gymraeg yn cael ei defnyddio neu ei siarad yw hynny, a phe na bai’n bresennol, yna 
byddai pawb, o bosib, yn troi i siarad Saesneg. Elfennau eraill sy’n rhoi boddhad yw’r amrywiaeth o ran y pynciau trafod, 
y gynulleidfa, y cyfle i ddysgu llawer am bethau amrywiol dros ben, yr elfen anochel o gyfarfod amryw o bobl wahanol ac 
ymweld â lleoliadau gwahanol, yn ogystal, wrth gwrs, â’r heriau annisgwyl sy’n gallu codi. Mae cyfieithu ar y pryd yn peri her 
newydd bob tro; rhaid cofio nad yw’r cyfrifiaduron mwyaf pwerus yn y byd yn gallu cyfieithu ar y pryd o’r naill iaith i’r llall yn 
fanwl gywir; ond eto mae ymennydd bod dynol yn medru gwneud hyn yn weddol hawdd. 

Llawer o brosesau ar waith ar yr un pryd

Wrth gyfieithu ar y pryd, mae llawer iawn o brosesau ar waith, a’r rheini oll ar yr un pryd. Mae’n rhaid gwrando, deall/
dehongli, dadansoddi syniadau a dadleuon, ysgrifennu nodiadau (neu eiriau allweddol) o bosib, darllen dogfennau sy’n 
berthnasol i’r cyfarfod neu ddigwyddiad (mae rhai pobl yn dyfynnu gohebiaeth neu ddarnau eraill), a siarad yn glir ac yn 
gywir. Rhaid gwneud y pethau hyn oll wrth symud yn naturiol o’r naill iaith i’r llall.

Ymateb pobl eraill i waith cyfieithu ar y pryd

Fel arfer mae dwy garfan o’r rheini sy’n holi am y gwaith; y rhai sy’n rhyfeddu at y gallu i ymgymryd â’r uchod, ac yna’r 
rheini, (a phwysleisir bod y garfan hon yn y lleiafrif), sy’n holi onid yw’n ddiflas treulio eich bywyd gwaith yn ailadrodd geiriau 
rhywun arall. Ond yr her, a rhaid bod yn rhywun sy’n fodlon ymgymryd â her bob tro y mae’n cyfieithu, yw hyn: nid cyfieithu 
geiriau yn unig ond creu cyfieithiad sydd mor naturiol ac idiomatig â phosib yn yr iaith darged, sef yr iaith y cyfieithir iddi. 
Wrth gwrs, i’r Saesneg y mae hynny yn y rhan fwyaf o achosion yng Nghymru. Os yw’r cyfieithu’n llwyddiannus, caiff y 
cyfieithydd ar y pryd y boddhad o glywed siaradwyr di-Gymraeg yn cyfrannu’n hollol naturiol ac amserol i’r drafodaeth, a 
hynny oherwydd ansawdd a chyflawnder y gwasanaeth y mae’r cyfieithydd ar y pryd yn ei ddarparu. 

Dadansoddi gwaith cyfieithydd ar y pryd

Felly, er mwyn ceisio dadansoddi gwaith cyfieithydd ar y pryd, gwelwn wrth i rywun siarad yn yr iaith wreiddiol fod yn rhaid 
i’r cyfieithydd wneud synnwyr o’r neges, a hynny wrth greu a chyfleu’r un neges mewn iaith arall. Mae’r broses hon yn 
mynnu cyfuniad o fedrau: gallu ieithyddol graenus yn y ddwy iaith (yn arbennig yr iaith darged), gallu i dynnu ar brofiad a 
dychymyg, yn ogystal â meddwl miniog a chwilfrydig, gan wneud hyn oll heb ofyn am esboniad wrth y siaradwr na gofyn 
iddo arafu. Yr hyn y gofynnir amdano felly yw unigolyn sydd â sgiliau gwych a chyfartal neu mor gyfartal â phosib yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. Gan mai cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg sy’n digwydd gan amlaf yng Nghymru, mae dealltwriaeth 
gadarn a thrylwyr o ieithwedd Saesneg a’r gallu i aralleirio a defnyddio ymadroddion a phriod-ddulliau mewn ffyrdd hyblyg, 
amgen a naturiol yn hanfodol, a dyma mewn gwirionedd yw un o’r prif ofynion. Yn ei hanfod, dylai’r cyfieithydd ar y pryd 
roi’r argraff bod yr hyn y mae’n ei lefaru yn wreiddiol. Nid yw mor hawdd ag y tybir pan fo’r iaith darged honno yn ail iaith. 
Mae cyfieithu ar y pryd yng Nghymru yn anarferol o’i gymharu â’r sefyllfa yn Senedd Ewrop oherwydd yno mae’n ofynnol 
i gyfieithwyr gyfieithu i’w mamiaith. Nid dyma’r sefyllfa yma yng Nghymru, a hynny, yn fwy na thebyg oherwydd mai iaith 
leiafrifol yw’r Gymraeg. Yma yng Nghymru, mae canran sylweddol, ond nid pawb wrth gwrs, yn cyfieithu o’u mamiaith i’w 
hail iaith. Ac wrth gwrs mae sefyllfa’r Gymraeg a’r Saesneg ar lawr gwlad yn golygu bod y ddwy yn ieithoedd ‘A’ (mamiaith) 
yn hytrach nag yn ‘A’ a ‘B’ fel sy’n wir mewn llawer iawn o wledydd eraill. 
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Sgiliau cyflwyno da

Mae cyfieithu ar y pryd yn gofyn am sgiliau cyflwyno da. Mae modd cymharu hyn â ‘sgiliau darlledu’ oherwydd bod llais 
siarad da yn bendant yn gaffaeliad mawr, ac ni ddylid tanbrisio gwerth hynny yn y maes hwn. Mae’n siŵr bod nifer yng 
Nghymru yn cofio gorfod sefyll ar lwyfan Eisteddfod neu mewn sedd fawr capel yn ‘adrodd’ neu’n ‘llefaru’ cerdd neu adnod 
ac yn gorfod meddwl am frawddegu, anadlu yn y llefydd cywir, peidio â thorri brawddegau, rhoi ystyr trwy bwysleisio geiriau 
penodol ac ynganu’n glir. Mae’r union fedrau hyn hefyd o bwys i unrhyw gyfieithydd ar y pryd gwerth ei halen. Gellid dweud 
bod beirniadu llais rhywun braidd yn sensitif, oherwydd mae newid llais yn anodd, ond os yw derbynnydd y gwasanaeth 
yn mynegi rhywfaint o anfodlonrwydd oherwydd bod llais y cyfieithydd yn rhy wichlyd neu oherwydd bod synau anadlu 
dwfn i’w clywed, mae hynny mewn gwirionedd yn golygu bod hyn wedi effeithio ar safon y cyfieithu, ni waeth pa mor wych 
a chyflawn oedd y cystrawennu neu’r defnydd o derminoleg. Yr hyn y bydd y sawl sy’n gwrando yn ei gofio yw’r wich 
anghyfforddus neu’r anadlu trwm yn ei glustiau trwy gydol y cyfarfod neu’r digwyddiad. 

Wrth gyfieithu ar y pryd gan ddefnyddio’r offer symudol (lle mae’r cyfieithydd yn bresennol yn yr ystafell ac nid mewn bwth 
cyfieithu ar wahân), nid yw’n siarad mewn goslef arferol ac nid yw ychwaith yn sibrwd. Mae galw offer cyfieithu ar y pryd yn 
offer ‘sibrwd’ fel oedd yn arferol ar un adeg, yn gamarweiniol. Nid sibrwd mae’r cyfieithydd yn ei wneud oherwydd byddai 
hynny’n anghyfforddus i glust y sawl sy’n gwrando a hefyd buan iawn y byddai gwddf y cyfieithydd yn dechrau crafu/yn ei 
boeni. Yn hytrach, mae gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yno ‘yn y cefndir’ os mynnwch chi, yn llythrennol ac yn lleisiol, ac 
felly rhaid i gyfieithwyr ar y pryd ddysgu sut mae gostwng cryfder y llais wrth siarad i feicroffon a hyfforddi i wneud hynny. 
Gostwng cryfder y llais ddigon i sicrhau nad yw’n effeithio ar waith y cyfarfod neu’r digwyddiad sydd ei eisiau, er mwyn 
sicrhau nad yw’r siaradwyr Cymraeg yn ymwybodol o lais cefndir ond bod y cyfieithydd yn medru gosod cryfder y llais fel ei 
fod yn parhau i fedru ynganu geiriau’n glir ac i sicrhau ei fod yn diweddu geiriau. 

Acen

Mae acen yn elfen arall bwysig a all fod ychydig yn sensitif. Saesneg rydym yn ei siarad gan amlaf wrth gyfieithu ar y pryd,  
ac mae gan bob un ohonom ein hacen naturiol, yn sicr. Ond wrth gyfieithu, mae angen i’r acen honno fod mor niwtral â 
phosib. Dylid dod o hyd i lais cyfieithu, eich llais cyflwyno os mynnwch chi, llais nad yw’n perthyn i’r cyfieithydd fel unigolyn 
ond llais proffesiynol nad yw’n datgelu llawer am gymeriad personol y cyfieithydd ei hun. Ni ddylai cyfieithwyr weld hyn fel 
cael gwared ar eu cymeriad na’u hunaniaeth, ond yn hytrach dylent ei weld yn fodd o ddod o hyd i’r ffordd orau o gyflwyno’r 
neges i’r sawl sy’n gwrando, a hynny yn yr arddull y mae’r siaradwr gwreiddiol yn ei chyfleu.  

Magu hyder a meithrin greddf

Mae pethau’n gwibio heibio’n hynod o gyflym wrth gyfieithu ar y pryd, ac mae’n gallu bod yn anodd cymryd cam yn ôl 
er mwyn dadansoddi eich gwaith eich hun a gwybod beth yn union yr ydych yn ei wneud a pham. Felly, mae’n rhaid i 
gyfieithydd da fod yn rhywun sy’n barod i fynd amdani, yn rhywun nad yw’n cael ei faglu rhwng dau feddwl ac yn rhywun 
sy’n hyderus yn ei allu ei hun ac yn barod i roi ei ffydd yn y gallu hwnnw. Mae greddf yn dod yn gynyddol bwysig wrth fagu 
profiad a hyder fel cyfieithydd ar y pryd. Wrth ymgymryd â’r gwaith hwn, dylid bod yn barod i gael eich herio’n gyson; gallai 
hynny fod oherwydd siaradwyr cyflym, trafodaethau cymhleth, pobl yn siarad ar draws ei gilydd, anawsterau clywed ac ati, 
ond mae’n rhywbeth y mae’n rhaid ei dderbyn ac ymgyfarwyddo ag ef, oherwydd mae’r rhain yn bethau y mae’r cyfieithwyr 
ar y pryd mwyaf profiadol yn dod ar eu traws yn rheolaidd. Felly yn y bôn, mae gofyn bod yn unigolyn sy’n rhoi pwys ar gael 
pethau’n gywir ond sydd hefyd yn gallu bod yn ddigon creadigol i beidio â bod yn gyfieithydd rhy lythrennol.  

Parodrwydd i ddysgu

Dylai cyfieithydd ar y pryd hefyd fod yn rhywun sy’n barod i ddysgu’n barhaus. Mae’n amhosib bod yn feistr ar bob maes, 
wrth gwrs, ond mae angen dealltwriaeth dda o waith a hefyd ymwybyddiaeth drylwyr o’r gwahanol dermau sy’n perthyn i’r 
amrywiol feysydd hynny y mae disgwyl i’r cyfieithydd ar y pryd ymrafael â nhw. Mae hyn yn golygu bod angen storfa eang o 
eirfa a thermau a rhaid i’r eirfa honno fod ar flaenau’r bysedd (neu ar flaen y tafod!). Wrth reswm, nid yw’n bosib cadw pob 
peth yn y pen ac felly rhaid bod yn barod i wneud gwaith cartref munud olaf er mwyn dysgu geirfa a thermau anghyfarwydd 
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mwy arbenigol, trwy ddarllen papurau neu fwrw golwg dros gronfeydd termau a gedwir. Os yw’r cyfieithydd ar y pryd o ddifrif 
am y maes hwn, mae cadw cronfeydd termau yn hanfodol. Mae’n syniad cadw rhestr o eiriau sy’n baglu’r cyfieithydd ar y 
pryd bob tro – mae’n dod i’r amlwg yn eithaf buan bod rhai geiriau/ymadroddion nad ydynt yn fodlon aros yn yr ymennydd 
ac felly mae angen cadw nodyn neu lyfryn o’r termau blinderus hyn.

Dilyn y newyddion a materion cyfoes

Mae bod yn unigolyn chwilfrydig yn ddeallusol yn elfen bwysig o gymeriad cyfieithydd ar y pryd. Mae’n arbennig o 
ddefnyddiol gwybod am yr hyn sydd yn y newyddion, bod â diddordeb mewn materion cyfoes er mwyn bod yn ymwybodol 
o’r hyn sy’n digwydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Pam? Yn sicr bydd o gymorth i chi wrth fynychu 
cyfarfodydd a digwyddiadau, oherwydd os oes gennych ryw amgyffred a dealltwriaeth o’r hyn sy’n cael ei drafod, bydd yn 
siŵr o gyfoethogi eich cyfieithiad. Mae cyd-destun yn bwysig dros ben. Gall hyn, er enghraifft, amrywio o sgôr y gêm bêl-
droed a chwaraewyd y noson gynt, i’r ffaith bod manylion setliad ariannol llywodraeth leol i’w cyhoeddi’r diwrnod hwnnw. 
Bydd gwybod y math hwn o wybodaeth o gymorth i’r cyfieithydd ar y pryd wrth i’r amrywiol bynciau godi mewn sgyrsiau neu 
drafodaethau, oherwydd mae’n llawer haws dehongli a chyfieithu rhywbeth rydych eisoes yn gwybod rhywbeth amdano ac 
sy’n gyfarwydd i chi. 

Chwilfrydedd am eiriau, termau, ystyron ac ati

Yn ogystal â bod yn chwilfrydig am yr hyn sy’n digwydd yn y newyddion a materion cyfoes mae hefyd yn bwysig meddu ar 
natur chwilfrydig yn gyffredinol am eiriau, termau ac ystyron a chyd-destunau gwahanol. Er bod llawer iawn o waith wedi’i 
wneud i safoni termau yng Nghymru, mae’n rhaid bod yn ymwybodol y defnyddir termau gwahanol mewn cyd-destunau 
gwahanol, e.e. caiff y gair boddhaol yn y Gymraeg ei gyfieithu fel ‘satisfactory’ mewn un cyd-destun ond mewn cyd-destun 
arall fel ‘adequate’.  Yn yr un modd, mae modd cyfieithu’r gair arolygwr fel ‘inspector’, ‘supervisor’, ‘superindendent’ neu 
‘surveyor’ yn dibynnu ar y cyd-destun. Gweler Rhestr o eiriau aml-ystyr Pennod 7.

Felly, ni ddylai cyfieithwyr ar y pryd fyth fodloni ar orffwys ar eu rhwyfau a meddwl eu bod yn gwybod y cyfan a chredu (ar 
gam) eu bod yn barod am unrhyw beth. Mae termau’n newid yn barhaus ac mae amgylchiadau’n gallu newid yn gyflym, felly 
mae bod mewn sefyllfa i ymateb i rywbeth annisgwyl yn hollbwysig. Rhaid cofio hefyd bod siaradwyr yn defnyddio geiriau 
nad ydynt bob amser yn gywir, e.e. defnyddiwyd y gair tanseilio mewn un sefyllfa gyfreithiol, i olygu ‘underline’ neu ‘form the 
basis of’ er mai ‘undermine’ yw’r ystyr go iawn. Rhaid bod yn effro i’r posibilrwydd hwn hefyd.

Parchu cyfrinachedd

Fel gweithiwr proffesiynol, dylech gredu yn yr hyn rydych yn ei gyflawni a bod yn rhywun sy’n barod i wella eich perfformiad 
o hyd. Ac fel rhywun proffesiynol sy’n gweithio mewn sefydliad neu’n gwneud gwaith i amrywiol fudiadau, mae parchu 
cyfrinachedd yn allweddol. Yn y swydd hon, cewch y fraint o glywed am ddatblygiadau o bwys yn lleol a/neu’n genedlaethol 
a byddwch yn gweld penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud yn ogystal â chlywed barn unigolion a sut mae meddyliau’n 
gweithio. Cofiwch eich bod chi yno, nid oherwydd pwy ydych chi, ond i gyfieithu ar y pryd. O ganlyniad i’r fraint honno, ni 
ddylid ar unrhyw gyfrif ailadrodd dim o’r hyn a glywir tra byddwch wrth eich gwaith, oherwydd mae’n rhaid i gyfieithydd 
fod yn gwbl ddiduedd a phroffesiynol. Gwaith y cyfieithydd ar y pryd yw pontio’r bwlch ieithyddol a diwylliannol rhwng y 
mynychwyr; nid yw’r cyfieithydd yno i leisio barn nac i ddangos tuedd mewn unrhyw ffordd. Mae yno’n llythrennol ac yn 
lleisiol yn y cefndir. 

Parodrwydd i dderbyn adborth

Mae bod yn broffesiynol hefyd yn golygu parodrwydd i dderbyn adborth, ac i’w weld, nid yn rhywbeth negyddol ond yn 
rhywbeth adeiladol. Mae’n siŵr y byddai’r rhan fwyaf o gyfieithwyr ar y pryd yn medru rhoi hanesion o dderbyn sylwadau 
tra oeddent wrth eu gwaith, ac o sylwadau nad ydynt bob amser yn rhai adeiladol iawn, (ac o sylwadau sy’n perthyn i ddau 
begwn yn aml). “Ry’ch chi wedi cael bore braf yn gwneud dim!” – er bod yr unigolyn hwnnw’n rhan o grŵp trafod Cymraeg, 
dewis y grŵp oedd adrodd yn ôl trwy gyfrwng y Saesneg. Mae eraill efallai yn cwyno am ormod o Gymraeg, ‘Do you realize 
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just how uncomfortable these earpieces are, and anyway we all speak English?’. Gymaint ag yr hoffech chi roi eich barn 
yn blwmp ac yn blaen i’r unigolion hynny, rhaid ymatal! Cofiwch eich bod chi yno i gynrychioli sefydliad (a chi’ch hun) ac 
esboniwch mor gwrtais ac mor gryno â phosib mai dilyn polisi neu safonau iaith y sefydliad/mudiad yr ydych yn ei wneud, a 
pheidiwch â mynd i drafodaeth hir neu, yn waeth fyth, i ddadlau. Dylid cofio bod y rheini sy’n mentro lleisio’r math yma o farn 
bellach wedi lleihau, gydag agweddau wedi newid dros y blynyddoedd o ran creu consensws a normaleiddio dwyieithrwydd. 
Felly, o ddychwelyd at y pwynt o ddangos parodrwydd i dderbyn adborth, mae ystyried barn y cwsmer, naill ai’n Gymry 
Cymraeg neu’n wrandawyr y gwasanaeth, yn bwysig. Mae gofyn am adborth nid yn unig yn ffordd dda o wella perfformiad 
ond hefyd yn ffordd o gael eu clust ac ennill eu calonnau, ac o greu perthynas a fydd yn llesol i greu’r amodau gorau i chi, y 
cyfieithydd ar y pryd, fedru cynnig gwasanaeth o safon. Mae hefyd yn dangos eich bod yn agored i ddysgu o hyd.

Bod yn hyblyg ac yn barod i addasu

Mae’r gallu i fod yn hyblyg ac yn barod i addasu hefyd yn nodweddion pwysig. Mae pob achlysur lle mae cyfieithu ar y 
pryd yn digwydd yn unigryw, yn debyg iawn i unrhyw sgwrs; hynny yw, ni ellir ei ailadrodd na’i efelychu oherwydd ei fod yn 
esblygu’n naturiol. Hefyd, ym mhob sefyllfa, mae heriau a phroblemau penodol y mae’n rhaid i’r cyfieithydd ar y pryd ymdrin 
â nhw, a hynny yn y fan a’r lle. Enghreifftiau posib o hyn fyddai newid o ran dyddiad, lleoliad, agenda, areithwyr a threfn 
areithiau ac ati – a rhaid i’r cyfieithydd ar y pryd ymateb yn broffesiynol a gyda gwên, oherwydd bod rhaid ceisio ymateb 
i ofynion y cwsmer cystal ag sy’n bosib. Fodd bynnag, gallai fod pwynt lle mae gwasanaeth y cyfieithydd ar y pryd mewn 
peryg o gael ei gyfaddawdu, (e.e. dyweder oherwydd anawsterau clywed neu ddarllen gwefusau), lle mae’n rhaid bod yn 
ddigon hyderus i leisio hynny mewn da bryd er mwyn sicrhau eich bod yn medru rhoi’r gwasanaeth gorau posib.  

Ymarfer, ymarfer, ymarfer!

Mae gwaith cyfieithu ar y pryd yn waith proffesiynol, pwysig ac yn ogystal â bod â ffydd yn eich gallu, yr allwedd i unrhyw un 
sy’n cychwyn ar yr yrfa hon yw ymarfer, ymarfer, ymarfer. I wneud hynny mae angen gwytnwch a chadernid, oherwydd ar 
ddiwedd y dydd, crefft ydyw, ac fel pob crefft arall mae angen y cyfle i ddysgu ac ymarfer y grefft honno, i fwrw prentisiaeth. 
Os medrwch ddod o hyd i gyfieithwyr ar y pryd profiadol sy’n fodlon cynnig cyfleoedd i chi eu cysgodi ac i rhoi cynnig arni, 
gorau oll. Bydd heriau a rhwystrau ar hyd y ffordd a hyd yn oed pan fyddwch yn weddol ffyddiog o safon y gwasanaeth 
rydych yn ei gynnig, daw pethau annisgwyl i’ch baglu, a bydd angen dyfalbarhad arnoch. I gloi, ac mae hyn yn wir am 
unrhyw gyfieithydd ar y pryd, faint bynnag o brofiad sydd ganddo ef neu hi; os nad ydych yn teimlo rhywfaint o nerfusrwydd 
ac adrenalin bob tro rydych yn gafael yn y meicroffon i gyfieithu, yna dyna’r diwrnod y dylech roi’r gorau iddi a chwilio am 
rywbeth arall i’w wneud!
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Pennod 4

Trosolwg o Dechnegau Cyfieithu ar y Pryd a 
Rhai Ystyriaethau Ymarferol
Gall cyfieithydd ar y pryd drosglwyddo neges mewn sawl ffordd. Yn y mwyafrif llethol o achosion, bydd y rheini sy’n gweithio 
o’r Gymraeg i’r Saesneg yn gwneud hynny gan ddefnyddio offer cyfieithu pwrpasol. Fodd bynnag, gall amgylchiadau olygu 
bod angen mynd ar drywydd gwahanol o bryd i’w gilydd, felly mae’n ddefnyddiol bod yn ymwybodol o’r technegau amrywiol 
y gall cyfieithydd droi atynt.

Sibrwd (Chuchotage)

Un o’r technegau mwyaf elfennol, efallai, yw’r hyn a elwir yn ‘chuchotage’, lle caiff cyfieithiad ei sibrwd, heb ddefnyddio 
offer technolegol, i unigolyn neu i grŵp bychan o bobl. Mewn gwirionedd, nid sibrwd a wna’r cyfieithydd ond rheoli cryfder 
ei lais fel bod ei gynulleidfa’n ei glywed heb iddo amharu’n ormodol ar weddill y cyfarfod. Gan amlaf, defnyddir hyn mewn 
digwyddiadau anffurfiol lle mae angen gwasanaeth y cyfieithydd ar ychydig o bobl yn unig.

Cyfieithu Olynol (Consecutive Interpreting) 

Mae hon yn dechneg arall sy’n gweithio heb dechnoleg, a’r unig offer sydd ei angen yw beiro a phapur. Bydd y cyfieithydd 
yn gwneud nodiadau ar ffurf symbolau a thalfyriadau wrth i gyfraniad gael ei wneud, cyn adrodd y cyfieithiad i’w gynulleidfa. 
Er bod tebygrwydd rhwng y nodiadau hyn â llaw-fer (shorthand), ni fydd y cyfieithydd yn ceisio dal popeth a ddywedir ar 
bapur. Yn hytrach, bydd yn nodi hanfodion y cyfraniad er mwyn ei helpu i ddwyn i gof ac i ddehongli’r gwreiddiol. Yn amlwg, 
gan fod cyfraniadau’n cael eu llefaru ddwywaith (neu’n fwy na hynny os bydd mwy na dwy iaith ar waith), mae’n dechneg 
lafurus sy’n llyncu amser. Mae hefyd yn gorfodi’r cyfieithydd i ‘flaen y llwyfan’ ac mae hyn yn groes i’r graen i lawer o 
aelodau’r proffesiwn. 

Yn anaml, os o gwbl, y defnyddir cyfieithu olynol o’r Gymraeg i’r Saesneg, ac mae’r defnydd a wneir ohono ar y llwyfan 
rhyngwladol yn lleihau wrth i gyfieithwyr droi fwyfwy at dechnoleg. Fodd bynnag, mae sgiliau cyfieithu olynol yn dal i fod yn 
rhan ganolog o hyfforddiant a phrofion achredu cyfieithu ar y pryd sawl corff rhyngwladol, gan gynnwys sefydliadau’r Undeb 
Ewropeaidd.

Cyfieithu Wyneb yn Wyneb (Liaison Interpreting)

Defnyddir y dechneg hon yn bennaf ar gyfer cyfweliadau preifat, er enghraifft yn nalfeydd yr heddlu neu mewn cyfarfodydd 
rhwng awdurdodau cyhoeddus ac unigolion bregus. Bydd y cyfieithydd ar y pryd yn aml yn gweithio i ddwy iaith darged 
(hynny yw, yn cyfieithu ‘y ddwy ffordd’) gan ddibynnu ar ei gof i gyfieithu cyfraniadau byrion o frawddeg neu ddwy ar y tro.

Er bod i bob un o’r technegau uchod ei lle yn arfogaeth y cyfieithydd ar y pryd, mae’r proffesiwn yng Nghymru ac yn 
rhyngwladol wedi troi bron yn llwyr bellach at ddulliau electronig o gyfathrebu â chynulleidfaoedd.

Cyfieithu gan ddefnyddio ‘Offer Sibrwd’

I’r rhelyw o gyfieithwyr ar y pryd llawrydd yng Nghymru, offer symudol—neu’r hyn a elwir, yn gamarweiniol braidd, yn ‘offer 
sibrwd’—sy’n cael ei ddefnyddio gan amlaf. Gall drosglwyddo signal drwy olau isgoch neu ar donfeddi radio, ac mae gan y 
ddau fath rinweddau a gwendidau (gweler isod).
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Mae’r dull hwn o gyfieithu yr un peth, yn ei hanfod, â thechneg chuchotage, ond bod offer technolegol yn galluogi’r 
cyfieithydd i gyfathrebu â chynulleidfa lawer mwy mewn lle ehangach. Rhaid i’r cyfieithydd ei osod ei hun a’i offer yn yr 
ystafell gyfarfod gan geisio sicrhau ei fod yn ddigon agos at y cyfranwyr i glywed pob gair ac i weld pob ystum lle bo hynny’n 
bosibl, heb i’w lais darfu ar lif y cyfarfod.

Un o fanteision pennaf gweithio fel hyn yw bod y cyfieithydd yn llythrennol yn yr ystafell. Mae natur symudol yr offer yn 
ei alluogi i ddarparu gwasanaeth cyfieithu ym mha le bynnag y mae ei angen a hynny heb gymorth technegydd sain na 
system PA. Gall gymryd y gwasanaeth at ei gleientiaid a’i gynulleidfa a datblygu perthynas â nhw. Yn ogystal â chlywed 
cyfraniadau—sy’n hanfodol—gall weld a synhwyro’r ystumiau a’r arwyddion corfforol hynny sy’n rhan mor bwysig o 
gyfathrebu ac sy’n ychwanegu cymaint at ddealltwriaeth y cyfieithydd o gyd-destun sgwrs.

Fodd bynnag, gall yr agosatrwydd hwn achosi problemau. Mae hi’n ystrydeb bod y cyfieithwyr ar y pryd gorau yn 
‘anweladwy’, a hynny oherwydd bod eu cyfraniad mor llyfn a diymdrech fel bod gwrandawyr yn anghofio mai gwrando ar 
gyfieithiad y maen nhw. Yn amlwg, mae hi’n anos ymgyrraedd at y ddelfryd hon pan all y cyfranwyr a’r gynulleidfa weld y 
cyfieithydd. 

Fel y dywedwyd eisoes, mae rheoli cryfder y llais yn hollbwysig ac yn sgìl y gellir ei ymarfer a’i ddatblygu. Fodd bynnag, gall 
cyfleu goslef a naws cyfraniadau a gwahaniaethu rhwng cyfranwyr fod yn heriol yn yr amgylchiadau hyn ac mae cynnal y 
llais ar gryfder sy’n dderbyniol o isel dros gyfnod hir yn rhoi cryn straen ar dannau llais.

Cyfieithu mewn Bythau

Diolch i ffilmiau fel The Interpreter a Lost 
in Translation, ac i luniau newyddion o 
Hemicycle Senedd Ewrop a’r bythau 
gwydr sy’n ei amgylchynu, ‘y bwth’ yw 
cynefin naturiol y cyfieithydd ar y pryd 
ym meddyliau’r rhan fwyaf o bobl. Mewn 
sefydliadau a seneddau ar draws y byd, 
mae bythau cyfieithu’n rhan annatod 
o isadeiledd gweithio dwyieithog ac 
amlieithog. Yn wir, mewn sefyllfaoedd 
amlieithog, ni fyddai modd cynnig cyfieithu 
ar y pryd hebddynt.

Mantais fwyaf gweithio mewn bwth yw 
bod gan y cyfieithydd ei le gweithio ei hun. 
Gall osod ei bapurau fel bod y wybodaeth 
angenrheidiol ar flaenau ei fysedd. Gall 
wneud gwaith ymchwil a gwirio terminoleg 
ar gyfrifiadur neu ffôn heb dynnu sylw ato’i 
hun. Fel rheol, bydd ffrwd sain y gellir ei 
chodi a’i gostwng yn ôl y galw ar gael iddo 

a bydd yn medru gweld yr ystafell gyfarfod gyfan o’i flaen. Pan fydd cyfarfodydd yn cael eu darlledu, bydd hefyd yn medru 
gweld lluniau byw ar sgrin a bydd y camerâu’n dangos delweddau clir o’r rheini sy’n llefaru.

Dylai bythau cyfieithu ar y pryd sefydlog fod yn seinglos, sy’n rhoi rhyddid i’r cyfieithydd lefaru ar gryfder sy’n agos at gryfder 
naturiol y llais, gan adlewyrchu lliw a chywair y gwreiddiol heb darfu ar y cyfarfod. Nid yw bythau symudol yn ynysu sain 
i’r un graddau, a dylid addasu cryfder llais yn unol â hyn. Fodd bynnag, mae’r gwahaniad hwnnw rhwng y cyfieithydd a’r 
cyfarfod yn werth ei gael hyd yn oed os nad yw’n berffaith.

Gall cyfieithwyr weithio mewn timau pa bynnag dechneg a ddefnyddir, ond mae’n debyg bod gwneud hynny’n haws 
mewn bwth sydd ag offer cyfieithu ar y pryd pwrpasol. Gan fod modd trosglwyddo rheolaeth dros y meic ‘byw’ drwy bwyso 
botwm, gall dau gyfieithydd rannu’r gwaith o gyfieithu sgwrs neu sesiwn gwestiwn-ac-ateb a, thrwy gyfieithu bob yn ail, 
wahaniaethu’n glir rhwng y cyfranwyr. Gall partner fod o gymorth hefyd os bydd angen dod o hyd i ddyfyniad neu ffigurau 
ymysg y papurau pan fydd areithiwr yn mynd i hwyl ac yn mynnu sylw llawn y cyd-gyfieithydd, a gall helpu pan nad yw’r 
union air yn dod i’r meddwl ar unwaith. Mae gair wedi ei sgriblo ar ddarn o bapur yn amhrisiadwy pan fydd y niwl yn bygwth 
cau am gyfieithiad, ac mae cael partner a all gamu i’r adwy os daw pwl o beswch yn fantais hefyd.

Fodd bynnag, pan fydd bwth yn cael ei ddefnyddio, mae cyfieithydd yn fwy dibynnol ar eraill nag y byddai pe bai wedi gosod 
ei offer ei hun yn yr ystafell gyfarfod. Os bydd y sain yn methu am unrhyw reswm, nid oes dim y gellir ei wneud ond oedi tan 
i’r broblem gael ei datrys, ac, os na fydd y meicroffon a’r camera yn codi’r mân siarad a’r ystumiau sy’n rhoi lliw i gyfarfod, 
efallai na fydd y cyfieithydd yn ymwybodol ohonynt a gallai’r cyfieithiad fethu cyfleu naws y cyfraniadau gwreiddiol yn llawn. 
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Manteision ac Anfanteision Offer Cyfieithu Isgoch ac Offer Radio

Offer Isgoch

Caiff signal offer isgoch ei drosglwyddo i dderbynyddion ar ffurf golau electromagnetig. Mae 
trosglwyddyddion yn taflu’r signal yn eang ac mae’n adlewyrchu oddi ar arwynebeddau 
caled fel waliau, lloriau a nenfydau. O ganlyniad, gellir ei ddefnyddio mewn ystafelloedd 
bach a mawr ac nid oes yn rhaid wrth ‘linell weld’ uniongyrchol rhwng y trosglwyddydd 
a’r derbynnydd. Fodd bynnag, gall pileri, parwydydd a chelfi, gan ddibynnu ar eu maint 
a’u lleoliad, atal signal yn rhannol neu’n llwyr. Gall heulwen gref hefyd effeithio ar signal 
isgoch. Gan ei bod yn mynd yn syth drwy wydr yn hytrach na bownsio oddi arno, gall fod 
problemau mewn ystafelloedd agored sydd â llawer o ffenestri.

Un o fanteision pennaf offer isgoch yw nad yw’r signal yn treiddio drwy waliau ac felly caiff 
ei gyfyngu i un ystafell. Oherwydd hyn, mae’n bosibl darparu gwasanaeth cyfieithu mewn 
sawl cyfarfod ar yr un pryd mewn ystafelloedd cyfagos, ac mae’n addas i’w ddefnyddio 
mewn cyfarfodydd preifat neu gyfrinachol. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio bod y signal 
yn medru pasio drwy wydr.

Offer Digidol

Tonfeddi radio yw’r cyfrwng a ddefnyddia’r offer hyn i drosglwyddo signal. Maen nhw’n 
addas i’w defnyddio y tu mewn ac yn yr awyr agored. Hefyd, gan mai batris y gellir eu 
hailwefru sy’n pweru’r trosglwyddydd a’r derbynyddion, nid yw’r cyfieithydd yn gaeth i 
soced drydan nac i unrhyw wifrau eraill. Mae systemau digidol yn rhoi sain glir a signal 
sy’n gweithio dros bellter o hyd at 100 metr.

Ond, er bod cryfder y signal yn fanteisiol ar un wedd, dyma hefyd wendid y math hwn 
o offer. Anodd yw gwarantu cyfrinachedd pan na ellir cyfyngu’r signal i un ystafell. Mae 
posibilrwydd hefyd y bydd dyfeisiau eraill sy’n defnyddio’r un tonfeddi – radio mewn 
tacsi, dyweder, neu hyd yn oed gyfieithydd arall yn defnyddio’r un offer gerllaw – yn 
ymyrryd â’r signal.

Fodd bynnag, mae’r offer diweddaraf ar y farchnad yn ymdrin â’r gwendidau hyn drwy 
reoli’r tonfeddi a ddefnyddir yn awtomatig er mwyn osgoi cymysgu signalau radio a 
galluogi’r cyfieithydd i amgryptio’r signal fel nad oes modd clustfeinio ar drafodaethau 
cyfrinachol.
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Pennod 5

Rhan 1 
Paratoi at Gyfarfod/Digwyddiad
Wrth wylio cyfieithwyr ar y pryd yn y cyfnod cyn i gyfarfod neu ddigwyddiad gychwyn, mae’n siŵr y sylwch chi eu bod yn 
bobl siaradus a chymdeithasol sy’n mwynhau sgwrsio a bod yng nghwmni eraill. Dyma un o elfennau’r swydd sy’n apelio, 
sef yr elfen gymdeithasol; cyfarfod â phobl wahanol a hefyd cyfarfod ag eraill yr ydych yn eu gweld yn gyson oherwydd eich 
bod yn gwneud gwaith iddynt yn rheolaidd. Mae hyn yn golygu meithrin perthynas waith broffesiynol. Wrth i amser cychwyn 
y cyfarfod neu ddigwyddiad agosáu, bydd y cyfieithwyr ar y pryd yn cerdded i’w lle priodol, yn cydio yn y meicroffon, yn oedi 
am eiliad, ac yn dechrau cyfieithu ar y pryd heb ddangos olion o frys na phwysau, gan roi’r argraff bod yr hyn y maent yn ei 
wneud yn rhywbeth hollol arferol. 

Pethau i’w hystyried o flaen llaw

Er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn un llwyddiannus, mae pethau pwysig i’w hystyried o flaen llaw: 
gwaith trefnu ymarferol o ran yr offer, cyfathrebu â threfnydd y digwyddiad ynghyd â ‘gwaith cartref’ er mwyn ymgyfarwyddo 
â maes y drafodaeth a dysgu unrhyw dermau arbenigol. Felly, nid arfer da yw ymddangos yn y cyfarfod ar y funud olaf, 
brysio er mwyn dosbarthu offer, methu gwirio bod yr offer yn gweithio’n iawn oherwydd cyfyngiadau amser, methu cael gair 
â’r trefnydd a’r cadeirydd a dechrau cyfieithu ar y pryd a’ch gwynt yn eich dwrn. Rhowch ddigon o amser i chi eich hun a 
chaniatewch ar gyfer traffig trwm, problemau parcio, anawsterau o ran cludo offer i’r adeilad, yn enwedig os oes gennych 
lawer o glustffonau, ac wrth gwrs, amser i gael paned ac i ymbaratoi at y gwaith sydd o’ch blaen. Mae dyfodiad cyfieithu ar y 
pryd o bell trwy fideo, lle mae’r cyfieithydd ar y pryd yn medru gweithio o gartref, yn arbed amser teithio, wrth gwrs, ond mae 
angen caniatáu amser o hyd er mwyn profi cyflymder y we a gwneud yn siŵr bod y dechnoleg yn gweithio. Ceir trafodaeth 
fanylach am hanfodion cyfieithu ar y pryd o bell yn yr e-lyfr hwn. 

Paratoi mewn da bryd

Mewn gwirionedd, mae’r paratoi yn cychwyn ymhell cyn diwrnod y digwyddiad ei hun; gorau po gyntaf y bydd y cyfieithydd 
ar y pryd yn cael ei gynnwys yn y paratoadau. Yn rhy aml o lawer, mae’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ymysg yr 
ystyriaethau ar y diwedd ac yn rhywbeth a drefnir weithiau ar y funud olaf ac ar frys. Erbyn hyn, da yw dweud bod mwy a 
mwy o fudiadau wedi gweld y goleuni a’u bod yn hapusach i drafod ac i dderbyn cyngor cyfieithwyr er budd y gwasanaeth. 
Hefyd, i’r mudiadau/sefydliadau hynny sy’n gwneud cryn ddefnydd o wasanaeth cyfieithu ar y pryd, mae cyfieithwyr yn 
medru creu perthynas waith broffesiynol â gweithleoedd penodol a datblygu arbenigedd mewn amrywiol feysydd yn sgil 
eu hadnabyddiaeth o’r cyd-destun, sy’n hollbwysig. Ond hyd yn oed i’r mudiadau hynny sy’n hen gyfarwydd â defnyddio 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, syniad da yw eu hatgoffa o anghenion y cyfieithydd er mwyn i’r cyfieithydd yn ei dro gynnig 
y gwasanaeth gorau posibl. 

Cwestiynau pwysig i’w holi

Cyn gynted ag y mae cyfieithydd yn cael cais i ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, (ac fel y soniwyd uchod, gorau oll 
os yw hynny ar ddechrau’r broses o drefnu cyfarfod neu ddigwyddiad), dylid holi rhai cwestiynau elfennol.

1. A oes angen i’r cyfieithydd ddarparu offer? Os felly, pa fath? 

2. Oes offer yn y lleoliad? Os oes, pa fath?

3. Pa fath o ddigwyddiad yw hwn? Cyfarfod neu ddigwyddiad gyda chynulleidfa?
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4. Sut bydd y lleoliad wedi’i drefnu? Eistedd mewn rhesi, o amgylch byrddau? A fydd y cyflwyno’n digwydd o lwyfan neu 
o ddarllenfa?

5. Os mai pwyllgor yw’r cyfarfod, a oes copïau o ddogfennau, e.e. agenda, cofnodion, taenlen ariannol, ar gael o flaen 
llaw? Sicrhewch eich bod chi, fel y cyfieithydd, hefyd yn derbyn copi – mae cyfieithu ffigurau’n heriol ac mae gweld 
y rhifau o’ch blaen ar bapur o gymorth mawr. Ceir trafodaeth fanylach ar sut i ddefnyddio agenda, cofnodion a 
dogfennau ym Mhennod 6.

6. A fydd unrhyw un yn rhoi cyflwyniad? A fydd wedi’i baratoi ac, os felly, a oes copi ar gael o flaen llaw?

7. Beth fydd hyd y cyfarfod/digwyddiad? A fydd angen mwy nag un cyfieithydd er mwyn hwyluso’r straen a chynnal 
ansawdd y gwasanaeth (heb sôn am ddiogelu llesiant y cyfieithydd)?

Gweithio mewn parau

Mae enghreifftiau bellach yng Nghymru lle mae cyfieithwyr ar y pryd yn gweithio mewn parau er mwyn rhannu’r baich. 
Rhaid cofio bod cyfieithu ar y pryd yn gofyn am lawer iawn o ganolbwyntio, ac os yw’r cyfarfod neu’r digwyddiad yn mynd 
i fod yn drwm, h.y. os bydd llawer iawn o Gymraeg yn cael ei defnyddio neu os yw’r cyfan neu’r rhan helaethaf yn mynd 
i fod trwy gyfrwng y Gymraeg, mae angen i’r trefnwyr gael gwybod hynny mewn da bryd er mwyn holi am wasanaeth ail 
gyfieithydd. Bydd goblygiadau cost yn gysylltiedig â hynny, wrth gwrs. Ond ni ddylai cyfieithydd ar y pryd ei roi ei hun mewn 
sefyllfa lle mae hyd y cyfarfod/digwyddiad a swmp y gwaith mor drwm fel bod safon yn cael ei chyfaddawdu. Weithiau mae 
angen atgoffa trefnwyr bod y llwyth gwybyddol yn uchel ac er mwyn sicrhau safon nad yw’n bosib i un cyfieithydd wneud 
hynny’n hirach na dwy awr ar y mwyaf. Ar ôl dwy awr o waith cyfieithu trwm, bydd yr ymennydd wedi hen flino ac yn barod 
am fwyd a hoe. Mae’n siŵr bod sawl cyfieithydd ar y pryd yn cofio bod mewn sefyllfa lle mae cwsmeriaid o’r farn ei bod yn 
iawn disgwyl i gyfieithydd weithio’n ddi-baid mewn sesiwn yn y bore, cael hoe o hanner awr i ginio, ac yna cyfieithu’n ddi-
baid am ddwy awr arall yn y prynhawn. Nid yw’n amhosib, ond o brofiad, mae’n bosib y byddwch yn teimlo’n sâl y noson 
honno gyda symptomau’n amrywio o gur pen, i deimlo eich bod am chwydu, i ryw fath o niwl ymenyddol gyda blinder a 
gwendid yn para hyd yn oed tan y diwrnod canlynol. Felly byddwch yn garedig wrthych chi eich hun ac osgowch gael eich 
gorlwytho; ceisiwch gael y trefnydd i weld hynny hefyd. Bydd hyn, ar ddiwedd y dydd, yn golygu eich bod chi’n gofalu am 
eich iechyd a’ch diogelwch a’ch llesiant eich hun, a hefyd yn sicrhau safon y gwasanaeth i’r cwsmer.

Mathau o offer cyfieithu ar y pryd 

Os oes gennych chi fel cyfieithydd eich offer eich hun, mae’n rhaid eu cynnal a’u cadw. Mae offer cyfieithu ar y pryd yn 
ddrud; i roi syniad i chi, mae clustffon is-goch yn costio tua £120 a chlustffon digidol tua £250, yr un. Cyn mynychu cyfarfod, 
rhaid sicrhau eu bod wedi’u gwefru’n ddigonol a’u bod hefyd mewn cyflwr trwsiadus, derbyniol a glân; bydd angen i chi 
brynu deunydd glanhau gwrthfacteria ac mae pwysigrwydd hyn wrth gwrs wedi cynyddu’n sylweddol ers COVID-19. Yn 
ogystal â glanhau’r clustffonau rhwng cyfarfodydd neu ddigwyddiadau, mae cadw clytiau gwrthfacteria wrth law yn syniad 
da hefyd gan fod pobl yn holi am lendid o bryd i’w gilydd. Hefyd, dylid trefnu i’r offer gael gwasanaeth ar adeg dawel yn 
ystod y flwyddyn e.e. gwyliau’r haf.

Fel y nodwyd uchod, nawr yw’r amser i ystyried pa fath o offer cyfieithu ar y pryd sydd orau. Mae’n bosib na fydd yn rhaid 
i chi drefnu hyn oherwydd bod offer yno eisoes. Mae nifer o awdurdodau lleol, er enghraifft, yn defnyddio siambrau gyda 
bythau cyfieithu ac yn meddu ar eu hoffer symudol eu hunain. Ond os oes disgwyl i chi ddarparu offer, nawr yw’r amser i 
ystyried y math o ystafell neu adeilad lle y cynhelir y cyfarfod/digwyddiad. Bydd hyn yn ei dro yn effeithio ar y math o offer 
i’w ddefnyddio. 



19

Offer digidol

Os yw’r digwyddiad yn un anffurfiol a gynhelir yn yr awyr agored neu mewn adeilad lle bydd 
mynychwyr yn crwydro dros fwy nag un llawr, yna bydd angen offer digidol arnoch. 

Mae’r math hwn o offer yn ddiwifr ac nid oes angen socedi trydan i’w bweru wrth gyfieithu ar 
y pryd; mae’n offer pwerus ac mae’r sain yn medru treiddio dros ardal eang a hyd yn oed 
trwy waliau. Mae’r meicroffon, (ac mae mathau gwahanol o feicroffon e.e. un traddodiadol a 
hefyd un a wisgir am y pen) yn golygu ei bod yn bosib i’r cyfieithydd godi a chrwydro os oes 
angen. Bydd angen gwneud hyn o bryd i’w gilydd er mwyn clywed yn well.  

Os yw’r cyfieithydd yn penderfynu ar 
ganol y digwyddiad fod angen iddo symud 
er mwyn bod yn y lle gorau i glywed, 
mae’n ddigon rhwydd gwneud hynny 
gyda’r offer hyn. Holwch y cwsmer a oes 
angen offer cyfieithu ar y pryd ar gyfer 
pobl sy’n drwm eu clyw. 

Offer isgoch 

Os yw’r cyfarfod/digwyddiad yn fwy ffurfiol ac yn golygu bod mynychwyr yn eistedd o amgylch 
byrddau neu mewn rhesi, mae offer isgoch hefyd yn bosibilrwydd. 

Mae angen socedi trydan ar gyfer y math hwn o offer ac felly mae angen ystyried y lle gorau i’r 
cyfieithydd ar y pryd eistedd o flaen llaw, oherwydd gall gymryd mwy o amser i symud er mwyn 
dod o hyd i socedi trydan a symud y tŵr/trosglwyddydd. Mae modd osgoi’r angen am soced 
a gwifrau gydag offer isgoch os caiff yr offer eu paru â set a meic radio. Os yw’n ystafell fwy o 
faint neu os yw’r nenfwd yn uchel neu os oes pileri, rhaid ystyried a oes angen trosglwyddydd 
ychwanegol i gario’r sain ymhellach.

Y man gorau i eistedd

Peidiwch ag ofni sôn wrth y trefnwyr lle hoffech chi eistedd, ac mae’n gwbl dderbyniol i chi holi am gynllun yr ystafell o flaen 
llaw er mwyn i chi nodi lle hoffech chi fod. Os byddwch chi’n cyrraedd y man cyfarfod a bod y trefnydd wedi eich gosod yng 
nghefn yr ystafell gyda chefnau pawb tuag atoch (gan olygu na allwch weld wynebau), ac rydych chi’n gwybod bod disgwyl 
i’r gynulleidfa gyfrannu yn Gymraeg gyda chithau’n cyfieithu ar y pryd, dywedwch hynny a nodwch eich bod am symud er 
budd y sawl sy’n derbyn y cyfieithiad ac er mwyn osgoi cyfaddawdu eich gallu chi i berfformio hyd eithaf eich gallu. Os oes 
rhaid i chi eistedd y tu cefn i bobl, mae’n well eistedd y tu cefn i’r rheini sy’n derbyn y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd (sef 
y di-Gymraeg) a wynebu’r rheini sy’n debygol o siarad Cymraeg. Os yw’r sain yn yr ystafell neu’r acwsteg yn yr ystafell yn 
heriol, e.e. os yw’r nenfwd yn uchel, neu os yw hi’n ystafell hir a chul, gofynnwch am gael eistedd wrth y bwrdd, ond hyd yn 
oed wedyn, os ceir cyfraniad gan rywun ym mhen draw’r ystafell, y peth gorau i’r cyfieithydd ar y pryd i’w wneud yw codi 
ar ei draed a symud. Mae’r gallu i roi cyfieithiad ar y pryd o safon yn cael ei gyfaddawdu os nad yw’r cyfieithydd yn medru 
clywed pob gair yn iawn. Felly os ydych chi o’r farn bod maint neu siâp yr ystafell yn mynd i beri anawsterau clywed, mae’n 
hollol iawn ichi awgrymu i’r trefnydd bod angen ystyried defnyddio system sain; os ydych chi’r cyfieithydd o’r farn y gallai fod 
anhawster clywed, yna bydd mynychwyr eraill yn cael yr un broblem hefyd. 
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Ffrwd sain uniongyrchol

Os oes system sain a thechnegydd yn bresennol, gall y cyfieithydd holi a yw’n bosib derbyn ffrwd sain uniongyrchol, sy’n 
golygu bod gan y cyfieithydd ffrwd sain bersonol y gellid ei rheoli. Un elfen y dylai cyfieithwyr fod yn wyliadwrus ohoni 
yn y sefyllfa hon yw’r demtasiwn i siarad yn gryfach oherwydd eu bod yn gallu clywed y gwreiddiol yn well; gallai llais y 
cyfieithydd darfu ar y cyfarfod/digwyddiad. (Awgrymir gwisgo’r penset ar un glust yn unig gan adael y llall yn rhydd i wrando 
ar eich cyfieithiad). Pe baech yn holi cyfieithwyr ar y pryd sy’n gwneud llawer o waith yn defnyddio offer cyfieithu ar y pryd 
symudol ynghylch yr her fwyaf, mae’n debygol iawn y byddent yn ateb drwy ddweud mai anawsterau clywed yw’r her 
honno, yn enwedig os na ddefnyddir system sain. 

Cadwch draw o’r seinydd

Cofiwch fod yn rhaid bod yn ofalus hefyd hyd yn oed os oes system sain, oherwydd gallai eistedd o flaen seinydd (speaker) 
olygu bod y sain honno’n gallu bwydo i lawr y meic cyfieithu. Felly mae’n well i’r cyfieithydd ar y pryd beidio ag eistedd neu 
sefyll yn rhy agos at un o’r rheini rhag i hynny ddigwydd. Mae’r un peth yn wir hefyd os oes siaradwr sydd â llais cryf iawn 
a bod y cyfieithydd ar y pryd yn eistedd yn rhy agos ato/ati fel bod llais y siaradwr yn bwydo i lawr meicroffon y cyfieithydd. 
Mae’n bosib na fydd y cyfieithydd yn gwybod am hyn tan ar ôl i’r cyfarfod neu’r digwyddiad ddechrau, ac felly mae’n rhaid 
bod yn effro i sefyllfaoedd ac ymateb yn briodol wrth i bethau ddigwydd. 

Pa mor gyfarwydd yw’r gynulleidfa â’r offer?

Elfen arall y mae gofyn i’r cyfieithydd fod yn ymwybodol ohoni yw pa mor gyfarwydd yw’r gynulleidfa o ran defnyddio offer 
cyfieithu ar y pryd. Mae bob amser yn syniad da, wrth ddosbarthu offer, i’r cyfieithydd holi mynychwyr a ydynt yn gwybod sut 
mae’r offer yn gweithio. 

Treialu

Syniad da arall yw ichi ddweud wrth y trefnydd neu’r cadeirydd y byddai’n ddoeth treialu’r offer ar ddechrau’r cyfarfod 
neu’r digwyddiad er mwyn datrys unrhyw broblemau cyn i bethau gychwyn go iawn. Bydd hyn yn golygu bod y cyfarfod/
digwyddiad yn medru cael ei gynnal yn fwy hwylus, yn hytrach na gorfod dangos i bobl sut mae’r offer yn gweithio ar ôl i’r 
cyfarfod ddechrau a chithau’r cyfieithydd eisoes wrthi’n cyfieithu. 

Angen digon o amser cyn dechrau’r cyfarfod/digwyddiad

Felly, mae’r amser cyn i bethau gychwyn yn medru bod yn amser prysur a chynhyrchiol iawn i’r cyfieithydd. Mae’n hanfodol 
sicrhau bod y dechnoleg yn gweithio’n iawn ac os oes angen llawer o glustffonau (dyweder mwy na hanner cant), mae 
angen o leiaf hanner awr arnoch i osod, i ddosbarthu ac i brofi bod yr offer yn gweithio wedi i chi gyrraedd y lleoliad a 
chludo’r offer i’r man cyfarfod. Os yw’n gynhadledd gyda channoedd o glustffonau, byddai’n ddoeth iawn i chi fod yno fwy 
nag awr o flaen llaw ac o bosib bydd angen cymorth arnoch i osod ac i ddosbarthu offer. Hyd yn oed os mai nifer bach o 
glustffonau sydd eu hangen, mae’n arfer da ichi gyrraedd ugain munud cyn yr amser cychwyn.  



21

Darllen papurau perthnasol mewn da bryd

I fynd yn ôl i un o’r pwyntiau cynharaf, sef y papurau i’w darllen ymlaen llaw (er enghraifft agenda, cofnodion ac ati), mae 
angen bwrw golwg dros y rhain cyn bore’r cyfarfod. Peidiwch â gadael y gwaith hwnnw tan y funud olaf a chymryd y bydd 
amser ar gyfer hynny yn union cyn i’r cyfarfod neu’r digwyddiad ddechrau, oherwydd mae’n bosib y bydd angen yr amser 
hwnnw arnoch er mwyn mynd i’r afael â threfnu’r offer a datrys unrhyw anawsterau technegol. 

Mae’n arfer da darllen deunydd mewn da bryd a gwneud nodyn o unrhyw derminoleg a allai fod yn heriol ac a allai eich 
baglu. Wedyn, gallwch fwrw golwg dros y rheini ar y funud olaf cyn i bethau gychwyn a’u cadw wrth law ar ddarn o bapur 
neu liniadur wrth gyfieithu. Er mwyn bod yn gyfieithydd llwyddiannus, mae angen bod gennych eirfa, ymadroddion a phriod-
ddulliau cywir a naturiol ar flaen eich tafod, ond mae’n amhosib cadw pob peth yn y cof, felly mae’n bwysig ‘adolygu’ er 
mwyn cofio termau mwy anghyfarwydd ac arbenigol. Er enghraifft, mae cyfieithwyr sy’n gweithio yn y llysoedd yn aml 
iawn yn cadw cronfa o dermau penodol i’r maes hwnnw, ac yna’n aml iawn bydd yr eirfa arbenigol honno’n datblygu ac yn 
helaethu gyda phob achos a fynychir. 

Cyfrifoldeb cadeiryddion

Mae rôl y cadeirydd mewn cyfarfodydd lle ceir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn un hynod bwysig. Mae’n bosib na fydd y 
cyfieithydd wedi medru cael gair uniongyrchol â’r cadeirydd cyn diwrnod y cyfarfod. Os felly, gofynnwch i’r trefnydd gael gair 
â’r cadeirydd ar eich rhan. Bydd angen tynnu ei sylw at y ffaith bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y cyfarfod/digwyddiad 
ac felly bod angen cyflwyno’r gwasanaeth ar y dechrau a chynnal prawf i sicrhau ei fod yn gweithio a bod y rheini sy’n ei 
ddefnyddio yn medru clywed a deall y cyfieithydd. 

Sut dylai cadeirydd esbonio am y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd cyn 
dechrau’r cyfarfod

Mae rhai cadeiryddion yn brofiadol ac yn gwybod beth i’w wneud ond mae bob amser yn syniad da i’r cyfieithydd gael gair 
sydyn ar y diwrnod cyn cychwyn beth bynnag. Yn ogystal â chyflwyno’r gwasanaeth ar y dechrau, dylai’r cadeirydd sôn am 
elfennau mwy ymarferol megis:

• dweud wrth y gynulleidfa mai gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg a fydd ar gael; 

• nodi sut mae’r clustffonau’n gweithio;

• atgoffa defnyddwyr os mai offer isgoch a ddefnyddir, fod angen eu diffodd pan nad ydynt ar waith neu byddant yn colli 
gwefr. 

• dweud wrth fynychwyr am adael y clustffonau ar eu byrddau neu eu seddi yn hytrach na cherdded o amgylch 
gyda’u clustffonau neu eu rhoi ar y llawr rhag ofn iddynt fynd ar goll neu gael eu difrodi. Un o gas bethau cyfieithwyr 
yw gorfod treulio amser ar ddiwedd cyfarfodydd yn chwilio am yr un clustffon coll, methu dod o hyd iddo a gorfod 
anfonebu’r cwsmer, a hynny oherwydd bod un defnyddiwr wedi anghofio tynnu’r clustffon neu wedi ei roi yn ei fag a 
mynd ag ef heb sylweddoli.

• atgoffa defnyddwyr i adael clustffonau ar ôl ar ddiwedd y cyfarfod. Os oes tipyn o Gymraeg yn cael ei siarad yn y 
cyfarfod, gall y cyfieithydd atgoffa defnyddwyr trwy’r clustffonau a dweud, “Interpreter speaking and asking you to 
kindly remember to return your headset before you leave; it would be much appreciated”. 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr elfen hon ar wefan Comisiynydd y Gymraeg: Cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau 
dwyieithog â chymorth cyfieithydd ar y pryd: cyngor ymarferol. 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20200507%20Cynnal%20cyfarfodydd%20
fideo%20dwyieithog.pdf

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20200507%20Cynnal%20cyfarfodydd%20fideo%20dwyieithog.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20200507%20Cynnal%20cyfarfodydd%20fideo%20dwyieithog.pdf


22

Rôl ehangach y cadeirydd

Ond mae rôl cadeirydd da yn mynd y tu hwnt i elfennau ymarferol yn unig. Y cadeirydd sy’n gosod cywair y cyfarfod gan 
sicrhau bod llais y Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg yn gyfartal. Gall cadeirydd wneud y canlynol:

• rhoi esiampl a chadeirio trwy gyfrwng y Gymraeg os yw’n siarad Cymraeg.

Os yw’n siarad Cymraeg neu’n ddi-Gymraeg, gall:

• sicrhau bod pawb yn gwybod am y gwasanaeth

• profi bod y dechnoleg yn gweithio

• annog cyfraniadau yn y ddwy iaith

• cadw trefn ar y cyfarfod; sicrhau bod pawb yn cymryd eu tro i siarad a mynnu bod pob dim yn mynd trwy’r gadair. Un 
llais sydd gan y cyfieithydd ac mae’n amhosib cyfleu pob dim (ac mae disgwyl i gyfieithydd ar y pryd gyfieithu popeth 
a ddywedir bob amser), os oes mwy nag un yn siarad ar yr un pryd.

• gwahodd aelodau i gyfrannu. Mae sicrhau bod aelodau’n cael eu gwahodd i siarad yn golygu bod yna reolaeth a 
bod saib byr rhwng pob cyfraniad. Mae’r eiliad neu ddwy yma felly yn eithriadol o bwysig er mwyn i’r cyfieithydd ar y 
pryd dynnu anadl a newid goslef y llais i ddynodi siaradwr arall. Bydd hyn yn gwella’r profiad i’r rheini sy’n derbyn y 
gwasanaeth. 

Y cwsmer neu’r sawl sy’n derbyn y gwasanaeth 

Mae’r bobl hyn weithiau’n cael eu hanghofio braidd ac o bosib yn cael eu gweld yn rhywfaint o boendod. Ond wedi’r 
cyfan, dyma’r bobl y mae’r cyfieithydd ar y pryd yno i’w gwasanaethu; hebddynt ni fyddai angen cyfieithwyr. Weithiau 
cânt eu gweld fel y rhai sy’n achosi trafferth, neu’r rhai sy’n cwyno nad yw’r cyfieithu’n gweithio neu fod y clustffonau’n 
anghyfforddus; efallai fod ganddynt achos i gwyno o bryd i’w gilydd ac mae’n bwysig bod cyfieithwyr ar y pryd, cadeiryddion 
a threfnwyr yn gwrando arnynt. Prin iawn yw’r siaradwyr Cymraeg a fydd wedi derbyn gwasanaeth cyfieithu ar y pryd 
ac felly nid oes gan y rhan fwyaf syniad am y profiad o geisio bod yn rhan o drafodaeth a chyfrannu ati wrth wisgo offer 
cyfieithu.  
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Rhan 2 
Ymateb Defnyddwyr i Wasanaeth Cyfieithu ar 
y Pryd

Holi defnyddwyr y gwasanaeth

Aed ati i holi rhyw hanner dwsin o ddefnyddwyr gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, unigolion sydd â phrofiad helaeth 
a rheolaidd o ddefnyddio’r gwasanaeth, a hynny mewn amgylchedd pwyllgor yn rhinwedd eu swyddi yn aelodau/
cyfarwyddwyr/ymddiriedolwyr/llywodraethwyr amrywiol gyrff, pwyllgorau a byrddau ac ati. Fe’u dewiswyd yn benodol 
oherwydd eu bod yn gorfod cyfrannu, trafod a gwneud penderfyniadau a hefyd oherwydd bod y cyfarfodydd hynny yn rhai 
lle mae llawer o Gymraeg yn cael ei siarad. Yn wahanol i fynychu cynhadledd er enghraifft, lle mae’r gynulleidfa’n dueddol 
o eistedd a gwrando heb orfod siarad oni bai bod amser ar gyfer cwestiynau ar y diwedd, mae pwysau ychwanegol neu 
wahanol ar gyfieithydd ar y pryd mewn sefyllfa pwyllgor. Lluniwyd cyfres o gwestiynau sydd i’w gweld yn Atodiad 1. Atebion 
i’r cwestiynau hynny yw sail y paragraffau dilynol. Y bwriad yw rhoi gwybodaeth yn seiliedig ar adborth gan ddefnyddwyr 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ynghylch yr hyn sy’n heriol iddynt a’r hyn sydd o gymorth wrth ddefnyddio’r gwasanaeth, ac 
o ganlyniad gall cyfieithwyr ar y pryd ddysgu ohono er mwyn mireinio eu crefft.  

Sefyllfa’r Gymraeg a siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg o ran cyfieithu ar y 
pryd

Mae cyfieithu rhwng y Gymraeg a’r Saesneg o bosib ychydig yn wahanol oherwydd mai iaith leiafrifol yw’r Gymraeg. Wrth 
gyfieithu rhwng y Ffrangeg a’r Almaeneg, nid yw’r siaradwyr yn deall ieithoedd ei gilydd, ond yng nghyd-destun Cymru, 
mae’r siaradwyr Cymraeg yn deall y ddwy iaith yn y cyfuniad o ieithoedd sydd o dan sylw ac felly mae un set o siaradwyr 
(y di-Gymraeg) o dan anfantais. Gwaith y cyfieithydd ar y pryd yw pontio’r bwlch ieithyddol rhwng y siaradwyr Cymraeg 
a’r di-Gymraeg er mwyn sicrhau tegwch: tegwch o ran hawl siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio eu dewis iaith, gyda’r 
cyfieithydd yno i sicrhau bod eu neges yn cael ei chyfieithu mor gywir â phosib, a thegwch i’r di-Gymraeg, fel eu bod yn 
teimlo eu bod yn rhan o’r cyfarfod ac yn medru cyfrannu at y trafodaethau mor naturiol ac amserol â phosibl. Mae angen i’r 
siaradwyr Cymraeg, a’r cadeirydd yn enwedig, fod yn ymwybodol o ddefnyddwyr y gwasanaeth a bod yn groesawus tuag 
atynt. Ychydig o brofiad os o gwbl sydd gan siaradwyr Cymraeg o ddefnyddio gwasanaeth fel hwn ac felly nid oes profiad 
ganddynt o gael eu heithrio o drafodaethau sy’n digwydd o’u hamgylch. Mae eu diffyg profiad o orfod defnyddio gwasanaeth 
cyfieithu yn golygu nad ydynt yn amgyffred bod angen aros i gyfieithydd ar y pryd orffen cyn symud ymlaen. Mae’n bosib 
iawn na fyddai’r uchod yn anhawster yn achos cyfuniad o ieithoedd lle nad oes yna lingua franca. 

Aros yn dynn wrth sawdl y siaradwr

Felly, mewn sefyllfa pwyllgor lle ceir trafodaeth a lle mae angen gwneud penderfyniadau, mae’n hynod bwysig nad yw’r 
cyfieithydd yn rhy bell y tu ôl i’r siaradwyr wrth gyfieithu. Os yw’r cyfieithydd yn aros i siaradwyr orffen brawddeg cyn mentro 
dechrau cyfieithu, yna mae’r bwlch yn ormodol; mae angen dechrau cyfieithu cyn gynted â bod gennych gymal ystyrlon. 
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Oedi er mwyn cyflwyno siaradwr gwahanol

Fel y soniwyd eisoes, yn aml iawn wrth ddefnyddio offer cyfieithu symudol neu wrth gyfieithu o bell trwy fideo, un cyfieithydd 
fydd wrthi’n cyfleu’r holl gyfraniadau Cymraeg, ac felly, er mwyn ceisio gwahaniaethu rhwng siaradwyr, mae angen i’r 
cyfieithydd oedi ychydig rhwng siaradwyr a newid goslef y llais er mwyn dynodi siaradwr gwahanol. Bydd gwneud y ddau 
beth hyn yn llwyddiannus yn golygu na fydd defnyddwyr y gwasanaeth yn teimlo eu bod yn cael eu dadrymuso oherwydd y 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.  

Pryd dylai’r cyfieithydd ddechrau cyfieithu?

Mae’n gallu bod yn benbleth i gyfieithydd wybod pryd yn union y dylai ddechrau cyfieithu. Hynny yw, a oes rheidrwydd i 
gyfieithu’r mân siarad Cymraeg ar ddechrau cyfarfod pan mae aelodau’n cyfeirio at y tywydd, eu teuluoedd, sgôr y gêm 
bêl-droed y noson gynt? Pan fydd unigolion yn sgwrsio ar eu traed, nid oes rhaid cyfieithu ond mae’n arfer da dechrau 
arni cyn gynted ag y mae aelodau’n cymryd eu seddi’n ffurfiol o amgylch bwrdd. Wrth reswm, mae’n bosib bod sawl sgwrs 
yn digwydd ar yr un pryd ac nid oes rhaid cyfieithu pob peth a ddywedir, ond mae rhoi syniad i wrandawyr o’r sgyrsiau o 
gymorth iddynt. Heb y wybodaeth honno gallai’r profiad o eistedd ar ddechrau cyfarfod fod yn un unig, anghyfforddus a hyd 
yn oed yn fygythiol i’r di-Gymraeg. Pwysleisir na ddylai cyfieithydd deimlo bod yn rhaid cyfleu pob sgwrs yn uniongyrchol, 
ond mae rhoi syniad o’r drafodaeth yn gymorth mawr. Dylai cyfieithwyr hefyd gymryd y cyfle hwn i brofi’r offer cyfieithu ar y 
pryd a datrys unrhyw broblemau technegol cyn i’r trafodaethau gychwyn go iawn. Hefyd, mae cymryd y cyfle hwn i gyfieithu 
sgyrsiau llai anffurfiol yn ffordd dda i’r cyfieithydd gynhesu, yn hytrach na gorfod cyfieithu rhywbeth ffurfiol a chymhleth y tro 
cyntaf y mae’n agor ei geg. 

Oes angen cyfieithu jôcs a sylwadau doniol?

Mae cyfieithwyr sy’n dysgu’r grefft yn aml yn holi sut dylent ymdrin â chyfieithu jôcs a sylwadau doniol. Er bod pobl yn aml 
yn gwneud sylwadau doniol sy’n gwneud i’w cyd-aelodau chwerthin trwy ddefnyddio idiom neu ddywediad doniol, yn bur 
anaml y mae’n rhaid cyfieithu jôc go iawn, ac os yw’r jôc honno’n chwarae ar eiriau ac yn amhosibl i’w chyfieithu, mae’n well 
bod y cyfieithydd yn dweud rhywbeth tebyg i hyn: “the speaker is telling an untranslatable joke… Please laugh now…!” Ond 
os oes sylw doniol yn cael ei wneud, mae’n bwysig bod y cyfieithydd yn gwneud ei orau i gyfleu’r doniolwch oherwydd bydd 
hyn o gymorth i wrandawyr y gwasanaeth fedru synhwyro hwyl a barn tuag at y pwnc o dan sylw. Os yw’r drafodaeth yn 
symud yn gyflym, yna nid oes rhaid cyfieithu jôcs yn uniongyrchol, yn enwedig os yw hynny’n ychwanegu at yr oedi. Fodd 
bynnag, os yw hanner yr ystafell yn chwerthin, yna mae ceisio dehongli idiom o gymorth, hyd yn oed os nad oes idiom sy’n 
cyfateb yn yr iaith darged, oherwydd bod hynny’n gwneud i ddefnyddwyr y gwasanaeth deimlo eu bod wedi’u cynnwys ac 
yn rhoi ymdeimlad o berthyn iddynt. Fel arall, mae perygl y byddant yn teimlo eu bod wedi’u heithrio.  

Pontio’r bwlch diwylliannol

Mae’r sylwadau yn y paragraff blaenorol yn arwain at ddyletswydd cyfieithydd ar y pryd i fedru pontio’r bwlch ieithyddol a 
mynd gam ymhellach drwy geisio pontio’r bwlch diwylliannol hefyd. Y cyfieithydd yw’r negesydd, yr un sydd yno i fod yn 
gyfrwng rhwng y ddwy ochr er mwyn sicrhau dealltwriaeth. Gall sicrhau dealltwriaeth lawn olygu llawer mwy na chyfieithu 
ystyr yn unig; pontio’r bwlch diwylliannol sy’n bwysig. Y ffordd orau o esbonio hyn yw drwy greu sefyllfa. Felly, dyweder 
bod cais yn dod i gyfieithu mewn cynhadledd lle ceir nifer mawr o fynychwyr a lle mae’r cyfieithydd yn ymwybodol bod 
mynychwyr o wledydd eraill yn ogystal â mynychwyr o ardaloedd llai Cymraeg o Gymru. Yn ystod un cyflwyniad, mae 
siaradwr yn dweud y gair ‘Eisteddfod’ heb roi esboniad o’r hyn ydyw. Felly, er mwyn hwyluso dealltwriaeth, byddai o 
gymorth petai’r cyfieithydd yn rhoi dehongliad byr o ystyr Eisteddfod: “a Welsh festival with adjudicated competitions for 
poets, musicians and others”. Fodd bynnag, mae’n codi’r cwestiwn ai ar ysgwyddau’r cyfieithydd yn unig y mae’r cyfrifoldeb 
am wneud hyn, a gellid dadlau y dylai’r siaradwr ystyried ei gynulleidfa wrth annerch. Dylai’r cyfieithydd gofio bod ceisio 
pontio’r bwlch diwylliannol bob tro yn gallu arafu’r broses gyfieithu a bod hynny weithiau’n ddiangen ac o bosibl braidd 
yn afrosgo a beichus. Os yw’r cyfieithydd yn penderfynu esbonio cysyniad diwylliannol, yna dylai ei wneud unwaith, ac 
wedi hynny, dyletswydd y gwrandäwr yw cofio ystyr ‘Eisteddfod’. Bydd gorfod esbonio bob tro yn gallu achosi oedi fel nad 
yw’r cyfieithydd yn methu cyfieithu pethau pwysicach. Felly, mae angen i gyfieithwyr ar y pryd a siaradwyr ystyried eu 
cynulleidfa. 
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Sawl person yn siarad ar draws ei gilydd 

Mae’r sylw blaenorol yn amlygu bod gan siaradwyr Cymraeg hwythau ddyletswydd o ran hwyluso trefniadau a sicrhau bod 
y cyfieithydd ar y pryd yn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl. Mae’n siŵr y gall cyfieithwyr gyfeirio at enghreifftiau lu o 
gyfarfodydd (llai ffurfiol gan amlaf), sy’n gallu bod yn gyfarfodydd anodd oherwydd bod yn rhaid:

• ceisio gwrando’n astud ar nid un llais, ond ar ddau (neu dri) llais yn siarad ar yr un pryd

• penderfynu pa un ohonynt sy’n ennill y ras, a

• cheisio clywed sylwadau’r unigolyn hwnnw yn ddigon da i fedru eu cyfieithu. 

Ffaith amlwg o bosib, yw nodi mai un llais sydd gan y cyfieithydd ac mai llais un person yn unig gellir ei gyfieithu ar y 
tro. Mae hon yn ffaith gwbl amlwg i bawb, ond gresyn yw gorfod nodi pa mor aml y mae’n rhaid i gyfieithwyr ymgodymu 
â’r anhawster y mae hyn yn ei greu. Wrth gwrs, cadeirio cadarn yw’r ateb, a bod y cadeirydd yn mynnu trefn mewn 
cyfarfodydd. Mae hyn yn golygu mynnu bod cyfraniadau’n mynd trwy’r gadair yn hytrach na bod cyfarfod yn dirywio i sefyllfa 
lle mae mwy nag un drafodaeth ar waith ar yr un pryd. Ond, os nad yw’r cadeirydd yn mynd i’r afael â’r her hon, mae’n rhaid 
i’r cyfieithydd dynnu sylw’r cadeirydd a gofyn yn garedig i bawb siarad fesul un. Mae caniatáu i sefyllfa debyg i hon barhau 
yn golygu nad yw’r cyfieithydd yn medru gwneud ei waith yn briodol ac o ganlyniad bod gwrandawyr y gwasanaeth dan 
anfantais. 

Siaradwyr sy’n symud rhwng y ddwy iaith

Elfen arall sy’n medru bod yn heriol i gyfieithwyr a defnyddwyr y gwasanaeth yw siaradwyr sy’n penderfynu symud rhwng y 
ddwy iaith. Mae rhai sy’n hoff o ddweud brawddeg yn Gymraeg ac yna brawddeg yn Saesneg am yn ail; eraill, er enghraifft, 
sy’n cychwyn brawddeg yn Gymraeg, cynnwys cymal Saesneg yn y canol ac yna’n gorffen y frawddeg yn Gymraeg. Barn 
defnyddwyr y gwasanaeth yw ei bod yn well ganddynt glywed y Saesneg yn uniongyrchol gan y siaradwr yn hytrach na 
bod y cyfieithydd yn ailadrodd – yn fwy na dim mae’n llais gwahanol i wrando arno a hefyd yn gyfle i gael saib o wisgo 
clustffonau os yw’n gyfarfod hir! Fodd bynnag, mae’n well i gymalau byr o Saesneg yng nghanol y Gymraeg gael eu clywed 
trwy’r cyfieithydd yn ailadrodd, neu mae peryg na fyddant yn eu cyd-destun cywir a hefyd, erbyn i’r gwrandäwr ddeall bod 
y siaradwr wedi troi i’r Saesneg ac wedi diosg ei glustffonau, mae’n bosib iawn y bydd wedi colli’r hyn a ddywedwyd. I 
siaradwyr sy’n mynnu defnyddio’r ddwy iaith, mae’n well eu bod yn gwneud darn yn Gymraeg, er enghraifft 10 munud, a 
darn yn Saesneg, yn hytrach na neidio’n ôl ac ymlaen fel bod y gwrandawyr yn diosg ac yn gwisgo clustffonau yn ddi-baid 
ac o bosibl yn colli rhannau o’r hyn a ddywedir. Mae’n arfer da i siaradwyr sy’n dymuno troi i’r Saesneg neu i’r Gymraeg roi 
rhybudd i’w cynulleidfa eu bod am wneud hynny gan roi amser iddynt baratoi. 

Saib bob hyn a hyn

Cyfeiriwyd eisoes at y ffaith bod angen cael saib o wisgo clustffonau, yn enwedig os oes rhaid i wrandawyr eu gwisgo am 
gyfnodau hir (sy’n amlygu’r ffaith, felly, nad yw clustffonau’n bethau cyfforddus i’w gwisgo). Felly, yn hytrach na meddwl am 
y di-Gymraeg fel y rhai sydd o bosib yn peri i drafodaethau droi i’r Saesneg neu fel y rhai sy’n cwyno nad yw’r dechnoleg 
yn gweithio, efallai y dylid meddwl amdanynt fel y dioddefwyr. Nid yw gwisgo clustffonau am oriau yn gyfforddus; ar 
ddechrau cyfarfod mae’n iawn, ond ar ôl cyfnod o amser mae pwysau’r derbynnydd (cyfeirir yma at yr offer Sennheiser 
digidol yn benodol, sy’n drymach) yn gwneud i’r clustiau frifo mwy a mwy wrth i’r clustffonau gladdu i mewn i’r pen. O 
edrych ar ymatebion y defnyddwyr, mae’n dod yn amlwg mai dwy awr yw’r uchafswm amser y gall rhywun ymdopi â gwisgo 
clustffonau. 

Llwyth gwybyddol – angen saib ar ddefnyddwyr o’r holl ganolbwyntio 

Fodd bynnag, mae’n anodd gwybod a yw’r ddwy awr uchod yn cyfeirio at ba mor gyfforddus neu anghyfforddus yw 
clustffonau i’w gwisgo neu a yw’n cyfeirio at y llwyth gwybyddol sydd ar ddefnyddwyr gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. 
Nid cyfieithwyr yn unig sy’n gweithio â llwyth gwybyddol uwch ond defnyddwyr y gwasanaeth hefyd. Gwir yw dweud 
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nad yw siaradwyr Cymraeg sydd heb brofiad o ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu yn llwyr sylweddoli pa mor ddwys yw’r 
canolbwyntio, a faint o amser sydd ei angen ar bobl ddi-Gymraeg i brosesu’r wybodaeth a chael digon o amser i allu ffurfio 
ymateb. Mewn gwirionedd, mae’r llwyth gwybyddol uwch a’r blinder yn gyfuniad o wisgo clustffonau a gorfod prosesu, 
dehongli ac ymateb trwy ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. Diddorol yw nodi nad yw defnyddwyr yn teimlo’r un 
math o flinder wrth ddefnyddio llwyfannau tebyg i Zoom, er enghraifft, arfer sydd wedi datblygu a thyfu’n norm newydd 
yn ystod y cyfnodau clo o ganlyniad i COVID-19. Wrth ddefnyddio Zoom, nid oes rhaid i ddefnyddwyr wisgo clustffonau, 
ceir adroddiadau ei bod yn wir yn haws clywed y cyfieithiad ar Zoom oherwydd bod lefel sain y siaradwr gwreiddiol wedi’i 
gostwng a llais y cyfieithydd wedi’i chwyddo 20%/80%. Y broblem gyda chyfieithu wyneb yn wyneb yw hyn: os yw’r 
gwrandäwr yn digwydd eistedd wrth ymyl siaradwr Cymraeg sydd â llais cryf, mae’n bosib y gallai hynny achosi anhawster 
i’r defnyddiwr. I ddod â’r pwynt hwn i derfyn felly, mae cyfieithu ar y pryd o bell yn llai o dreth ymenyddol ar wrandawyr, ar y 
cyfan. 

Oedi wrth gyfieithu a dylanwad hyn ar drafodaeth

Elfen arall o bwysigrwydd mawr wrth gyfieithu ar y pryd yw’r elfen o oedi. Mae’r rhan fwyaf o siaradwyr di-Gymraeg yn 
derbyn bod rhywfaint o oedi’n anorfod. Ond, i ba raddau y gall hyn effeithio ar allu’r di-Gymraeg i gyfrannu ac i deimlo 
eu bod yn medru cymryd rhan lawn yn y trafodaethau? Nid yw oedi (neu mewn geiriau eraill, y cyfieithydd yn clywed y 
Gymraeg, yn ei dehongli ac yn ei chyfieithu i’r Saseneg), yn gymaint o broblem pan geir cyflwyniad ffurfiol gan unigolyn. 
Fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n bur wahanol os yw’n ymwneud â gwaith pwyllgor sy’n fwy o drafodaeth, ac mae hyd yn oed 
yn fwy o her os yw’r drafodaeth honno’n symud yn gyflym ac yn danllyd heb seibiant rhwng siaradwyr. Byddai o fudd mawr 
i’r cyfieithydd ac i wrandawyr y gwasanaeth felly pe bai saib byr, dim ond eiliad, rhwng siaradwyr. Yn gyntaf, byddai’n rhoi’r 
amser i’r cyfieithydd fedru gwahaniaethu mwy rhwng siaradwyr trwy dynnu anadl a newid goslef y llais; o ganlyniad byddai’n 
cynorthwyo dealltwriaeth y rheini sy’n gwrando ar y gwasanaeth. Yn ail, byddai’n rhoi cyfle i’r di-Gymraeg gyfrannu at y 
drafodaeth; anodd iawn yw gwneud hynny os yw’r drafodaeth yn digwydd bod yn un gyflym. Weithiau, mae gwrandawyr yn 
dymuno dweud rhywbeth, ond erbyn i’r cyfle ddod, mae’r drafodaeth wedi symud yn ei blaen ac mae’n ormod o drafferth 
llusgo pawb yn ôl i bwynt a drafodwyd gryn amser yn gynharach! Canlyniad posib hyn yw bod gwarandwyr yn colli eu llais 
a’u cyfle i siarad os yw’r drafodaeth yn rhy gyflym ac os yw’r cyfieithydd yn rhy bell ar ei hôl hi.   

Ymateb y cyfieithydd i’r problemau sy’n codi oherwydd oedi

Felly sut dylid ymateb i hyn? Mae’n rhaid i’r cyfieithydd fod yn barod am yr her hon; wedi’r cyfan, mae’n rhan anorfod o’r 
gwaith a rhaid bod ar flaenau’r traed ac yn barod amdani. Mewn pwyllgor, ni ddylid oedi’n rhy hir cyn cychwyn cyfieithu; os 
ydych yn aros tan ddiwedd y frawddeg gyntaf cyn cychwyn, yna yn anffodus, bydd y bwlch rhwng y siaradwr a’r cyfieithiad 
yn rhy hir a bydd y cyfieithydd yn teimlo ei fod ar ei hôl hi’n ddi-baid ac yn methu dal i fyny. Fel y nodwyd eisoes, mae’n well 
dechrau cyfieithu cyn gynted ag y clywir cymal ystyrlon a pharhau gan gadw’r bwlch hwnnw rhyngddo a’r siaradwr Cymraeg 
drwy gydol yr amser. Mae hyn yn gofyn am gryn ddycnwch a dyfalbarhad, sy’n rhan hanfodol o’r gwaith. Wedi dweud hyn, 
fel y soniwyd eisoes, mae’r sefyllfa’n gallu codi lle na all y cyfieithydd ar y pryd ddarparu gwasanaeth o safon os oes mwy 
nag un llais yn siarad ar draws ei gilydd ac mewn sefyllfa fel hon, bydd angen i’r cyfieithydd dynnu sylw caredig y cadeirydd 
at y broblem. 

Oedi yn digwydd yn naturiol mewn cyfarfodydd fideo/o bell

Diddorol nodi nad yw’r broblem hon yn codi cymaint wrth gyfieithu trwy fideo/o bell, a hynny, mae’n debyg, oherwydd bod 
cadeiryddion yn gofyn i gyfranwyr gadw eu meicroffonau ar gau yn ystod cyfarfod a gofyn am hawl i siarad. Hefyd, gan fod 
angen gwasgu botwm er mwyn agor meicroffon, mae oedi naturiol yn digwydd rhwng cyfranwyr. Mae’r pwyntiau uchod yn 
rhai y mae angen i siaradwyr Cymraeg eu clywed ac yn rhai y dylai cadeiryddion a threfnwyr cyfarfodydd fod yn ymwybodol 
ohonynt, sef bod angen i bobl arafu ychydig a chymryd eu tro wrth siarad. Bydd hyn o gymorth i bawb, ac nid i’r cyfieithydd 
a’r rhai sy’n gwrando ar y cyfieithiad yn unig. 
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Nod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd – ‘cynnwys’ y rhai sy’n ei ddefnyddio

Er mwyn tynnu’r rhan hon i derfyn, pwysleisir mai’r hyn sy’n bwysig i ddefnyddwyr gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yw’r 
ymdeimlad hwnnw eu bod yn cael eu cynnwys yn llwyr yn y drafodaeth heb ymdeimlad o gyfaddawd oherwydd eu bod yn 
gwrando ar gyfieithiad. I sicrhau’r uchod mae angen i gyfieithydd crefftus fedru:

1. cyfleu gwybodaeth yn llawn

2. gwneud defnydd cywir o derminoleg a geirfa, a 

3. cyflwyno’r cyfieithiad yn llyfn ac mewn modd sy’n hawdd gwrando arno. 

Mae’r tair elfen hyn yn hollbwysig ac anodd yw gwahaniaethu rhyngddynt o ran pwysigrwydd oherwydd bod angen 
perfformio’n dda ym mhob un ohonynt er mwyn bod yn gyfieithydd ar y pryd llwyddiannus. Yn aml iawn pan fydd cyw 
gyfieithwyr ar y pryd wrthi’n ymarfer y grefft, bydd llawer iawn o ganolbwyntio ac egni yn mynd ar ddysgu terminoleg, ar 
ddod o hyd i eirfa ac ar gynnwys cymaint â phosib o wybodaeth, a hynny’n aml iawn ar draul rhoi sylw i’r cyflwyniad. Mae 
meddu ar lais da yn gaffaeliad mawr ac mae medru cyfieithu’n hyderus gan frawddegu’n dda a rhoi pwyslais yn y mannau 
cywir yn siŵr o’i gwneud yn haws i’r di-Gymraeg wrando a chanolbwyntio ar y drafodaeth. Gall cyflwyniad gwael amrywio 
o siarad yn herciog, gadael seibiau hir a rhuthro a baglu dros eiriau er mwyn ceisio cynnwys yr holl wybodaeth, i synau 
anadlu dwfn trwy’r meicroffon. Diddorol yw nodi, pan ofynnwyd i ddefnyddwyr sut byddent yn gosod y tair elfen petai’n 
rhaid iddynt eu blaenoriaethu, mai’r elfen bwysicaf bron yn ddieithriad oedd y gallu i gyfieithu’n llyfn ac mewn modd sy’n 
hawdd gwrando arno. Felly, i’r rheini sy’n dysgu’r grefft, mae’n well ar y dechrau ichi gyfieithu tri chwarter y cynnwys gan 
ddefnyddio brawddegau llawn ac ystyrlon a rhoi sylw i’ch dull cyflwyno, yn hytrach na cheisio cynnwys pob dim a methu 
llunio cyfieithiad sy’n gwneud synnwyr. Gydag amser, daw’r gallu i greu cyfieithiad mwy cynhwysfawr wrth feithrin, ymarfer a 
meistroli’r grefft.
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Pennod 6

Cyfieithu ar y Pryd o Bell 

Cefndir cryno cyfieithu ar y pryd

Mae cyfieithu ar y pryd yng Nghymru wedi datblygu a gwreiddio ers ei sefydlu yma yn yr 1970au. Roedd cyfieithu’n digwydd 
yn y llysoedd yn yr 1960au, ond cyfieithu olynol/wyneb yn wyneb fyddai hynny. Y lle cyntaf i gyfieithu ar y pryd gael ei 
ddefnyddio’n helaeth oedd yn Nhreialon Nuremberg ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, lle casglwyd tîm o gyfieithwyr ynghyd a 
oedd yn defnyddio offer a ddatblygwyd yn UDA. Erbyn yr 1970au, roedd unigolion ym Môn a Gwynedd a oedd yn arbrofi 
â’r grefft, sef cyfieithwyr ar y pryd i bob pwrpas a oedd wedi gorfod dysgu ‘wrth wneud y gwaith’ fel petai. Erbyn hyn, mae 
unigolion a thimau o gyfieithwyr ar y pryd medrus yn gweithio fwy neu lai ym mhob cwr o Gymru. Mae’r offer wedi datblygu 
ac nid yw’n ofynnol bellach i’r rheini sy’n derbyn y gwasanaeth orfod eistedd wrth ymyl ei gilydd oherwydd y gwifrau a oedd 
yn arfer cysylltu’r pensetiau â meicroffon y cyfieithydd. Erbyn heddiw mae derbynyddion y gwasanaeth a’r cyfieithydd yn 
rhydd i grwydro os oes angen.  

COVID-19 a chyfieithu ar y pryd o bell

Fodd bynnag, gyda dyfodiad COVID-19 a’r gofynion i ymbellhau’n gymdeithasol, diflannu fwy neu lai dros nos a wnaeth y 
cyfarfodydd a’r digwyddiadau wyneb yn wyneb. Mae’r maes wedi gweld newid sylweddol yn ystod 2020, gan fod yn rhaid 
datblygu ac addasu i ofynion cyfieithu ar y pryd o bell, (neu RSI, Remote Simultaneous Interpretation yn Saesneg). Bwriad 
y bennod hon yw rhannu profiad o ran sut i fynd ati i ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o bell trwy fideo. Mae’n siŵr 
y bydd hwn yn faes a fydd yn parhau i ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf, ac felly rhannu profiad yw’r nod yma o’r hyn 
a ddysgwyd dros gyfnod gweddol fyr o ryw naw mis ers y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020 tan ddiwedd y flwyddyn 
honno. 

Manteision ac anfanteision gweithio gartref

Mae manteision ac anfanteision amlwg i orfod gweithio gartref: ar y naill law mae llai o deithio’n golygu arbed amser a 
thanwydd, sy’n well i’r amgylchedd, ond ar y llaw arall mae llai o gyswllt wyneb yn wyneb, sydd wedi effeithio ar iechyd 
meddwl a lles emosiynol rhai cyfieithwyr ar y pryd. Er bod peidio â gorfod cynnal a chadw, glanhau a chludo a gosod offer 
yn rhywbeth i’w groesawu, mae’r ffaith bod cymaint o offer bellach yn gorwedd yn segur (ac o ganlyniad yn arwain at golli 
incwm sylweddol) yn bryder, gan fod costau yswirio offer yn parhau. Mae mudiadau a chwsmeriaid wrth gwrs wedi gweld 
bod cynnal cyfarfodydd o bell yn fwy cost-effeithiol ac yn arbed ar gostau teithio a llogi offer. Hefyd, gwelwyd yn aml iawn 
fod presenoldeb mewn cyfarfodydd wedi gwella ond, ar y cyfan mae cyfarfodydd yn dueddol o fod yn llai niferus ac yn 
fyrrach, gan effeithio ar y cyfleoedd i siaradwyr gael defnyddio’r Gymraeg ac ar lif incwm cwmnïau cyfieithu a chyfieithwyr 
llawrydd. 

Felly, mae’r cyfieithwyr hynny sydd wedi mynd ati i gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o bell wedi gorfod dysgu sgiliau 
newydd o ran defnyddio technoleg ac wedi addasu eu crefft er mwyn medru cyfieithu ar y pryd trwy fideo. Mae’r paragraffau 
dilynol yn nodi’r hanfodion. 
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Hanfodion cyfieithu ar y pryd trwy fideo

Yn gyntaf, mae angen cysylltedd da a dibynadwy. Pe baech yn mynd i beiriant chwilio, mae’n bosib iawn y byddai’n nodi 
bod angen cyflymder o 40 Mbps (Megabits per second) er mwyn cyfieithu ar y pryd o bell yn llwyddiannus. O brofiad, mae 
30 Mbps yn hen ddigon, ond os ewch yn is na 20 Mbps, mae’n bosib y cewch anhawster; os ewch mor isel â 10 Mbps neu’n 
is, bydd yn amhosib i chi ddarparu’r gwasanaeth. Gellir cynnal prawf cyflymder y we ar y wefan www.speedtest.net  (mae 
dewisiadau eraill ar gael hefyd).Awgrymir eich bod 
yn cynnal y prawf hwn bob dydd, ac yn sicr ar bob 
diwrnod y byddwch yn cyfieithu ar y pryd ar-lein. 

Mae cyflymder y we yn amrywio o amgylch Cymru 
ac nid oes gan bawb wasanaeth band eang cyflym 
iawn yn rhan o raglen ‘Cyflymu Cymru’ (Superfast 
Broadband). Mae rhai ardaloedd gwledig, er 
enghraifft, yn dibynnu ar gysylltiad trwy loeren 
ac mae grantiau ar gael gan Lywodraeth Cymru i 
gynorthwyo â hynny. Ond o bryd i’w gilydd mae’r 
cysylltiad yn methu ac nid oes dim y gallwch chi’r 
cyfieithydd ei wneud ar y pryd i atal hynny; yr unig 
beth y gallwch chi ei wneud yw ceisio ailgysylltu, ac 
os yw hynny’n methu, mae’n bosib (os oes gennych 
chi ddigon o ddata ar eich cytundeb ffôn) y gallech 
greu ‘hotspot’ er mwyn trosglwyddo’r 4G ar eich ffôn 
i’r peiriant a ddefnyddir er mwyn ymuno â’r cyfarfod.  

Mae angen cyfrifiadur neu liniadur â chamera 
arnoch, nid yw llechen na ffôn yn ddigon pwerus, er 
ei bod yn bosib defnyddio’r rhain mewn cyfyngder. 
Mae’n syniad da buddsoddi mewn cebl ether-rwyd 
(ethernet) sy’n cysylltu o’ch hwb/llwybrydd (hub/
router) â’ch peiriant. Ni fydd y cebl ether-rwyd yn cyflymu eich cysylltiad ond bydd yn ei wneud yn fwy sefydlog ac mae 
gosod eich peiriant yn agos at eich hwb/llwybrydd yn syniad da hefyd. 

Bydd angen pâr o glustffonau sydd â meicroffon da arnoch, sef rhai gwrthsain sy’n dileu unrhyw sŵn cefndir ac a 
fydd hefyd yn atal y sain rydych chi’r cyfieithydd yn gwrando arni rhag mynd i lawr y meicroffon. Os ydych yn chwilio am 
glustffonau, chwiliwch am ‘noise-cancelling headphones’ neu ‘closed-back headphones’. Cofiwch brynu rhai sydd â gwifren 
yn hytrach na rhai diwifr sy’n gweithio trwy ‘Bluetooth’ am fod y rhai sydd â gwifren yn fwy dibynadwy. Yn olaf, chwiliwch am 
rywle tawel a phreifat i weithio; rhywle lle gallwch ganolbwyntio ar eich gwaith a hefyd lle na fydd eraill sy’n byw yn eich 
cartref yn medru clywed na gweld yr hyn sydd ar eich peiriant. Mae cyfrinachedd yn hollbwysig.

Pa lwyfan?  

Wedi i chi sicrhau bod gennych yr hanfodion uchod, bydd angen penderfynu pa lwyfan i’w ddefnyddio. Mae dewis amrywiol 
ar gael, e.e. Interprefy, Interactio, Kudo, Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom ac ati. Mae rhai o’r rhain yn 
llwyfannau sydd wedi’u dylunio gydag amlieithrwydd mewn golwg ac eraill yn llwyfannau fideo-gynadledda. Eu pwrpas yn 
syml iawn yw caniatáu i gydweithwyr/pobl gwrdd o bell trwy fideo. Mae gan rai ohonynt sianeli cyfieithu penodedig gyda llu 
o bosibiliadau amlieithog; gydag eraill, un neu ddwy sianel sydd. Esbonnir hyn ymhellach isod.

Skype a Microsoft Teams

Mae Skype a Microsoft Teams yn llwyfannau a ddefnyddir yn rheolaidd yng Nghymru, ond cyfleuster fideo-gynadledda 
un sianel ydynt ac er mwyn cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, rhaid ei ddarparu drwy linell ffôn ar ffurf galwad 
‘Conference Call’. Er mwyn i hynny weithio mewn ffordd mor ddidrafferth â phosibl, rhaid i bawb heblaw am y cyfieithydd 
sydd ar yr alwad ffôn ddistewi drwy roi eu llinell ar ‘mute’; fel arfer ar ‘iPhone’ gallwch bwyso ar yr eicon meicroffon ar y 
bysellfwrdd i fudo’r alwad. Os nad ydych yn medru dod o hyd i fotwm ‘mute’ ar eich ffôn, pwyswch *6 ac mewn rhai achosion 
mae hynny’n gweithio (a *6 eto er mwyn dadfudo). Mae gwneud hyn yn hynod bwysig er mwyn atal sain y cyfarfod rhag 
dod trwy’r llinellau ffôn. Os na wneir hyn, bydd yn achosi trafferth ac yn amharu’n sylweddol ar allu’r cyfieithydd i glywed, ac 

http://www.speedtest.net
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o ganlyniad, i gyfieithu’n gywir. Bydd hefyd yn golygu bod y sawl sy’n gwrando yn clywed y cyfieithiad yng nghanol sain y 
siarad gwreiddiol a fydd yn dod drwy’r llinellau ffôn o’r sgrin.

Er bod yr uchod yn gweithio, mae ymhell o fod yn ffordd ddelfrydol o gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd. Yn gyntaf, 
mae’r cyfieithydd yn gorfod gweithio oddi ar fwy nag un ddyfais ar yr un pryd, sef peiriant er mwyn ymuno â’r cyfarfod a 
chlywed y trafodaethau yn ogystal â chydio mewn ffôn fel pe bai’n feicroffon a chadw’r llaw arall yn rhydd i drafod papurau 
a/neu ddarllen gwybodaeth ar bapur neu sgrin arall. Nid yw’n brofiad cystal chwaith i’r rheini sy’n derbyn y gwasanaeth. Ar 
ben hyn, mae posibilrwydd o golli cysylltiad ffôn yng nghanol cyfieithu, gorfod tynnu sylw’r cyfarfod at hyn, a dod â’r cyfarfod 
hwnnw i ben er mwyn rhoi amser i’r rheini sydd ar y ‘conference call’ ailgysylltu. Felly, mae cyfieithu drwy linell ffôn yn rhoi’r 
argraff bod y cyfieithu ar y pryd yn rhywbeth ar wahân nad yw’n rhan greiddiol o’r cyfarfod.  

Bydd rhai, wrth gwrs, nad ydynt yn gallu deialu i mewn os nad oes ganddynt ffôn symudol a chyfrifiadur ar wahân, a bydd 
rhai yn defnyddio’u ffôn symudol i ymuno â’r cyfarfod yn y lle cyntaf.

Adeg llunio’r e-lyfr hwn, roedd yn fwriad gan Microsoft greu ail sianel ar lwyfan Teams i alluogi CAP ond nid oedd eto ar gael 
nac ar waith.

Zoom

Dyma lwyfan sydd wedi dod yn gyfarwydd i lawer yng Nghymru. Nid yn unig mae’n ddull hwylus i bobl gyfarfod a 
chymdeithasu â’i gilydd ond hefyd mae ganddo’r atodiad neu’r cyfleuster i fedru caniatáu cyfieithu ar y pryd. Cyn sôn am 
nodweddion technegol cyfieithu ar y pryd ar Zoom, mae’n werth nodi mai hwn sy’n rhoi’r profiad tebycaf i gyfieithu ar y pryd 
yn y cnawd; mae’n rhoi’r ymdeimlad hwnnw i’r cyfieithydd ei fod yn medru pontio’r bwlch ieithyddol rhwng siaradwyr yn 
effeithiol ac, o ganlyniad, yr ymdeimlad o foddhad ei fod yn darparu gwasanaeth llwyddiannus lle mae’r cyfieithu ar y pryd 
yn rhan greiddiol o’r cyfarfod. Wedi dweud hynny, rhaid bod yn ymwybodol bod llwyth gwybyddol sylweddol wrth gyfieithu ar 
y pryd ar-lein. Mae hon yn ystyriaeth bwysig, a cheir trafodaeth fanylach ar hyn tua diwedd y bennod hon. 

Fel arfer, mae’r cyfieithydd yn cael gwahoddiad i ymuno â chyfarfod Zoom drwy e-bost ac yn pwyso ar y ddolen er mwyn 
ymuno â chyfarfod/digwyddiad. Rhaid i’r mudiad/sefydliad sy’n trefnu’r cyfarfod (‘y lletywr/host’) feddu ar drwydded Zoom a 
holi am becyn er mwyn cael y cyfleuster cyfieithu; nid yw ar gael ym mhob pecyn. Mae angen o leiaf 3 diwrnod i allu cael y 
gallu hwn os nad yw yna’n barod, felly bydd angen i drefnwyr fod yn ymwybodol o hyn. Rhaid i’r trefnydd drefnu’r cyfleuster 
cyfieithu ar y pryd wrth roi’r cyfarfod ar waith (Enable interpretation). Mae’r cyfieithydd yn ymuno yn union fel mynychwyr 
eraill ond ni fydd yn medru cyfieithu nes iddo/iddi weld y neges hon yn ymddangos ar y sgrin. Cyn pwyso ar ‘ok’ mae llais y 
cyfieithydd i’w glywed yn y prif ofod, ond wedi pwyso ar ‘ok’ dim ond ar y sianel gyfieithu y mae i’w glywed. <https://support.
zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-L>?

Dyma y byddwch chi’r cyfieithydd yn ei weld ar eich sgrin. Ar y llaw dde ar frig y sgrin cewch ddewis rhwng ‘Gallery View’ 
a ‘Speaker View’. Yn ‘Gallery View’ gallwch weld pawb sydd yn y cyfarfod ac yn ‘Speaker View’ y siaradwr yn unig a welir, 
a bydd yn llenwi’r sgrin. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws cyfieithu (ond efallai mai barn bersonol yw hyn). Mae gweld a 
chlywed yr unigolyn yn glir ar y sgrin wrth gwrs yn dibynnu ar nifer o bethau, e.e. cysylltedd a’r offer sydd gan siaradwyr. 
Mae rhannu sgrin er mwyn dangos cyflwyniad ‘Powerpoint’ neu fideo hefyd yn effeithio ar allu’r cyfieithydd i weld siaradwyr 
yn glir. Cofiwch hefyd, os bydd rhywun arall yn y cyfarfod nad yw wedi distewi ei feic yn peswch, neu’n gwneud sŵn, mai ef/

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-L
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-L
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hi a fydd yn ymddangos ar y sgrin o’ch blaen, gan drechu llais y siaradwr/cyflwynydd. Er am eiliad y gallai hyn fod, mae’n 
gallu bod yn annifyr! Mae defnyddio ‘Gallery View’ yn ddefnyddiol er mwyn gweld pwy sydd yn y cyfarfod, a chael syniad 
o bwy sy’n debygol o siarad Cymraeg. Mae modd i gyfieithwyr weithio fel pâr a rhannu’r gwaith cyfieithu trwy ychwanegu 
mwy nag un cyfieithydd wrth drefnu’r cyfarfod ‘Add interpreter’. Bydd y cyfieithydd sydd wrthi’n cyfieithu yn agor ei feic wrth 
gyfieithu ac yn cau’r meic pan nad yw’n cyfieithu fel arfer, a’r ail gyfieithydd yn agor ei feic i gychwyn cyfieithu pan fydd y 
cyfieithydd arall yn cau ei feic. Ond ni fedran nhw gyfathrebu’n hawdd â’i gilydd, a rhaid gwneud hynny trwy neges destun, 
er enghraifft. Mae’n bosib bod yn ‘host’ ac yn gyfieithydd ‘Interpreter’ ar Zoom. Mae enghreifftiau o rai cyfieithwyr sydd hefyd 
yn meddu ar eu cyfrif Zoom eu hunain. 

Wele’r ddolen isod am wybodaeth ddefnyddiol (*noder nad yw’r cynnwys wedi’i ddilysu gan y Brifysgol) Zoom for 
Interpreters Explained (alexeytheinterpreter.com)

Awgrymiadau i’r cyfieithydd wrth ddefnyddio Zoom

Gwiriwch gyflymdra eich cysylltedd cyn gynted â phosib ar ddiwrnod y cyfarfod https://www.speedtest.net Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn ymuno â’r cyfarfod o leiaf chwarter awr cyn i’r cyfarfod ddechrau neu holwch eich cyswllt pryd mae disgwyl i 
chi ymuno. Os nad yw defnyddio’r cyfleuster cyfieithu yn rhywbeth cyfarwydd i’r mudiad, mae cynnal prawf ‘dry run’ o flaen 
llaw yn syniad call iawn. Mae’n well gwneud yr ‘Assign Interpreter’ pan fydd pawb yn y cyfarfod, neu mae’n bosib na fydd 
mynychwyr sy’n cyrraedd yn hwyr yn clywed y cyfieithu. Mae Zoom yn mireinio’i system o hyd ac erbyn hyn, mae hyn yn 
ymddangos yn llai o broblem nag yr oedd rai misoedd yn ôl.

Mae sawl cyfuniad iaith y gellir ei ddefnyddio, ac mae’r Gymraeg / Welsh bellach yn opsiwn. Wedi dweud hynny, mae’n gallu 
bod yn anwadal ac yn gallu dibynnu ar a yw mynychwyr wedi llwytho’r fersiwn Zoom diweddaraf. Mewn gwirionedd, nid oes 
gwahaniaeth pa gyfuniad ieithoedd a ddewisir e.e. ‘Chinese>English’ ‘Korean>English’ ‘French>English’ ond mae’n gwneud 
mwy o synnwyr bob tro i’r gwrandawyr ddewis ‘English’ er mwyn derbyn y cyfieithiad. Fel sydd eisoes wedi’i nodi, wedi i’r 
cyfieithydd bwyso ar ‘ok’ (pan fydd ‘Assign Interpreter’ yn ymddangos), dim ond ar y sianel gyfieithu bydd ei lais i’w glywed, 
ac wedi i hyn ddigwydd, syniad da yw cynnal prawf i wirio bod pob dim yn iawn cyn i’r cyfarfod gychwyn go iawn. Ni ddylai’r 
trefnydd/host ofyn i’r cyfieithydd esbonio sut mae’r system yn gweithio os yw’r cyfieithydd eisoes wedi’i bennu’n gyfieithydd 
– dim ond y rhai hynny fydd wedi dewis English fydd yn clywed hynny, wrth gwrs.

Dylai pawb fod ar ‘mute’ os nad ydynt yn siarad; mae hyn yn lleihau sŵn cefndirol, sy’n amharu ar allu’r cyfieithydd i glywed 
yn iawn. Mae gan yr ‘host’ y gallu i gau meics pawb yn yr alwad drwy bwyso ‘mute all’. Mae’n bwysig atgoffa’r ‘host’ i 
beidio â gwneud hyn (ac i gau meic pob un yn unigol) oherwydd bod hyn hefyd yn cau meic y cyfieithydd heb unrhyw fodd 
i’r cyfieithydd agor y meic i allu parhau i gyfieithu heb anfon neges drwy’r llif sgwrsio at yr ‘host’ sy’n gallu cymryd amser, 
peri straen a chyfaddawdu’r cyfieithu. Fel y nodir uchod, un anhawster sy’n medru codi pan fyddwch ar ‘Speaker view’ yw 
mynychwyr sy’n anghofio distewi’r meic a sŵn cefndirol yn digwydd, e.e. peswch neu agor drws. fel bod y llun yn symud 
oddi ar y siaradwr ac at yr unigolyn a wnaeth y sŵn, a’r cyfieithydd o ganlyniad yn methu gweld wyneb y siaradwr. Mae 
modd gosod ‘pin’ ar y siaradwr er mwyn cadw’r camera arno, ond rhaid cofio ‘remove pin’ hefyd neu bydd y camera yn aros 
ar yr unigolyn hwnnw er bod rhywun arall yn siarad; felly awgrymwch fod y trefnydd yn gofyn i fynychwyr gau eu meicroffon 
ar ôl iddynt siarad. (Mae hyn hefyd yn bosibilrwydd o gonsol y trefnydd ond mae’n creu gwaith ychwanegol).

http://alexeytheinterpreter.com
https://www.speedtest.net
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Wrth i’r cyfieithydd gychwyn cyfieithu, gall ddiffodd ei gamera. Mae hyn yn well i’r rheini sy’n mynychu ac yn enwedig i’r 
rheini sy’n gwrando ar y cyfieithu, oherwydd bod gweld y cyfieithydd yn gallu tynnu eu sylw yn ddiangen. O’ch rhan chi, y 
cyfieithydd, mae’n haws os nad yw pobl yn eich gwylio, e.e. yn trafod papurau/cymryd llwnc o ddŵr, sgrolio i fyny ac i lawr 
eich sgrin i bori drwy bapurau ac ati. Gyda llaw, mae diffodd eich fideo hefyd yn gwella ansawdd y sain, sy’n gymorth, yn 
enwedig os oes gennych chi broblemau cysylltedd.  

Yr hyn sy’n braf am gyfieithu ar y pryd o bell yw bod y cyfieithydd yn medru chwyddo lefel y sain os yw’r siaradwr braidd yn 
dawel neu’n aneglur, er enghraifft, rhywbeth na ellid ei wneud wrth gwrs wrth gyfieithu yn y cnawd. Yn debyg iawn i gyfieithu 
ar y pryd mewn bwth seinglos, gall y cyfieithydd lefaru ar lefel sy’n agos at lefel naturiol y llais gan adlewyrchu lliw a chywair 
y gwreiddiol heb darfu ar y cyfarfod. Nid oes rhaid newid traw’r llais fel sydd ei angen wrth gyfieithu ar y pryd yn y cnawd. 
Serch hyn, ni ddylid rhoi lefel y sain yn rhy uchel ychwaith, gyda chi’r cyfieithydd o ganlyniad yn siarad yn gryfach, oherwydd 
gall hyn achosi niwed parhaol i’ch clyw. Mae siarad yn gryf am gyfnodau hir hefyd yn rhoi straen ar y llais, felly cadwch y 
sain ar lefel gyfforddus.

Mewn gwirionedd, yr unig fotwm sydd angen pwyso arno yw’r ‘mute’ a’r ‘unmute’. Pan nad oes angen cyfieithu, rhaid pwyso 
‘mute’ cyn gynted â phosib. Mae’r ffordd y mae Zoom yn gweithio’n golygu bod llais y cyfieithydd yn cael ei chwyddo i 80% 
a’r llais gwreiddiol yn gostwng i 20%. Os yw’r drafodaeth yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng y Gymraeg a’r Saesneg, mae 
ychydig o eiliadau o oedi ar ôl i’r cyfieithydd wasgu ‘mute’, tra bydd y lefelau sain yn addasu cyn gallu clywed y Saesneg 
o’r ‘llawr’ yn glir, felly mae angen i’r siaradwr Saesneg oedi am ychydig eiliadau cyn cychwyn ar ei neges go iawn. Mae hyn 
wrth gwrs yn gallu achosi problemau mawr os oes gennych siaradwr sy’n dueddol o symud rhwng y ddwy iaith. Y cyngor 
gorau i chi’r cyfieithydd fyddai peidio ag ymddistewi yn y rhannau Saesneg ond yn hytrach ailadrodd, neu bydd peryg go 
iawn bod y gwrandawyr yn colli darnau sylweddol. Mae rhoi digon o amser rhwng siaradwyr yn bwysig, felly, ac mae pobl ar 
y cyfan yn fwy disgybledig ar-lein ac yn llai tueddol o dorri ar draws ei gilydd. Mae hyn i’w weld yn newid ychydig wrth i bobl 
ymgyfarwyddo mwy â Zoom a dod yn fwy eofn! Nodyn pwysig arall i gyfieithwyr yw sicrhau proffesiynoldeb wrth gyfieithu a 
hefyd pan nad ydych yn cyfieithu, er eich bod yn gallu distewi eich meicroffon, peidiwch da chi â gwneud sylwadau dilornus 
tra byddwch ar-lein. Mae’n rhoi enw drwg i chi’n bersonol ac i’r proffesiwn. Yn olaf, sicrhewch fod gennych fodd arall o 
gyfathrebu â’r trefnydd, e.e. trwy e-bost, Whatsapp, neges destun, achos mae pethau annisgwyl yn gallu digwydd!  

Awgrymiadau i’r trefnydd (host) wrth ddefnyddio Zoom 

Ar wahân i’r gwaith arferol o drefnu cyfarfod ar Zoom bydd yn rhaid i’r trefnydd/host sicrhau bod y sianel gyfieithu yn ei 
lle wrth drefnu’r cyfarfod a chyn anfon y ddolen i wahodd mynychwyr. Mae angen pecyn Zoom penodol, ac fel y nodwyd 
eisoes, mae Zoom yn awgrymu y dylid caniatáu tri diwrnod gwaith ar gyfer hyn. 

Wedi i’r cyfarfod ddechrau, cyfrifoldeb y trefnydd fydd rhoi mynediad i bawb at y cyfarfod, a’r ‘host’ fel arfer fydd yn anfon 
y neges ‘Assign Interpreter’ at y cyfieithydd. Mae’n well gwneud hyn wedi i gymaint â phosib o’r mynychwyr ymuno, neu 
weithiau nid yw’r rhai sy’n ymuno wedi i’r cyfieithydd bwyso ar ‘ok’ yn ‘Assign Interpreter’ yn clywed y cyfieithu. Wrth i’r 
cyfarfod ddechrau mae’n arfer dda gofyn i bawb ddistewi eu meic drwy wasgu ‘mute’. Gall y trefnydd wneud hyn ar ran 
pawb os yw rhai mynychwyr yn anghofio. Mae hwn yn 
bwynt pwysig oherwydd bod sŵn cefndirol nid yn unig yn 
ei gwneud yn anodd i’r sawl sy’n cyflwyno, ond mae hefyd 
yn amharu’n sylweddol ar allu’r cyfieithydd i ganolbwyntio a 
chlywed yn iawn. Mae llawer erbyn hyn yn gyfarwydd â sŵn 
cŵn yn cyfarth a ffonau’n canu yng nghanol cyfarfodydd, 
felly mae annog pawb i ddiffodd meicroffon pan nad ydynt 
yn siarad yn bwysig tu hwnt. 

Fel y nodwyd eisoes, ni fydd llais y cyfieithydd i’w glywed 
yn y prif ofod wedi i’r cyfieithydd wasgu ‘Assign interpreter’, 
ac oherwydd hyn yr ‘host’ neu’r cadeirydd yw’r un gorau i 
esbonio i’r mynychwyr sut mae’r cyfieithu’n gweithio. Rhaid 
i’r rheini sydd eisiau cael y cyfieithu chwilio am eicon glôb 
sydd fel arfer ar waelod y sgrin, pwyso ar hwnnw a dewis 
iaith. Noder nad yw’r eicon yn ymddangos nes i’r ‘host’ anfon 
y neges ‘Assign Interpreter’ ac i’r cyfieithydd ei derbyn. 

Mae’n ddefnyddiol i’r ‘host’ ddeall nad yw’r glôb (ac felly’r 
opsiwn ‘Interpretation’) yn ymddangos yn yr un man ar bob 
dyfais. Gan amlaf, mae’n ymddangos ar hyd y gwaelod ond 
ar ‘iPad’, er enghraifft, rhaid chwilio ar frig y sgrin am dri dot  
••• a ‘more’ a dyma lle mae canfod yr ‘Interpretation’. Hefyd, nid yw’r sianel gyfieithu ar gael ar bob dyfais, e.e. Chromebook, 
ac os yw mynychwyr yn ymuno dros y ffôn ni fyddant yn medru clywed y cyfieithu.
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Cyfleuster defnyddiol ar Zoom yw’r ‘Breakout Rooms’. Os ydych eisiau cyfieithu yn yr ystafelloedd trafod unigol, rhaid 
dilyn ‘Assign Interpreter’ unwaith eto (os yw’r host wedi trefnu’r ddarpariaeth i gyfieithu ar y pryd allu digwydd ynddynt), 
ac eto hefyd wrth ddychwelyd o’r ‘Breakout Room’ ac yn ôl i’r prif ofod. Syniad da yw cynnal ymarfer gyda’r ‘host’ cyn y 
cyfarfod. Adnodd arall sydd ar gael yw ‘Record’ ac os yw’r ‘host’ am wneud hyn ar ei ddyfais, dylid bod yn ymwybodol mai’r 
gwreiddiol yn unig a gaiff ei recordio. Os ydych eisiau recordio’r cyfieithiad, bydd rhaid i’r cyfieithydd wneud hynny ar ei 
beiriant yn lleol – ond nid drwy fotwm ‘record’ Zoom, gan y bydd hynny’n recordio’r gwreiddiol a’r cyfieithiad. Bydd angen 
dewis meddalwedd neu ddyfais i wneud hyn ar wahân er mwyn cael copi ‘glân’ o’r cyfieithiad. 

Llwyth gwybyddol 

Mae cyfieithu ar y pryd, fel y nodwyd mewn penodau blaenorol, yn waith blinedig. Ond mae cyfieithu ar y pryd o bell yn gallu 
bod yn fwy blinedig fyth. Felly, pam hynny? 

Llu o dasgau ar yr un pryd

Mae nifer o resymau. Yn gyntaf, yr amrywiaeth o dasgau dan sylw, oherwydd mewn gwirionedd, mae’r cyfieithydd yn 
gorfod cyfieithu a gweithredu fel technegydd ar yr un pryd. Mae cadw llygad ar fwy nag un sgrin a phapurau drwy’r amser 
wrth gwrs yn rhywbeth digon cyffredin wrth gyfieithu ar y pryd o bell. Un senario posib yw digwyddiad sy’n cael ei ffrydio’n 
fyw lle mae’n rhaid i’r cyfieithydd ymuno â’r cyfarfod ar un ddyfais ac yna darparu’r cyfieithiad yn fyw trwy ddyfais arall, 
gyda thrydedd ddyfais ar agor er mwyn pori drwy ddogfennau. Hyn oll, wrth gwrs, gyda llygad ar ffôn symudol fel modd 
o gyfathrebu â’r trefnydd neu â chyfieithydd arall sy’n cyd-weithio â chi. Yn ogystal, rhaid cadw llygad ar y ‘Chat/Q&A’ 
oherwydd gall hyn fod o gymorth i chi allu gweld cwestiynau a sylwadau cyn iddynt gael eu lleisio. Fodd bynnag, os yw’n 
gyfarfod prysur, ni ddylid disgwyl i chi gyfieithu’n ysgrifenedig yr hyn sydd yn y ‘chat’ hefyd; byddai hynny’n llawer gormod o 
faich. Mae’n amlwg felly, fod llawer i gadw golwg arno.

Llai o oedi rhwng siaradwyr

Ar y cyfan, mae cyfarfodydd ar-lein yn fyrrach, gyda llai o oedi o gymharu â chyfarfodydd wyneb yn wyneb. Os dychmygwch 
gynhadledd draddodiadol gydag siaradwyr amrywiol yn cyflwyno ac yn cerdded i ddarllenfa, dod o hyd i’w cyflwyniad ac 
ymbaratoi, mae munudau o oedi. Ar-lein, mae llawer iawn llai o amser rhwng siaradwyr ac mae fel petai pobl yn llawer llai 
parod i dderbyn oedi pan fyddant ar sgrin, sy’n golygu nad yw’r cyfieithydd yn cael llawer o amser i dynnu anadl, rhoi trefn 
ar ei feddyliau na’i bapurau cyn y siaradwr nesaf; felly mae’r profiad yn un dwysach o lawer.  

Lliniaru ar y pwysau

Mae ymchwil yn dangos bod pobl ar y cyfan yn teimlo eu bod o dan fwy o bwysau wrth gyfrannu neu gyflwyno i gyfarfod 
o bell ar fideo, ac mae hyn hefyd yn wir am gyfieithu ar y pryd. Wedi dweud hynny, mae modd lliniaru rhywfaint ar hyn. 
Wrth gymryd amser ar y dechrau i gael sgwrs anffurfiol, (‘catch up’ os mynnwch chi), bydd modd cyfleu’r elfen bersonol 
gan gynnal ysbryd a lleihau blinder. Dylid cofio bod hyn i gyd yn newydd i bawb, felly achubwch ar y cyfle i ailgysylltu â 
chydweithwyr a chwsmeriaid. Gallwch roi arweiniad ar sut mae cyfieithu ar y pryd yn gweithio ar-lein a chynnig cynnal 
sesiynau profi sydd heb os yn cael eu gwerthfawrogi. Mae’n gyfle da i nodi eich gofynion penodol chi, y cyfieithydd, o ran 
sain ac ati, er mwyn rhoi’r gwasanaeth gorau a chyfleu’r anawsterau a allai effeithio ar eich gallu i wneud hynny.

Safon y fideo

Her bosib arall yw safon y fideo. Nid yw hi’n bosib cymryd yn ganiataol y byddwch yn gallu gweld gwefusau’n glir. Oherwydd 
cysylltedd amrywiol, nid yw’r hyn yr ydych yn ei glywed bob amser yn cyd-fynd o ran amser (lip-sync) â’r hyn a welwch. 
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Rydych hefyd yn gorfod bod yn effro i’r ffaith efallai y byddwch yn gallu gweld siaradwr ac yna y bydd yn diflannu, a hynny 
am resymau amrywiol, e.e. rhannu sgrin neu ddiffodd fideo. Yn yr un modd, mae safon amrywiol y sain hefyd yn her a dyma 
fwy na thebyg sy’n achosi’r blinder mwyaf. Mae safon sain siaradwyr yn amrywio am lu o resymau, e.e. pa mor agos yw’r 
siaradwr at ei beiriant, a yw’n defnyddio clustffonau a meic, cysylltedd ac ati. Canlyniad hyn yw bod y cyfieithydd yn gorfod 
addasu’n barhaus, sy’n ychwanegu at y llwyth gwybyddol. Wrth gwrs, mae medru chwyddo lefel y sain ar eich peiriant yn 
fantais, ond peidiwch, da chi, â meddwl mai hyn yw’r ateb bob tro, oherwydd efallai nad siaradwr tawel yw’r broblem ond 
diffyg eglurder o ganlyniad i’r cysylltedd, felly mae’n bwysig eich bod yn gofalu am eich clyw.  

Mae’n bosibl cael yr un boddhad

Rhaid pwysleisio na ddylai’r pwyntiau uchod roi’r argraff nad yw cyfieithu ar y pryd o bell yn bosib; mae’n gweithio ac yn 
gweithio’n dda o bell. Oes, mae’n rhaid ymgyfarwyddo â gwahanol dechnoleg a sefyllfaoedd, ac addasu a mireinio eich 
crefft, ond mae’n rhoi’r un ymdeimlad o foddhad a phleser ag y mae cyfieithu ar y pryd yn y cnawd. Efallai na chewch chi’r 
un ymdeimlad am effeithlonrwydd eich gwasanaeth cyfieithu o gymharu â phan fyddwch yn yr un ystafell â defnyddwyr y 
gwasanaeth, ond rhaid bod â hyder yn eich gallu. 

Gair o gyngor

Fodd bynnag, wrth dderbyn gwaith, byddwch yn ymwybodol o’r pwysau y byddwch yn eu rhoi ar eich hunan. Ystyriwch a 
oes angen ail gyfieithydd, yn dibynnu ar hyd a dwyster y cyfarfod neu’r digwyddiad, a’r ffaith bod cydnabyddiaeth ryngwladol 
bod y llwyth gwybyddol yn sylweddol uwch wrth gyfieithu ar y pryd o bell.

Adborth defnyddwyr y gwasanaeth

Mae adborth gan ddefnyddwyr y gwasanaeth, ar y llaw arall, bron yn ddieithriad yn gadarnhaol. Mae peidio â gorfod gwisgo 
clustffonau anghyfforddus na chwilio amdanynt pan ddaw cyfraniad yn Gymraeg, yn rhywbeth y mae defnyddwyr yn ei 
groesawu. Mae nifer hefyd wedi nodi bod y llwyth gwybyddol yn llai ar lwyfan tebyg i Zoom:

‘It’s really clear – actually it’s easier to hear it on Zoom than in a real meeting as the volume of the actual speaker is reduced 
– so that’s easier for my brain to take in! It’s less mentally taxing.’  

Yr unig sylw negyddol yw hwn: os yw’r mynychwyr yn ddysgwyr a’u bod fel arfer yn defnyddio’r cyfleoedd a ddaw drwy fynd 
i gyfarfodydd dwyieithog i glywed y Gymraeg, nid yw’r gallu hwnnw bellach ar gael ar Zoom. 

Elfen ariannol/cytundebol 

Mae dadl gref felly, oherwydd y llwyth gwybyddol uwch a’r ffaith bod mudiadau a sefydliadau’n arbed arian trwy beidio 
â gorfod talu am offer a theithio, i gyfieithwyr dderbyn tâl uwch. Bydd trafodaeth ynghylch hyn yn fodd o sicrhau 
gwasanaethau cyfieithu ar y pryd safonol i genedlaethau’r dyfodol. Mae atebolrwydd hefyd yn fater y mae angen rhoi sylw 
iddo, e.e. os yw cysylltedd y cyfieithydd yn methu yn ystod cyfarfod, pwy sy’n gyfrifol am hynny? Wedi’r cyfan, mae colli 
cysylltedd yn rhywbeth sy’n aml iawn y tu hwnt i reolaeth y cyfieithydd ac mae angen dod i ddealltwriaeth ynghylch hyn cyn 
y cyfarfod. 

O ran y dyfodol, mae’n amlwg erbyn hyn na fydd y math hwn o gyfieithu ar y pryd yn diflannu. Pan fydd yr amgylchiadau’n 
caniatáu, bydd cyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb yn siŵr o ailddechrau, oherwydd pwysigrwydd cwrdd yn 
bersonol a meithrin perthnasoedd. Fodd bynnag, mae’r misoedd diwethaf wedi profi bod cwrdd o bell yn gweithio’n iawn a’i 
bod hi’n bosib darparu cyfieithu ar y pryd safonol yn ddidrafferth a hwylus. Mae’n debygol iawn mai’r her nesaf i wynebu’r 
maes fydd modelau ‘hybrid’ lle bydd rhai’n mynychu yn y cnawd ac eraill eisiau ymuno o bell, ac felly bydd yn rhaid teilwra’r 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i fedru diwallu anghenion y ddwy garfan. Amser a ddengys sut bydd y maes yn newid dros y 
blynyddoedd nesaf. 
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Pennod 7

Meini Tramgwydd i’r Cyfieithydd a Chyfieithu 
ar y Pryd Llwyddiannus  

Agoriadol

Soniwyd eisoes yn y llyfr hwn fod angen i gyfieithwyr fedru ymateb a gweithio’n gyflym. Wrth gyfieithu ar y pryd, mae 
disgwyl i gyfieithwyr wrando, dehongli a chyfosod mewn iaith arall, a hynny’n barhaus. Mae’n debyg i gerdded llwybr cul; 
dychmygwch eich bod am ddringo’r Wyddfa ar hyd Crib Goch. Ar y naill law, os yw’r cyfieithu’n slafaidd a’r cyfieithydd 
yn chwilio am bob yn ail air, mae’n bosib bydd y cyfieithu’n llithro ac yn mynd yn rhy lythrennol. Ar y llaw arall, os yw’r 
cyfieithu’n rhy lac, yna mae’r cyfieithydd yn baglu ac yn methu o ran cywirdeb. Mae pob cyfieithydd llwyddiannus yn ceisio 
taro cydbwysedd; cydbwysedd o ran defnyddio iaith sy’n idiomatig, yn llifo ac yn swnio’n naturiol yn yr iaith darged, a 
chadw’n driw i ystyr ac ysbryd y gwreiddiol. Er mwyn llwyddo, mae angen gafael gadarn ar yr iaith darged.

Felly, rhaid i’r cyfieithiad fod yn gywir ac yn ffyddlon i’r gwreiddiol. I fyfyrwyr neu i rai sy’n dysgu’r grefft ac yn ymarfer mewn 
amgylchedd diogel, does dim o’i le ar gynnwys llai o wybodaeth er mwyn canolbwyntio ar greu brawddegau llawn sy’n 
gwneud synnwyr, a mynd i’r arfer o wneud hynny. Gwell cynnwys tri chwarter y wybodaeth a’r brawddegau hynny’n 
gwneud synnwyr na cheisio dal pob dim a chyfieithu mewn hyrddiadau a methu gorffen brawddegau. Mewn gwirionedd, 
mae peidio â chyfieithu mewn brawddegau llawn yn golygu nad yw’r cyfieithiad yn gwneud synnwyr a dyna sy’n chwithig 
i’r sawl sy’n gwrando. Daw’r gallu i gynnwys rhagor o wybodaeth wrth i’r cyw gyfieithydd fagu profiad; mae disgwyl i 
gyfieithydd ar y pryd proffesiynol fedru creu cyfieithiad cyflawn. 

Mae’r cyfieithydd yno fel negesydd neu bont rhwng y ddwy iaith. Mae yno i gynorthwyo defnyddwyr y gwasanaeth i ddeall, 
ac os yw hynny’n golygu gwyro o’r gwreiddiol er mwyn cynnwys gwybodaeth ychwanegol, er enghraifft, cyfeirio defnyddwyr 
at y man priodol yn y papurau, neu ailadrodd cwestiwn neu gyfarwyddyd megis ‘vote in favour of proposal’ er mwyn cael 
eglurder, yna mae hynny’n gwbl dderbyniol. Fodd bynnag, ni ddylai cyfieithydd byth ychwanegu ei farn at yr hyn y mae’r 
siaradwr yn ei ddweud. Byddai gwneud hynny’n gwbl amhroffesiynol, ac yn golygu bod barn ac o bosib rhagfarn yn cael 
ei lleisio. Yn yr un modd mae dewis peidio â chyfieithu rhywbeth a hepgor gwybodaeth hefyd o bosib yn enghraifft o hyn. 
Cofiwch fod cod ymddygiad y dylid cadw ato.

Brawddegu

Gwnaed y pwynt am bwysigrwydd cyfieithu mewn brawddegau llawn eisoes yn y paragraff blaenorol. Ond sut gall 
cyfieithydd geisio sicrhau bod hyn yn digwydd? Mae cyfieithydd ar y pryd yn gorfod gwrando’n astud ar y siaradwr. Yn 
ogystal, ar yr un pryd, mae’n bosib ei fod yn darllen dogfennau, yn dehongli’r wybodaeth a glywir ac yn dod o hyd i eirfa 
a thermau addas er mwyn creu brawddegau ystyrlon. Ar ben hyn i gyd, mae angen dysgu gwrando arnoch chi eich hun. 
Holwch eich hun, a ydw i’n siarad mewn brawddegau llawn sy’n gwneud synnwyr? A ydw i’n gorffen fy mrawddegau? A ydw 
i’n defnyddio cystrawen naturiol yn yr iaith darged? A yw fy ngoslef yn cyd-fynd â goslef y siaradwr?

Mae’n well cadw brawddegau yn fyr a chryno. Mae’n bosib bod hyn yn swnio braidd yn syml ond mae’n haws i chi’r 
cyfieithydd fonitro’r hyn rydych yn ei ddweud ond hefyd bydd yn haws i’r rheini sy’n gwrando os daw’r cyfieithiad mewn 
cymalau byr a syml (ond synhwyrol). Ond cofiwch orffen eich brawddegau. Efallai na fydd gwrandawyr yn sylwi os yw 
rhywbeth wedi’i gamgyfieithu neu os oes camgymeriad bach, ond byddant yn siŵr o sylwi os oes brawddegau wedi’u gadael 
ar eu hanner. Felly cofiwch orffen eich brawddegau a sicrhau eu bod yn gwneud synnwyr. I wneud hynny’n llwyddiannus, 
bydd angen i chi ddefnyddio eich holl egni i ganolbwyntio ar y dasg o dan sylw. 

Un awgrym ynghylch sut mae gwneud hyn os ydych yn cyfieithu mewn bwth neu o bell ar-lein, yw ystyried sut i wisgo eich 
clustffonau. Pwysleisir bod hyn yn amrywio o gyfieithydd i gyfieithydd; mae ambell gyfieithydd yn hoff o’u gwisgo ar y ddwy 
glust tra mae un arall yn eu gwisgo ar un glust ac yn cadw’r glust arall naill ai’n rhannol neu’n gyfan gwbl rydd i wrando 
arno ei hun. Felly, gall y ddwy glust ymgymryd â gwaith sydd ychydig yn wahanol i’w gilydd. Mae ymchwil niwrolegol yn 
dangos, os ydych yn berson llaw dde rydych yn gwrando’n well â’ch clust chwith ac felly dylid defnyddio honno i wrando ar y 
siaradwr, a defnyddio’r glust dde i wrando’n feirniadol arnoch chi hun.
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Gan amlaf, mae cyfieithydd yn cyfieithu mewn ‘unedau o ystyr’ ac nid yw’n aros tan ddiwedd brawddeg cyn cychwyn. Os 
edrychwn ar yr enghraifft ganlynol:

‘Gaf i ddweud i ddechrau, a diolch am y cwestiwn ac rwy’n rhannu eich pryder, ond gallaf ddweud gyda’m llaw ar fy nghalon 
does yr un penderfyniad wedi’i wneud ynglŷn â chau …’   

Gall y cyfieithydd ddechrau cyfieithu wedi iddo glywed, ‘Gaf i ddweud i ddechrau…’ Mae hon yn uned o ystyr, felly gall y 
cyfieithydd ddweud, ‘May I firstly say…’ cyn iddo glywed ‘a diolch am y cwestiwn’ (sy’n uned arall o ystyr), a mynd yn ei 
flaen i ddweud, ‘and thank you for the question’, ‘ac rwy’n rhannu eich pryder,’ ‘I share your concern,’ ac yn y blaen.      

Ond beth am y siaradwyr hynny sy’n cychwyn brawddeg ddwywaith neu dair gwaith, cyn mynd ati i ffurfio brawddeg go iawn 
– beth ddylai’r cyfieithydd ei wneud? Mae cyfieithwyr yn dod i arfer â siaradwyr, ac yn gwybod am y rheini sy’n dueddol o 
wneud hyn. Felly maent yn gallu pwyllo a chymryd rhagor o amser i wrando ac i gyfieithu er mwyn gallu cyfieithu mewn un 
frawddeg lawn heb orfod ailgychwyn sawl tro. Mae hyn yn haws ar glust y gwrandäwr hefyd. Os nad ydych yn gyfarwydd â 
siaradwr ac mae hyn yn digwydd, mae rhaid bod yn effro i’r peth ac addasu cyflymder y cyfieithu a gwneud y gorau gallwch 
chi. Mae rhai pobl yn siarad yn bwyllog ac felly dylai’r cyfieithydd addasu ei gyflymdra i efelychu’r gwreiddiol fel nad oes 
seibiau hir o ddistawrwydd, ac wrth gwrs mae eraill yn siarad yn gyflym, a rhaid i’r cyfieithydd fod yn barod i gyflymu! 

Llais a llif 

Fel nodwyd eisoes mewn penodau blaenorol, mae meddu ar lais da yn gaffaeliad mawr, llais ‘darlledu’ ag acen weddol 
niwtral. Mae hyn yn elfen bwysig o fod yn gyfieithydd ar y pryd llwyddiannus. Un o’r prif elfennau yw sicrhau bod llif da 
i’ch cyfieithiad. Gall hyn fod yn heriol oherwydd fel soniwyd eisoes yn y bennod hon, mae cyfieithwyr yn gweithio’n bennaf 
ag unedau o ystyr, a rhaid sicrhau bod llif da rhwng yr unedau hynny, a bod y cyfan mewn brawddegau llawn. Er mwyn 
gweithio ar yr elfen hon, mae gofyn mireinio’r sgìl o wrando a siarad ar yr un pryd. Peidiwch â chyfieithu uned o ystyr ac yna 
aros i wrando cyn mynd yn eich blaen, neu bydd peryg i’ch cyfieithiad swnio’n herciog a stacato. Ond ni ddylai cyfieithydd 
chwaith feddwl bod yn rhaid iddo siarad yn ddi-baid. Ni ddylai ofni bod defnyddwyr y gwasanaeth yn amau bod rhywbeth 
o’i le os oes distawrwydd. Mae seibiau’n digwydd yn naturiol ac yn ffordd bwysig o gyfleu ystyr, ac wrth gwrs mae angen 
gwahanu brawddegau trwy oedi am ennyd. Dylid gochel hefyd rhag ceisio llenwi’r bylchau naturiol hyn. Mae atalnodi pob 
cymal ag ‘ym…’ neu ryw sŵn arall tebyg, yn awgrymu ansicrwydd ar ran y cyfieithydd ac yn tanseilio hyder y gynulleidfa 
ynddo.

Mae tôn a goslef hefyd yn elfennau pwysig ac unwaith eto, chwilio am gydbwysedd yw’r nod. Os awn yn ôl at y ddelwedd 
honno ar ddechrau’r bennod hon o droedio llwybr cul; ar y naill law, os yw’r cyfieithydd yn penderfynu cyfieithu heb amrywio 
tôn a goslef o gwbl, gallai’r cyfieithiad swnio braidd yn ddiflas ac o ganlyniad bydd yn llai llwyddiannus wrth gyfleu’r neges 
i’w wrandawyr. Ar y llaw arall, os oes gormod o bwyslais ar eiriau penodol, mae’n bosib iawn bydd y cyfieithiad yn swnio 
braidd yn annaturiol. Dylid dilyn goslef a thôn y gwreiddiol, ac os gwnewch chi hynny, yna ewch chi ddim ymhell o’ch lle. 
Er enghraifft cymerwch y gair ‘diddorol’ – yn dibynnu ar yr oslef, gall hyn olygu ‘syniad gwych’ ond mewn tôn nawddoglyd 
gallai gyfleu, ‘O diar, hyn eto!’ O bryd i’w gilydd, mae angen cyfleu angerdd, ond mae’n rhaid gwneud hynny heb fynd dros 
ben llestri. Os oes rhywun, e.e. yn chwerthin, does dim angen i’r cyfieithydd chwerthin, ond yn hytrach mae modd cyfleu’r 
doniolwch yn nhôn y llais. Fodd bynnag, pe baech yn cael eich galw i achos disgyblu neu wrandawiad, mae posibilrwydd 
cryf y bydd pobl yn dangos emosiwn ac o bosib yn ddagreuol, ond ni ddylai’r cyfieithydd grio i lawr y meicroffon ond yn 
hytrach gyfleu hynny yn nhôn y llais. 

Siaradwyr cyflym  

Er mwyn bod yn gyfieithydd ar y pryd da, mae angen meddu ar stôr o eirfa a thermau cyffredinol, a’r rheini ar flaenau’r 
bysedd, neu’r tafod yn yr achos hwn. Y gallu i ddod o hyd i’r eirfa honno’n rhwydd a chyflym sy’n galluogi cyfieithwyr i 
ymdopi â chyflwyniadau neu drafodaethau cymhleth neu rai a gyflwynir ar gyflymder. Mae gorfod ymdopi ag areithiau cyflym 
yn rhywbeth y mae’n rhaid ymgyfarwyddo ag ef, ac yn fwy na thebyg yn rhywbeth y mae cyfieithwyr ym mhob iaith yn gorfod 
dysgu sut mae dygymod ag ef. Pedwar dewis sydd:

• gofyn i’r siaradwr arafu; nid yw wir yn gweithio oherwydd bod y siaradwr yn dueddol o fynd yn ôl i’w gyflymdra 
naturiol cyn pen dim o dro beth bynnag – a gall fod yn anodd tynnu sylw’r siaradwr tra byddwch chi’n cyfieithu fel y 
gwynt! 

• y cyfieithydd yn gorfod cyflymu; dyma sy’n digwydd fel arfer, ond dim ond am hyn a hyn o amser y gellir gwneud 
hyn, ac mae’r cyfieithydd yn defnyddio ei holl egni i geisio deall yr hyn sy’n cael ei ddweud ar draul medru creu 
cyfieithiad ystyrlon yn yr iaith darged. 
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• crynhoi; yma, mae’n rhaid i’r cyfieithydd ddewis yr hyn y mae eisiau ei gyfieithu a’r wybodaeth y mae’n dewis peidio 
â’i chynnwys. O ganlyniad, mae gwybodaeth yn cael ei cholli.

• gan ddibynnu ar natur y cyfarfod, gellid ystyried dod â’r gwasanaeth i ben, ond pwysleisir mai yn anaml iawn 
y bydd hyn yn debygol o ddigwydd. Pan fydd gwasanaeth cyfieithu’n cael ei ddarparu, mae angen i’r rheini sy’n 
cyflwyno ystyried pa mor gyflym y mae’n nhw’n siarad, a dylai’r cyfieithydd roi cyngor i’r perwyl hwn. Prin yw’r 
achosion lle mae’n rhaid rhoi’r gorau i gyfieithu, fodd bynnag.

Darllen o sgript 

Her arall, led gyfarwydd, yw pan fydd siaradwyr yn darllen. Mae cyfieithu araith neu gyflwyniad sydd wedi’i baratoi ac yn 
cael ei ddarllen yn wahanol iawn i gyfieithu pan fydd rhywun yn siarad o’r frest. Mae testun ysgrifenedig yn fwy dwys ac 
mae’r mynegiant yn fwy cryno gyda llai o ailadrodd a geiriau llanw, fel bod cyfieithu’n dasg anos. Mae tipyn o wahaniaeth 
hefyd, wrth gwrs, rhwng yr iaith ysgrifenedig a’r iaith lafar. Heb amheuaeth, dylai cyfieithydd dderbyn copi o flaen llaw ac 
mewn da bryd, er mwyn gallu paratoi. Hyd yn oed wedyn, mae’n rhaid bod yn effro i’r posibilrwydd y bydd y siaradwr yn 
gwyro oddi wrth y sgript gan hepgor darnau a hefyd, o bosibl, yn ychwanegu mewn mannau eraill. Efallai bydd siaradwyr 
eraill yn cynnwys yr wybodaeth ond yn tueddu i aralleirio, ac eraill wedyn yn anwybyddu’r sgript yn llwyr. Felly yn y sefyllfa 
hon, mae’n rhaid i’r cyfieithydd nid yn unig ganolbwyntio ar y sgript ond gwrando’n astud am y posibiliadau uchod hefyd. 
Does dim dwywaith bod paratoi yn rhan hanfodol o waith cyfieithydd ar y pryd; gwneud gwaith darllen cefndir, dod o hyd i 
eirfa ac ymgyfarwyddo â thermau a chysyniadau. Er enghraifft, os ydych yn gwneud gwaith ym maes crefydd, mae gwneud 
cyfiawnder â darlleniad o’r Beibl yn her i unrhyw gyfieithydd, ac eto nid yw’n ormod o ymdrech i holi o flaen llaw a dod o hyd 
i’r man cywir yn y fersiwn Saesneg. Mae hyn yn well o lawer na gorfodi defnyddwyr y gwasanaeth i glywed distawrwydd 
llwyr pan fydd darlleniad yn dod. 

Os yw’r sgript yn cyrraedd yn ystod y cyfarfod, dylid ei defnyddio at ddibenion cyfeirio at enwau priod, termau technegol 
a rhifau yn unig; sef y pethau hynny sy’n achosi’r her fwyaf i gyfieithwyr. Y sefyllfa waethaf posib yw pan nad oes gan y 
cyfieithydd unrhyw destun ac mae’r siaradwr yn darllen. Yn y sefyllfa hon, mae’n gwbl dderbyniol i’r cyfieithydd ddweud wrth 
ei gynulleidfa nad yw’r testun sy’n cael ei ddarllen ganddo (er y bydd dal angen i’r cyfieithydd ymdrechu i gyfieithu’r hyn sy’n 
cael ei ddarllen). Mae gwneud hynny’n teimlo’n lletchwith, ond o dan amgylchiadau o’r fath, mae gan y cyfieithydd ar y pryd 
gyfle i fynegi hyn, mewn modd sensitif wrth gwrs. Noder hefyd bod cyflymder a thôn llais y siaradwyr yn newid pan fydd 
sgript yn cael ei darllen. Bydd yn gyflymach oherwydd nad oes angen amser i feddwl beth sy’n dod nesaf, a bydd yn ‘swnio’ 
yn llai naturiol o lawer. Gall sefyllfaoedd fel hyn godi oherwydd cyfathrebu gwael rhwng trefnwyr cyfarfodydd a chyfieithwyr, 
ac mae’n amlygu unwaith eto fod angen i drefnwyr ystyried yr elfen gyfieithu. 

Ymdopi â therminoleg

Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae’n rhaid i gyfieithydd feddu ar storfa gynhwysfawr o eirfa a thermau cyffredinol. Os ydych 
o ddifrif am weithio yn y maes hwn, yna dylech fynd ati i greu cronfeydd o dermau cyffredinol a rhai sy’n fwy penodol i’r 
meysydd dan sylw. Mae’n gymorth os ydych yn berson chwilfrydig yn ddeallusol, sy’n ymddiddori mewn materion cyfoes, 
newyddion, hanesion lleol a chenedlaethol. Mae’n bwysig darllen a chael cefndir drwy erthyglau, cyhoeddiadau, gwefannau, 
a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r rhain yn dda nid yn unig i ddod i wybod am gefndir meysydd gwahanol ond hefyd, drwy 
ddarllen a gwrando yn y ddwy iaith, byddwch yn gwella eich sgiliau i ddeall y gwreiddiol yn well a hefyd i’w gyfieithu i’r iaith 
darged mor idiomatig a naturiol â phosib. Mae’r cyfnod diweddar hwn yn sgil Brexit a COVID-19 yn enghraifft arall o orfod 
ymgyfarwyddo â thermau newydd megis ‘ymbellhau cymdeithasol – social distancing’, ‘Y Gronfa Adferiad Diwylliannol – 
Cultural Recovery Fund’, ‘Cronfa Ffyniant Cyffredin – Shared Prosperity Fund’ ac ati. 

Un peth sy’n sicr yw na fydd unrhyw brinder amrywiaeth yn y gwaith. Heddiw gallech fod mewn cynhadledd gyda 
channoedd yn mynychu yn trafod newid hinsawdd (erbyn hyn o bosib yn gweithio o’ch cartref ar-lein), yfory wedyn mewn 
achos disgyblu, drennydd yn crwydro o amgylch cae ar ymweliad safle sy’n destun cais am ganiatâd cynllunio yn eich 
esgidiau glaw, a’r noson honno mewn neuadd bentref yn cyfieithu mewn noson o adloniant, a’r testun a’r termau yn amrywio 
cymaint â’ch lleoliadau gwaith. 
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Os oes geirfa fwy arbenigol, yna mae angen gwneud gwaith paratoi.  

Does dim digon o waith cyfieithu ar y pryd yng Nghymru i gyfieithwyr fedru arbenigo, e.e. yn y gyfraith, ac felly mae’n rhaid 
bod yn barod i wneud mwy neu lai pob dim. Ond mae’n bwysig peidio ag ymgymryd â gwaith os nad ydych yn meddwl y 
gallwch wneud cyfiawnder ag ef, ac os yw’n rhywbeth anghyfarwydd, yna gwnewch eich gwaith cartref. 

Yn ogystal â chael ei hadnabod yn wlad y gân, mae Cymru hefyd yn wlad y pwyllgorau. O ganlyniad, mae’n bwysig bod 
gan unrhyw gyfieithydd ar y pryd gronfa o ymadroddion cyfarwydd ac ailadroddus, ‘pat phrases’ yn Saesneg. Mae digonedd 
o enghreifftiau ohonynt ac ymadroddion yw’r rhain y dylid eu cadw ar y cof oherwydd byddant yn rhoi hyder, nid yn unig i 
chi’r cyfieithydd ond hefyd i’r rheini sy’n gwrando. Os ydynt yn dod i gof yn gyflym ac yn hawdd, ni fydd yn rhaid defnyddio 
llawer o egni i’w cyfieithu, a gellir defnyddio’r egni hwnnw at bethau mwy cymhleth. Dyma rai o’r termau neu ymadroddion 
cyfarwydd mewn pwyllgorau a byrddau: 

cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gofnod cywir – to confirm the minutes of the previous meeting as a 
correct/accurate/true record / to confirm the minutes as a true and correct record of the meeting 

cynnig – to move / to propose / to put forward 

lleoedd gwag ar y Corff Llywodraethu – vacancies on the Governing Body 

pleidleisio o blaid, yn erbyn, ymatal – vote in favour, against, abstain

rhybudd cynnig – notice of motion 

rhywun i eilio – anyone willing to second / and a seconder

Drwy ymgyfarwyddo â’r mathau uchod o dermau, sy’n rhai cyfarwydd iawn mewn byrddau a phwyllgorau, gall cyfieithwyr 
ganolbwyntio ar bethau mwy heriol. 

Un elfen heriol mewn pwyllgorau neu fyrddau yw pan fydd cadeirydd neu drefnydd yn gofyn am fynd o amgylch y bwrdd 
neu’r ystafell er mwyn i bobl gyflwyno eu hunain, gyda’r cyfranogwyr yn rhoi eu henw, eu teitl swydd ac o bosib bras 
ddisgrifiad o’u gwaith. Yn aml iawn mae’r enw a’r teitl swydd yn cael eu hynganu’n gyflym iawn oherwydd eu bod yn 
gyfarwydd iawn i’r unigolyn, ond gall hyn fod yn hynod heriol i’r cyfieithydd. Felly unwaith eto, gwnewch eich gwaith cartref 
a defnyddiwch gofnodion y cyfarfod blaenorol i’ch cynorthwyo a/neu holwch drefnydd y cyfarfod ymlaen llaw am restr o’r 
enwau a’r teitlau swyddi. 

Mae rhai meysydd lle mae’r termau’n newid yn barhaus, er enghraifft, addysg. Un enghraifft o hyn yw’r swyddogion hynny 
sydd naill ai’n gweithio i awdurdod lleol neu i gonsortia addysg. Ar un adeg cyfeirid atynt fel ‘Swyddogion Gwella Ysgolion/
School Improvement Officers’, ond dros gyfnod o ryw bum mlynedd mae teitl swydd y swyddogion hyn wedi newid i 
‘Mentoriaid Cynnydd/Progress Mentors’ yna ‘Ymgynghorwyr Her/Challenge Advisors’ ac yn fwy diweddar ‘Swyddogion 
Cefnogi/Support Officers’. Yn yr un modd, mae ‘Swyddfa Archwilio Cymru/Welsh Audit Office’ wedi newid i ‘Archwilio Cymru/
Audit Wales’, ac felly mae’n rhaid i gyfieithwyr fod yn effro i newidiadau tebyg. 

Pwysleisiwyd eisoes fod cyfieithwyr ar y pryd ar y cyfan yn canolbwyntio ar unedau o ystyr, ac o ganlyniad nad oes bwlch 
amser mawr rhwng y llefaru gwreiddiol a’r cyfieithiad. Ond mae adegau pan mae angen pwyllo ychydig cyn cychwyn 
cyfieithu, e.e. cyfieithu teitlau fel ‘Cynllun Datblygu Lleol.’ Er mwyn ei gyfieithu’n llwyddiannus, mae’n rhaid aros nes ichi 
glywed y gair olaf cyn cyfieithu er mwyn medru dweud, ‘Local Development Plan’ gan osgoi’r math hwn o gyfieithu – 
‘Plan… Development Plan…. Local Development Plan’. Cofiwch drefn geiriau ac ansoddeiriau! Os yw cyfieithiad yn frith 
o enghreifftiau tebyg, gall fod yn rhwystredig iawn i’r rheini sy’n gwrando ar y cyfieithiad. Mae digonedd o enghreifftiau 
eraill, e.e. ‘cymunedau gwledig cynaliadwy/sustainable rural communities’ a hefyd eraill nad ydynt yn deitlau, e.e. ‘datgan 
eu safbwyntiau’n swyddogol/to officially declare their points of view’. Gyda’r enghraifft olaf hon, os yw’r cyfieithydd wedi 
cychwyn cyfieithu ac eisoes wedi dweud, ‘to declare their points of view’, nid oes yn rhaid ailadrodd er mwyn gosod yr 
‘officially’ ar y dechrau, gwell fyddai ychwanegu trwy ddweud, ‘to declare their points of view and do so officially’, felly mae’r 
cyfieithydd wedi llwyddo i greu brawddeg sy’n gwneud synnwyr. Gyda phrofiad, dewch i wybod pryd mae angen pwyllo ac 
aros cyn cychwyn cyfieithu ac mae methu gwneud hynny’n medru amharu’n sylweddol ar lif y cyfieithu. 

Cyd-destun

Mae’r cyd-destun yn hollbwysig wrth gyfieithu ar y pryd, gan ei fod o gymorth os ydych yn gyfarwydd â’r maes, nid yn unig 
er mwyn rhagfynegi’r hyn sydd i ddod ond hefyd er mwyn dewis yr eirfa gywir. Felly sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r 
cyd-destun cyn cytuno i gyfieithu ym mha faes bynnag a rhowch sylw i’r defnydd cywir a phriodol o eirfa.
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GEIRIAU AMLYSTYR

achos

action

affair

case

cause

concern

matter

occasion

reason

achub

redeem

rescue

salvage

save

addysgu
educate

teach

arddangos 

display

demonstrate

exhibit

arolwg
survey (mae rhai’n dweud arolwg 
am inspection ond arolygiad yw hyn 
yn swyddogol)

arolygydd
inspector 

superintendent

ateb

answer

solution

response

resolution

cadarnhau

affirm

affirmation

confirm

confirmation

ratify

canfyddiad

finding

discovery

perception

casglu

collect

gather

collate

conclude / come to conclusion
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cosbi punish / penalise 

cydweithrediad
co-operation

collaboration

cyflawni

perpetrate 

commit

achieve

accomplish

deliver

cyflwyno

deliver

introduce

present

table (cynnig/motion – Senedd 
Cymru)

submit

cyngor
council

advice

counsel 

cyhoeddi

publish

announce

declare

issue

cymeradwyo

recommend

approve

applaud

commend

cynnig

proposal

motion 

to move (a motion)

bid

offer

(have a…) ‘go’ 

cytundeb

agreement

contract

treaty

consent

dadleuol
controversial

contentious
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datgan

declare

express

state

announce

datganiad

announcement

declaration

statement

(press) release 

dosbarthu

deliver

distribute

classify

ennill

win

earn

gain

galwedigaethol
vocational 

occupational

gosod

set 

lay

impose

erect

set out

fix

let (a property)

gwarafun
begrudge

forbid

gweithredu

act

implement

operate

action

deliver

gwelliant
improvement

amendment

hysbysu
notify

inform

mesur

measure

measurement

Bill (yn flaenorol – Bill yw Bil nawr)
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neilltuo

set aside

allocate

assign

reserve

earmark

segregate 

pwnc dadleuol
moot point

controversial point/topic

sicrhau

assure

secure

ensure

sicrwydd

certainty

security

assurance

teilyngu
deserve

merit

trethi
taxes

rates

ymatal

abstain

refrain

desist

withhold

Cadw rhestr bersonol

Awgrymir hefyd fod cyfieithwyr ar y pryd yn cadw rhestr bersonol o’r eirfa honno sy’n eu baglu pob tro. Er enghraifft, mae 
rhai yn cael trafferth dod o hyd i eiriau sy’n dechrau â’r un llythyren ac yn swnio ychydig yn debyg, e.e. moesol / moral. 
Efallai fod hyn yn digwydd oherwydd bod yr ymennydd wrthi’n chwilio’n rhy galed, felly dylech fwrw iddi i greu cronfa hylaw 
o eirfa neu dermau sy’n heriol i chi.  

Dywediadau ac Idiomau 

Yn ogystal, mae’n rhaid i gyfieithwyr ystyried y defnydd o ddywediadau ac idiomau; dyma elfen arall y gellir paratoi ar ei 
chyfer. Ar y naill law, mae enghreifftiau lle y mae’r cyfieithydd yn medru dod o hyd i ddywediad cyfatebol yn y Saesneg a 
gall ei lefaru heb dynnu sylw’r gwrandawyr at y ffaith mai idiom neu ddywediad ydyw. Dyma rai sy’n lled-gyfarwydd mewn 
cyfarfodydd:

ar y gweill – in progress

cael y maen i’r wal – achieve this goal / carry out this project / to get this done / succeed

codi bwganod – scaremongering 

maen tramgwydd – stumbling block 

talcen caled – difficult challenge / hard task / uphill struggle.
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Mae rhai sy’n cyfeirio at gyllid neu brinder cyllid hefyd yn gyfarwydd: 

diwedd y gân yw’r geiniog – it all comes down to money

torri’r got yn ôl y brethyn – to cut the coat according to the cloth

i’r pant y rhed y dŵr – money tends to go to money / wealth follows wealth. 

Ar y llaw arall, beth dylid ei wneud os nad oes idiom/dywediad cyfatebol yn yr iaith darged? Mewn achos o’r fath, gall y 
cyfieithydd ddatgan bod y siaradwr wedi defnyddio idiom a rhoi ei hystyr yn fras yn y Saesneg. Ond weithiau mae angen 
bod yn fwy llythrennol. 

Dyma enghraifft o brofiad anecdotaidd, lle mae cyfieithydd ar y pryd yn cyfieithu mewn cyfarfod o gorff llywodraethu 
ysgol. Mae trafodaeth am ddiffyg cyllid ac yn benodol trafodaeth am wersi offerynnau a’r posibilrwydd o orfod gofyn i rieni 
ysgwyddo’r gost. Ar ddiwedd y drafodaeth mae un aelod yn dweud, ‘Ond wnawn ni ddim rhoi’r ffidl yn y to eto!’ ac mae 
pawb yn chwerthin am ychydig, sy’n rhoi’r amser i’r cyfieithydd ddweud ‘an idiom in Welsh with the literal meaning of to 
put the fiddle in the roof – or to give up, or in this case not to give up yet!’. Yn yr achos hwn, roedd ceisio cyfleu’r ystyr yn 
llythrennol yn bwysig oherwydd y chwarae ar eiriau a hefyd oherwydd bod y corff llywodraethu cyfan yn chwerthin. Petai’r 
cyfieithydd heb geisio esbonio’r doniolwch, byddai wedi gwneud i’r unig siaradwr di-Gymraeg a oedd yn bresennol deimlo’n 
lletchwith iawn. 

Enghraifft arall o brofiad anecdotaidd, sydd unwaith eto’n ymwneud ag arian, yw aelod o bwyllgor cyllid yn dweud, ‘Dydyn ni 
ddim am weld yr hwch yn mynd drwy’r siop,’ yna’n troi a chyfeirio’n uniongyrchol at y cyfieithydd a dweud, ‘Dydw i ddim yn 
gwybod sut mae’r cyfieithydd yn mynd i gyfieithu hwnna’ a thipyn o chwerthin i ddilyn. Unwaith eto, mae hyn yn rhoi amser 
i’r cyfieithydd ddweud bod y siaradwr wedi cyfeirio at y cyfieithydd (a dweud hynny mewn tôn tafod yn y boch) cyn rhoi 
cyfieithiad llythrennol a hefyd yr ystyr yn Saesneg. Mae rhyw bum eiliad tra bydd y pwyllgor yn chwerthin ac yna’n ailgydio 
yn y dasg yn prynu digon o amser i’r cyfieithydd fedru gwneud yr uchod a chynnwys y di-Gymraeg yn y jôc. 

Pwyll piau hi yn y sefyllfaoedd hyn, yn ogystal â chadw rhestrau!
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Pennod 8 

Cwestiynau cyffredin (FAQs)
1. Pryd dylwn i ddechrau siarad? 

Mae dweud rhywbeth ar ddechrau cyfarfod yn help; mae dweud dim yn medru gwneud i’r cyfieithydd deimlo’n 
anesmwyth oherwydd ei bod hi’n bosib nad yw wedi yngan gair i’r meic eto. Ond mae hefyd yn well os yw’r rheini sy’n 
gwrando ar y cyfieithu yn clywed rhywbeth, hyd yn oed os mai “Good morning, and welcome to the meeting/event” 
sy’n dod ar y dechrau. Mae hyn hefyd wrth gwrs yn gyfle i sicrhau bod y dechnoleg yn gweithio ac i ddatrys unrhyw 
broblemau technegol cyn i bethau gychwyn yn ffurfiol. 

Y peth cyntaf i’w ystyried wrth gyfieithu ar y pryd yw pryd i ddechrau cyfieithu. Dechreuwch cyn gynted ag y byddwch 
yn clywed cymal sy’n gwneud synnwyr, oherwydd os yw’r cyfieithydd yn rhy bell y tu ôl iddi, bydd yn gorfod ceisio dal 
i fyny â’r araith/cyflwyniad/trafodaeth, ac o bosib yn methu ac felly’n hepgor gwybodaeth bwysig. Fel y mae unrhyw 
gyfieithydd ar y pryd profiadol yn ei wybod, mae pethau’n digwydd yn sydyn iawn wrth gyfieithu, ac mae eiliadau’n 
cyfrif. Ni ddylid aros tan i’r siaradwr orffen brawddeg cyn cychwyn; rhaid i’r cyfieithydd ddechrau cyn gynted â phosib. 
(Gweler Pennod 7 – Brawddegu ac unedau o ystyr). 

Elfen arall y mae angen ei hystyried wrth gyfieithu yn y cnawd yw caniatáu digon o amser i’r gwrandawyr wisgo’r 
clustffonau, felly wrth i’r cyfieithydd wrando ar y siaradwr, rhaid iddo hefyd fod yn ymwybodol o hyn. Un awgrym yw 
ailadrodd y cymal cyntaf rhag ofn iddo gael ei golli. Ond am hyn a hyn o amser yn unig y gall y cyfieithydd aros er 
mwyn i bobl wisgo clustffonau cyn cychwyn cyfieithu. Os bydd yn aros yn rhy hir a’r siaradwr wedi mynd yn ei flaen, 
bydd yn achosi anawsterau iddo’i hun wrth iddo geisio creu cyfieithiad cynhwysfawr. 

2. Pa mor bell y tu ôl i’r gwreiddiol y dylai’r cyfieithiad fod? 

Nid oes ‘pellter’ swyddogol y dylid ei adael y tu ôl i’r gwreiddiol, ond mae pum eiliad yn amser hir iawn wrth gyfieithu 
ar y pryd. Felly, gwell dechrau arni fwy neu lai ar unwaith wedi i chi glywed rhywbeth ystyrlon y medrwch ei gyfieithu. 

Os ydych yn cyfieithu mewn digwyddiad lle y cyflwynir areithiau neu gyflwyniadau, nid oes cymaint o bwysau i gadw’n 
agos iawn at rediad y gwreiddiol. Ond os ydych mewn pwyllgor neu gyfarfod bwrdd, er enghraifft, lle mae disgwyl 
i aelodau gyfrannu ac ymateb, rhaid i’r cyfieithiad gadw’n nes at rediad a llif y gwreiddiol. Mae’n anorfod y bydd 
rhywfaint o oedi, a hefyd oedi wrth i’r gwrandawyr brosesu’r wybodaeth, ond er mwyn i’r mynychwyr di-Gymraeg 
fedru cyfrannu at sgwrs sy’n digwydd yn y Gymraeg mewn da bryd, rhaid i’r cyfieithiad adlewyrchu cyflymdra’r 
gwreiddiol. Os nad yw hyn yn digwydd, yna mae’n bosib y bydd y mynychwyr di-Gymraeg yn gorfod gwneud sylw 
sy’n cyfeirio at ymateb a wnaed ychydig yn gynharach. Yn ogystal, mae hyn yn amlygu pwysigrwydd cadeirio da a 
bod angen i bobl gymryd eu tro wrth siarad ac oedi am eiliad neu ddwy rhwng siaradwyr.

Arfer da arall yw i’r cyfieithydd gyflymu ychydig ar ddiwedd cyflwyniad neu sylw, fel bod y cyfieithiad yn gorffen mor 
agos â phosib y tu ôl i’r gwreiddiol (o fewn rheswm; rhaid rhoi amser i’r gwrandawyr allu prosesu’r wybodaeth). Fel 
arfer, byddwch yn ymdeimlo pan fydd rhywun yn dod at y terfyn wrth siarad; er enghraifft, bydd y siaradwr yn dechrau 
dod i gasgliadau neu’n crynhoi’r hyn sydd ganddo i’w ddweud. Pan fydd y cyfieithydd yn synhwyro hyn, dylid cyflymu 
fymryn ar yr adeg honno. O ganlyniad, bydd yn haws i dderbynwyr y gwasanaeth gyfrannu at y drafodaeth.   

Elfen arall y mae angen cofio amdani yw cyfieithwyr BSL (iaith arwyddion), nad ydynt o bosib yn siaradwyr Cymraeg, 
ac sydd felly’n gwrando ar y cyfieithiad ar y pryd. Os felly, mae’n well i chi gadw mor agos â phosib at y gwreiddiol 
neu mae perygl y bydd y rheini sy’n drwm eu clyw yn cael y wybodaeth yn hwyr ac yn cael anhawster gwybod pwy 
sy’n dweud beth.    

3. Beth dylwn i wneud os nad wyf yn gallu meddwl am y gair cywir?

Mae hwn yn gwestiwn cyffredin iawn. Gall hyn amrywio o fod yn air nad yw’r cyfieithydd yn gwybod ei ystyr yn yr 
iaith wreiddiol neu’n air nad yw’n gwybod yn union sut i’w gyfieithu yn yr iaith darged (neu’n air y mae’n ei wybod 
ond yn methu’n lân â’i gofio!). Os nad yw’r cyfieithydd yn deall y gair ac os nad yw’r cyd-destun o gymorth chwaith, 
yna’r cyngor gorau yw anwybyddu’r gair, a pheidio â thynnu sylw ato. Os ydych yn deall y gair ond ddim yn hollol 
siŵr sut i’w gyfieithu, rhaid gwneud penderfyniad sydyn a mynd amdani, e.e. mae siaradwr yn dweud, “Mae’n rhaid 
i ni gefnogi ein busnesau lleol a bwydydd lleol, cefais bryd hyfryd o gregyn gleision blasus y penwythnos diwethaf 
sy’n dangos bod gennym fwydydd o safon yma.” Mae’r cyfieithydd yn cael anhawster dod o hyd i’r gair mussels yn 
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Saesneg, felly os nad yw’n dod i gof yn syth, gwell meddwl am ffordd arall o’i gyfieithu, e.e. “...I had a meal of some 
lovely seafood over the weekend...” fel nad oes angen ymbalfalu am yr union air a gwastraffu amser ac egni wrth 
wneud hynny (a thynnu sylw diangen at yr anhawster), oherwydd, wedi’r cyfan, mae’n cyfleu’r un neges. Mae rhai 
geiriau’n bwysicach o lawer nag eraill, felly mae’n bwysig ceisio peidio â gadael i ambell lithriad darfu ar lif y cyfieithu.

Fodd bynnag, pe bai trafodaeth benodol am ‘gregyn gleision’ a phe na bai’n bosib cyfleu’r ffeithiau’n gywir heb wybod 
y gair cywir, (fel arfer byddai cyfeiriad at y gair wedi’i wneud yn y gwaith papur sy’n dangos pwysigrwydd gwneud eich 
gwaith cartref), ond mae hefyd yn bosib chwilio ar ffôn neu liniadur am y term. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych 
yn cyfieithu mewn achos llys, pan mae ffeithiau a manylion yn hollbwysig. Weithiau mae’n rhaid gofyn am eglurhad 
pellach, heb unrhyw fai ar y cyfieithydd – os defnyddir gair ag iddo sawl ystyr, fel ‘cerdd’ er enghraifft. Rhaid gwirio ai 
‘poem’ neu ‘music’ sydd dan sylw. Mae’n bwysig teimlo’n ddigon hyderus i holi, er mwyn sicrhau cywirdeb. 

Ond cofiwch nad yw cyfieithiad yn un aflwyddiannus os ydych yn methu un gair; rhaid ei roi i’r naill ochr a pharhau. 
Os dechreuwch boeni ac oedi oherwydd yr un gair hwnnw, gan wastraffu amser ac o bosib colli diwedd y frawddeg 
yn gyfan gwbl, yna mae’n bosib y bydd eich cyfieithiad cyfan yn un aflwyddiannus. Y gamp yw peidio â gadael i’r gair 
eich llorio, a dal ati i ddarparu cyfieithiad o safon. Drwy wneud hyn y gwnewch chi lwyddo. 

4. Beth dylwn i ei wneud os wyf i, y cyfieithydd, yn gwneud camgymeriad? 

Os ydych chi, y cyfieithydd, yn gwneud camgymeriad amlwg a’ch bod yn sylweddoli hynny, yna cywirwch eich hun yn 
syth, e.e. “...the next meeting will be held on the 20th of next month, sorry correction the 12th of next month and not 
the 20th...”. Mae cydnabod y camgymeriad a chywiro yn help i feithrin ymddiriedaeth y gynulleidfa yn y cyfieithydd. 
Ond os gwneir camgymeriad ar bwynt dibwys, nad yw’n un arwyddocaol o ran y drafodaeth, ac er eich bod chi’r 
cyfieithydd yn teimlo rheidrwydd i’w gywiro, gwell peidio â gwastraffu amser ac egni ar hyn, ond yn hytrach gadael 
iddo fynd, a dweud dim. 

Os yw’r cyfieithydd yn gwneud camgymeriad ond heb sylweddoli hynny, yna mae’n bosib iawn y bydd un o’ch 
gwrandawyr yn eich cywiro. Rhaid bod yn barod i fod yn wylaidd ac ymddiheuro, symud ymlaen a pheidio â gadael i’r 
camgymeriad amharu ar weddill eich perfformiad. Yn y pen draw, pobl yw cyfieithwyr ar y pryd sydd, fel y siaradwyr 
eu hunain, yn llai na pherffaith ac yn medru gwneud camgymeriadau. 

Weithiau mae gwrandawyr yn medru bwrw’r bai am fethu deall rhywbeth ar y cyfieithu, gan ddweud rhywbeth tebyg 
i, “...I think that has been lost somewhere in translation...”, efallai fod hyn yn wir ond mae’n bosib iawn hefyd i’r 
cyfieithydd gael bai ar gam. Ceisiwch beidio ag ymateb i’r sylw a thynnu mwy o sylw ato nag sydd angen.

5. Beth dylwn i ei wneud os yw’r siaradwr yn gwneud camgymeriad?

Mae hyn yn digwydd yn llai aml nag y mae cyfieithwyr yn ei feddwl, ac wrth gwrs i raddau tra gwahanol. Mae’n bosib 
i gyfieithwyr eistedd yno a meddwl bod sylwadau’r siaradwr yn rhyfedd, gan feddwl iddo’i hunan, ‘Wel, all hyn byth 
â bod yn wir!’ Dyma enghraifft anecdotaidd i chi: darlith ar Faledi ac Anterliwtiau Twm o’r Nant gyda sylw penodol 
i’r faled am daith y Goets Fawr a sut y bu’n rhaid i yrrwr y goets ddod o hyd i lety ar frys er mwyn rhoi genedigaeth. 
I glustiau’r cyfieithydd roedd yn anghrediniol bod gyrrwr y goets (gyda chyfeiriadau at y gyrrwr hwnnw yn rhai 
gwrywaidd) yn geni baban! Ond y tro yn yr hanes oedd mai merch oedd y gyrrwr, er ei bod i bob pwrpas yn edrych yn 
debycach i ddyn! Felly mae’n well peidio â thybio bod siaradwyr yn gwneud camgymeriad.

Serch hynny, mae hynny’n gallu digwydd. Cymerwch enghraifft arall, y tro hwn yn cyfeirio at gyflwyno’r cwricwlwm 
newydd i Gymru, ac mae’r siaradwr yn dweud “...mae’n bwysig bod gennym Gwricwlwm yma yng Nghymru sy’n 
addas i’r unfed ganrif ar bymtheg...”. Mae unrhyw gyfieithydd sy’n gyfarwydd â maes addysg yn gwybod mai llithriad 
tafod yw hwn ac mai bwriad y siaradwr oedd dweud “yr unfed ganrif ar hugain”, oherwydd bod gan Lywodraeth 
Cymru raglen o’r enw Addysg ac Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. Felly, awgrymir bod y cyfieithydd yn dweud 
rhywbeth tebyg i “the importance of having a curriculum here in Wales which is fit for the 16th century – but I think the 
speaker means the 21st century”. Nid yw cymysgu rhifau yn anghyfarwydd, felly rhaid bod yn effro i ddryswch rhwng 
deuddeg/deunaw/deugain a hefyd dryswch rhwng miloedd a miliynau. Weithiau gwallau gramadegol sy’n gwneud 
y gwaith yn anodd yn iawn ac sy’n peri i’r cyfieithydd orfod gwneud penderfyniad yn y fan a’r lle, e.e. “Mae’r llyfryn 
wedi’i rannu’n dau ran” – sy’n swnio fel ‘dair rhan’ – weithiau y pethau hawsaf yw dweud, ‘several parts’ a gadael i’r 
cyflwynydd esbonio beth ydyn nhw!

6. Beth os nad wyf wedi deall beth mae’r siaradwr wedi’i ddweud? 

Mae rhywfaint o debygrwydd rhwng y cwestiwn hwn a’r cwestiwn uchod, sef yr hyn y dylai’r cyfieithydd ei wneud os 
yw’n gwneud camgymeriad. Yn gyntaf, rhaid penderfynu pa mor bwysig yw’r gair neu’r cymal yr ydych heb ei ddeall 
yn rhan o’r drafodaeth yn ei chyfanrwydd. Os dewch i’r casgliad nad yw o dragwyddol bwys, yna gwell ei anwybyddu 
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na thynnu sylw ato a thanseilio eich hygrededd ymysg eich gwrandawyr. Os yw’r siaradwyr heb ynganu’n glir iawn, 
yna mae’n bosib iawn y bydd siaradwyr Cymraeg eraill yn gofyn am eglurhad, a chewch ail gynnig i’w gyfieithu. 

Os ydych yn digwydd bod mewn achos llys, er enghraifft, neu dribiwnlys lle mae cywirdeb yn hollbwysig a’r 
cwestiynau a holir yn rhai manwl, a’ch bod heb glywed neu ddeall rhywbeth yn iawn, yna mae’n bwysig bod y 
cyfieithydd yn codi llaw ac yn gofyn am eglurhad, gan ddweud rhywbeth tebyg i hyn: “Interpreter speaking, unclear, 
please repeat!”. Mewn achosion a gynhelir yn Gymraeg, mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi 
yn sicrhau bod barnwr sy’n medru’r Gymraeg, a disgwylir i’r cyfieithydd roi clustffon iddo er mwyn iddo allu gwirio 
safon y cyfieithiad. 

7. Am ba mor hir y disgwylir i gyfieithydd ar y pryd gyfieithu heb hoe?

Mae hyn yn amrywio o sefydliad i sefydliad ac o unigolyn i unigolyn. Er enghraifft, erbyn hyn, arfer da mewn nifer 
o awdurdodau lleol yw gweithio fel pâr a rhannu’r baich, drwy naill ai gyfnewid wrth i siaradwyr gyfnewid neu drwy 
gymryd cyfnod penodol, dyweder rhyw hanner awr ar y tro. 

Mae rhesymau digon dilys dros wneud hyn, oherwydd bod cyfieithu ar y pryd yn waith llafurus sy’n gofyn am gryn 
ganolbwyntio, ac felly, os yw’r gwaith yn drwm (h.y. os oes llawer o Gymraeg) a bod disgwyl i gyfieithydd weithio’n 
barhaus am gyfnod hir, bydd safon y cyfieithu’n dioddef. Gall cyfieithydd profiadol sy’n gyfarwydd â thestun y 
drafodaeth ac â’r siaradwyr lwyddo i gyfieithu fwy neu lai yn ddi-dor am awr a hanner i ddwy awr. Ond, dyweder 
bod disgwyliad i wneud hyn yn y bore, cael egwyl i ginio ac yna gyfieithu unwaith eto i’r un dwyster yn y prynhawn, 
does dim amheuaeth bod hynny’n disgwyl gormod. Bydd y cyfieithydd wedi ymlâdd yn llwyr, a phe bai disgwyl iddo/
iddi wneud hyn yn feunyddiol neu hyd yn oed sawl gwaith yr wythnos, bydd, fel mae’r Sais yn ei ddweud, yn achosi 
‘burnout’.

Weithiau mae gan gleientiaid a gweithleoedd ddisgwyliadau sydd y tu hwnt i bob rheswm. Dylai cyfieithwyr ar y pryd 
nodi nad yw disgwyl iddynt orfod gweithio o dan y fath amodau yn arfer da, ac weithiau mae gofyn dal eich tir ac 
esbonio’n gwrtais bod angen mwy nag un cyfieithydd i wneud y gwaith. 

8. Sut mae mynd ati i ganolbwyntio am gyfnod mor hir? 

Fel sydd eisoes wedi’i nodi ar sawl achlysur, mae cyfieithu ar y pryd yn waith trwm a blinedig. Mae angen cryn 
ddycnwch, ac er mwyn medru rhoi o’ch gorau, mae’n bwysig nad ydych yn teimlo’n llwglyd. Mae hyn o bosib yn swnio 
braidd yn elfennol, ond nid yw’r ymennydd yn gweithio cystal heb fwyd. Mae cadw ambell ddarn o ffrwyth wrth law yn 
gallu helpu, ond byddwch yn ofalus wrth fwyta rhywbeth sy’n aros yn y geg am gyfnod ac sydd o bosib yn effeithio 
ar eich gallu i ynganu geiriau. Sicrhewch hefyd fod gennych ddŵr wrth law er mwyn eich cynorthwyo i gadw’r llais, 
ond cofiwch beidio ag yfed gormod, neu bydd yn achosi problem arall i chi! Hefyd mae gofyn rhoi’r meddwl ar waith a 
chanolbwyntio’n llwyr ar y dasg. Ni allwch feddwl am beth sydd i swper y noson honno na beth yw eich cynlluniau ar 
gyfer y penwythnos. Mae hyn yn gallu bod yn anodd os ydych mewn cyfarfod lle nad oes rhyw lawer o Gymraeg yn 
cael ei siarad a phan fydd perygl i’r meddwl ddechrau crwydro. Mae’n rhaid bod yn barod i gyfieithu drwy’r amser er 
nad ydych wedi dweud gair ers hanner awr neu fwy o bosib; mae’n rhaid i’r safon fod yno o’r dechrau. 

9. Sut mae ymdopi ag acronymau?

Unwaith eto, mae creu rhestr bersonol yn bwysig oherwydd bod acronymau’n anodd. 

Mae rhai sy’n gyfarwydd i ni yn Gymraeg megis CBAC – WJEC. 

Dyma rai eraill sy’n fwy cyfarwydd yn llawn yn Gymraeg ond lle mae defnyddio’r acronym yn fwy cyfarwydd yn 
Saesneg, e.e. Meysydd Dysgu a Phrofiad – AoLE, Cyfoeth Naturiol Cymru – NRW, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru – WLGA, Prydau Ysgol am Ddim – FSM.

Mae rhai hefyd lle mae’r acronym Saesneg yn cael ei ddefnyddio yn Gymraeg ac yn Saesneg, e.e. FUW, NFU ac 
ambell acronym Cymraeg sy’n gyfarwydd yn y Saesneg, e.e. UCAC, TAC.  

Unwaith eto, mae’n fater o fynd ati i greu rhestrau ac i baratoi’n drylwyr cyn cyfarfodydd. 

10. A yw ffigurau’n anodd eu cyfieithu? 

Mae cyfieithu rhifau neu ffigurau’n her i unrhyw gyfieithydd. Mae angen rhagor o ganolbwyntio ac ymdrech i glywed 
yn iawn er mwyn eu cyfieithu. Dyma ambell awgrym:
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Wrth gyfieithu blynyddoedd, e.e. 2020 - yn lle dweud “two thousand and twenty” mae dweud “twenty twenty” yn fwy 
cryno ac yn cymryd llai o amser. 

Mae gwahaniaethu rhwng “deuddeg” a “dau ddeg”, 12/18, 20/40/60/80 yn medru bod yn heriol, ac mae gofyn 
gwrando’n astud er mwyn clywed y gwahaniaeth rhwng miloedd a miliynau. Yn aml, dim ond cyd-destun y drafodaeth 
all eich helpu pan fydd “biliwn” yn treiglo i “filiwn”. Pob lwc!

Os ydych yn gorfod cyfieithu ffigwr mwy cymhleth, e.e. £1,367.67 neu 67.85%, mae’n help i’w ysgrifennu ar bapur a 
chyfieithu trwy edrych ar y ffigurau ar y papur yn hytrach na cheisio gwneud synnwyr ohonynt yn y pen. 

11. A yw hi’n iawn i’r cyfieithydd symud yn gorfforol wrth gyfieithu? 

Pe baech yn holi unrhyw gyfieithydd ar y pryd beth yw un o’r heriau mwyaf sy’n ei wynebu wrth ei waith, yna mae’n 
weddol debygol mai’r ateb fyddai anawsterau clywed. Mae’n rhaid i gyfieithydd fanteisio ar yr amodau acwstig. Wrth 
gyfieithu wyneb yn wyneb, sicrhewch eich bod yn eistedd mewn man priodol, e.e. yn wynebu’r rheini sy’n debygol o 
siarad Cymraeg ac yn ddigon agos i fedru clywed yn glir ond hefyd ddim yn rhy agos fel bod eich llais yn amharu ar y 
siaradwr. Os nad yw’n bosib gweld wyneb pob siaradwr ac, yn bwysicach na hynny, os na allwch eu clywed yn iawn 
oherwydd bod eu cefnau tuag atoch, dyma’r adeg pan fo gofyn i gyfieithydd godi ar ei draed a symud. Mae codi a 
symud yn ystod cyfarfod yn medru teimlo braidd yn chwithig ac yn medru gwneud i gyfieithydd deimlo ei fod yn tynnu 
sylw diangen ato ei hunan, ond mae’n angenrheidiol ar adegau, a dim ond am eiliad y bydd pobl yn sylwi arno beth 
bynnag. Ni ddylech eistedd yn yr unfan os yw’n golygu cyfaddawdu ar eich gallu i ddarparu gwasanaeth cyflawn. 
Fodd bynnag, mae rhai mathau o offer yn golygu nad yw mor hawdd symud, ond mae modd goresgyn hyn trwy 
sicrhau bod gennych feicroffon di-wifr neu gebl sy’n ddigon hir er mwyn ichi allu symud. 

Mae penderfynu lle dylai’r cyfieithydd eistedd yn rhywbeth y gellid ei drafod â threfnydd y cyfarfod/digwyddiad o flaen 
llaw. Ond, os cyrhaeddwch chi’r lleoliad a gweld bod bwrdd a chadair wedi’u gosod ar eich cyfer yng nghefn yr ystafell 
a’r ystafell honno’n un fawr gyda nenfwd uchel, yna eglurwch a gofynnwch am gael symud i le gwell. Awgrymwch le 
priodol ac esboniwch y rhesymau dros ofyn. Mae hyn yn helpu eraill i ddeall eich anghenion. Mae hefyd yn dangos 
eich bod yn broffesiynol ac yn cymryd eich gwaith o ddifrif.

Nid yw codi a symud yn gorfforol yn ystyriaeth wrth gyfieithu ar y pryd mewn bwth nac o bell ar-lein, a hynny wrth 
gwrs oherwydd bod modd rheoli cryfder y sain. At hynny, mae sefyll yn weddol lonydd wrth gyfieithu yn lleihau’r 
posibilrwydd y bydd sŵn cefndir oherwydd bod symudiadau’n cael eu bwydo i lawr y meicroffon. Os ydych yn siarad 
i feicroffon o gonsol o’ch blaen, argymhellir cadw pellter cyson o ryw hanner troedfedd i ffwrdd. Cofiwch ddiffodd sŵn 
clicio’r llygoden hefyd os oes modd.

12. Sut mae ymdrin â geirfa/termau lle nad oes cyfieithiad uniongyrchol ar gael? 

Mae enghreifftiau o’r rhain yn cynnwys teitlau megis eisteddfod, mentrau iaith, cymanfa ganu ac ati, lle nad oes 
cyfieithiad uniongyrchol ar gael yn Saesneg. Pan ddefnyddir y rhain, dylai’r cyfieithydd ystyried ei gynulleidfa a pha 
mor gyfarwydd yw hi â’r maes dan sylw ac â’r eirfa a’r termau sy’n benodol i’r maes. Mae’n bosib iawn bod eich 
cynulleidfa’n gyfarwydd iawn ac na fydd angen ychwanegu na chynnig esboniad, dro arall mae’n bosib y byddwch yn 
penderfynu bod angen gwneud. Mae’n bwysig pwysleisio nad newid gwybodaeth a wneir yn y fan hon ond yn hytrach 
ychwanegu at wybodaeth trwy ddweud y term neu deitl a chynnig ychwanegiad, e.e. “Eisteddfod – a competitive 
festival of music and poetry” neu “a competitive festival of Welsh culture”. Gellir esbonio’r tro cyntaf i’r gair gael ei 
ddefnyddio a defnyddio’r term yn unig wedyn, gan obeithio bod eich cynulleidfa erbyn hynny wedi dysgu’r ystyr. Ond 
ni ddylai hyn ddigwydd ar draul colli llif ac o bosib colli gwybodaeth bwysicach. Mae ychwanegu esboniad yn cymryd 
amser, ac mae amser fel arfer yn brin.  

13. A yw pobl yn cyfeirio at y cyfieithydd yng nghanol cyfarfod weithiau?

Mae hyn yn gallu digwydd, ac nid yw’n beth gwael bob tro. Yn wir, syniad da yw annog cyfieithwyr i gael gair â 
chadeiryddion cyfarfodydd cyn cychwyn er mwyn iddynt wirio gyda mynychwyr bod y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd 
yn gweithio’n iawn. Bydd hyn hefyd yn darparu cyfle i ddatrys unrhyw broblemau cyn i bethau ddechrau’n ffurfiol. 
Felly, mae’n arfer da i gadeirydd gyfeirio at y gwasanaeth cyfieithu ar ddechrau cyfarfod. 

Weithiau mae pobl yn cyfeirio at y cyfieithydd yng nghanol cyfarfod, wedi i siaradwr ddefnyddio idiom, e.e. “a’th yr 
hwch drwy’r siop, pob lwc i’r cyfieithydd yn ceisio cyfieithu hwnna!” ac mae mynychwyr yn troi i edrych ar y cyfieithydd 
ac mae ychydig o chwerthin, ac er mwyn cyfleu hyn mae’n iawn i’r cyfieithydd ddweud, e.e. “they’ve gone bankrupt, 
an idiom with a literal meaning of a sow going through the siop, best of luck to the interpreter in trying to manage that 
one” yn y gobaith bod yr eiliad neu ddwy o chwerthin yn caniatáu amser ichi ychwanegu sylw. Ond yr hyn sy’n bwysig 
ei gofio yw bod yr ychwanegiad yn esbonio’r rheswm pam mae’r siaradwyr Cymraeg yn chwerthin ac mae cynnig 
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esboniad am hynny yn fodd o gynnwys y di-Gymraeg yn y digrifwch ac yn gwneud iddynt deimlo’n rhan o’r holl beth. 

O bryd i’w gilydd fel y nodwyd yn flaenorol yn yr e-lyfr hwn, bydd ambell un – a phwysleisir nad yw hyn yn rhywbeth 
sy’n digwydd yn aml – yn cyfeirio at y cyfieithiad ac yn dweud rhywbeth tebyg i “it must have been lost in translation!”, 
a hynny heb unrhyw sail. Y cyngor gorau i’r cyfieithydd o dan yr amgylchiadau hyn yw peidio ag ymateb a pharhau â’r 
dasg heb adael i sylwadau negyddol amharu ar berfformiad. Weithiau mae sylwadau’n gallu bwrw hyder cyfieithydd, 
ond mae’n bwysig peidio â gadael i hyn ddigwydd. 

Mae nifer o gadeiryddion hefyd yn diolch i’r cyfieithydd am ei waith ar ddiwedd cyfarfod, ac mae’n iawn i’r cyfieithydd 
ddweud yn syml iawn “I would like to thank the interpreter” heb fynd dros ben llestri, er efallai fod Cadeirydd y 
cyfarfod wedi dweud ychydig yn fwy na hynny, ond mae’n teimlo braidd yn chwithig i gyfieithydd ganu ei glodydd ei 
hun. 

14. A oes angen cyfieithu iaith gref? 

Mae iaith gref yn cael ei defnyddio o bryd i’w gilydd, hyd yn oed mewn cyfarfodydd ffurfiol. Wrth gyfieithu mewn 
achosion llys neu wrandawiadau, er enghraifft, a bod iaith gref yn rhan o’r dystiolaeth a roddir gan ddiffynnydd neu 
dyst, mae disgwyl i’r cyfieithydd gynnig fersiwn yn yr iaith darged (os defnyddir geiriau Saesneg yn rhan o dystiolaeth 
Gymraeg, e.e. “f*ck/f*cking”, rhaid defnyddio’r union air/eiriau hynny, ni waeth pa mor anghyfforddus yw hyn i chi fel y 
cyfieithydd). Os nad oes cyfieithiad cyfatebol amlwg ar gael yn yr iaith darged, mae’n bosib iawn mai’r cyngor gorau 
yw ceisio rhoi eglurhad, yn debyg iawn i sut mae ymdrin â dywediadau ac idiomau, e.e. “fel rhech mewn pot jam” 
a dweud rhywbeth tebyg i “useless – with a literal meaning of like a fart in a jam jar”. Os ydych mewn cyfarfod mwy 
arferol, lle nad yw geiriau penodol mor arbennig o bwysig, ond yn hytrach lle mae’r pwyslais ar gyfleu’r neges, efallai 
fod pa mor gyfforddus yw’r cyfieithydd yn rhegi yn elfen. Dyweder, er enghraifft, fod rhywun yn cyfeirio at unigolyn 
arall drwy ddweud, “mae’r unigolyn hwn yn dipyn o goc oen” ac os nad yw’r cyfieithydd yn gyfforddus yn defnyddio 
iaith gref neu liwgar, yna gellir ei gyfieithu fel “this individual is a bit of a pain” yn hytrach na chyfeirio at rannau o’r 
corff! Mae’n bwysig darllen y sefyllfa a defnyddio gair priodol i gyfleu lefel yr emosiwn/dicter ayyb.

15. Pa mor gryf neu dawel y dylwn i siarad?

Mae hyn yn dibynnu i raddau ar y dechnoleg a ddefnyddir. Os ydych yn cyfieithu ar y pryd wyneb yn wyneb ac yn 
defnyddio offer symudol, yna mae angen lefelu’r llais. Yn draddodiadol, mae’r offer hwn wedi’i alw’n offer sibrwd, ond 
nid sibrwd mae cyfieithydd ar y pryd yn y ei wneud ond yn hytrach, gostwng lefel y llais fel bod modd i’r cyfieithydd 
glywed y gwreiddiol wrth siarad yn dawel a sicrhau nad yw eich llais chi (y cyfieithydd) yn tarfu ar y siaradwr (gweler 
Pennod 3). Mae hefyd yn dibynnu ar yr ystafell; os yw’n ystafell fawr mae’n bosib i’r cyfieithydd siarad ychydig yn 
gryfach ond os ydych mewn ystafell fach, e.e. cyfieithu ar y pryd mewn cyfweliadau swydd lle mae posibilrwydd 
y bydd ymgeiswyr yn teimlo’n nerfus, mae’n hollbwysig bod y cyfieithydd yn ystyried hyn ac yn lefelu ei lais yn 
briodol, yn ogystal ag eistedd mewn man priodol. Mae cyfieithydd sy’n cyfieithu â llais rhy gryf yn ddigon i amharu 
ar berfformiad ymgeisydd nerfus, a rhaid bod yn sensitif ac yn wyliadwrus. Os ydych mewn cyfweliad ac yn sylwi 
bod yr ymgeisydd yn sylwi ac yn edrych arnoch chi, mae angen i chi wirio eich bod yn siarad ar lefel sy’n briodol i’ch 
amgylchedd. 

Os ydych yn cyfieithu ar y pryd mewn bwth neu o bell ar-lein, mae’n bosib i’r cyfieithydd siarad ar lefel fwy naturiol, 
a hynny oherwydd bod modd rheoli cryfder y sain. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae temtasiwn i chwyddo’r sain ac 
i’r cyfieithydd godi ei lais, ond dylid gochel rhag i’r ddau gystadlu â’i gilydd gan y gall hynny achosi straen ar lais 
cyfieithydd ond yn fwy pryderus, mae ymchwil diweddar yn dangos bod perygl o ‘acoustic shock’ a all niweidio’r clyw 
yn barhaol. Felly, y cyngor yw cadw lefel y sain mor isel â phosib.   

16. Beth os na fydd modd clywed yn glir?

Nid yw’r cwestiwn hwn yn annhebyg i Gwestiwn 11. Efallai ei bod yn swnio’n elfennol, ond nid yw’n bosib i gyfieithydd 
wneud ei waith yn llwyddiannus oni bai ei fod yn medru clywed yr hyn sy’n cael ei ddweud yn glir. Felly gwnewch y 
gorau o’r elfennau technegol a’ch lleoli eich hun yn y man gorau yn yr ystafell er mwyn medru clywed, a symud os 
oes rhaid. Os oes system sain, mae’n iawn i chi holi’r trefnydd a oes modd derbyn ffrwd sain, ac os yw clywed yn glir 
yn parhau i fod yn broblem, tynnwch sylw’r cadeirydd neu’r trefnydd at hyn, fel bod modd gofyn i siaradwyr siarad yn 
gryfach.

Mae clywed yn glir yn medru bod yn anhawster hyd yn oed wrth gyfieithu mewn bwth ac mewn siambr lle mae modd 
i’r cyfieithydd reoli uchder y sain. Yn y sefyllfaoedd hyn, bydd gan siaradwyr feicroffon ar gonsol, ond hyd yn oed 
wedyn mae disgwyl iddynt ddefnyddio’r meicroffon hwnnw yn llwyddiannus, hynny yw, ei gadw tua chwe modfedd 
o’r geg. Os oes gan siaradwyr duedd i bwyso’n ôl yn eu seddi, bydd clywed yn anhawster, a hynny nid yn unig i’r 
cyfieithydd ond i eraill yn y cyfarfod hefyd. Mewn sefyllfa debyg i hon mae’n iawn i’r cyfieithydd ddweud “Interpreter 
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speaking; could you please ask the speaker to use the microphone?”

Mae’r elfen hon hefyd yn berthnasol wrth gyfieithu ar y pryd o bell ar-lein. Mae’n bwysig bod mynychwyr yn diffodd 
eu meicroffonau pan nad ydynt yn siarad, neu gall beri trafferth wrth i chi geisio cyfieithu, er enghraifft, ar Zoom. 
Tra byddwch chi wrthi, byddwch siŵr o fod yn gwylio ac yn cyfieithu siaradwr ar ‘speaker view’ (er mwyn gweld ei 
wefusau’n well), ond yn sydyn iawn, gallai’r camera neidio oddi ar y siaradwr tra bydd yn siarad a chithau’n cyfieithu, 
ac amlygu rhywun arall sydd heb ddiffodd meicroffon ac y mae ei sŵn wedi achosi i’r camera droi ato (oherwydd 
lefel y sain – ci’n cyfarth, er enghraifft, neu ffôn yn canu neu sŵn siarad yn y cefndir). Ni fydd yr unigolyn hwnnw bob 
amser yn sylweddoli bod ei feicroffon yn fyw. 

Weithiau, pan fyddwch ar-lein, mae angen annog cyfranwyr i eistedd yn nes at eu dyfais er mwyn i bawb (ac nid y 
cyfieithydd yn unig) fedru eu clywed yn well. Erbyn hyn mae llawer yn gwisgo pensetiau gyda meicroffon, sy’n help 
mawr i bawb fedru clywed yn glir.  

17. Beth os yw pobl yn siarad ar draws ei gilydd?

Mae synnwyr cyffredin yn dweud na all cyfieithydd gyfieithu mwy nag un siaradwr ar y tro. Ond, mae’n syndod pa mor 
aml mae pobl yn siarad ar draws ei gilydd. Mae angen cadeirio cadarn er mwyn cadw trefn; yr hyn a olygir wrth hyn 
yw sicrhau bod pawb yn cymryd eu tro i siarad. Un llais sydd gan y cyfieithydd ac mae’n amhosib cyfleu pob dim (ac 
mae disgwyl i gyfieithydd ar y pryd gyfieithu popeth a ddywedir bob amser), os oes mwy nag un person yn siarad ar 
yr un pryd. Efallai fod hyn yn swnio braidd yn elfennol, ond credwch chi, mae’n digwydd yn aml mewn cyfarfodydd, 
yn enwedig mewn pwyllgorau. Er mwyn goresgyn hyn, mae’n hanfodol bod y cadeirydd yn mynnu bod pob dim yn 
mynd trwy’r gadair a bod y cadeirydd yn gwahodd aelodau i gyfrannu. Mae sicrhau bod aelodau’n cael eu gwahodd i 
siarad yn golygu bod rheolaeth a bod saib byr rhwng pob cyfraniad. Mae’r eiliad neu ddwy yma yn eithriadol o bwysig 
er mwyn i’r cyfieithydd ar y pryd gymryd anadl a newid tôn y llais i ddynodi siaradwr arall. Mae hyn yn gwella’r profiad 
i’r rheini sy’n derbyn y gwasanaeth. Os ydych yn cyfieithu ar-lein, mae’n hollol iawn ichi deipio yn y blwch sgwrsio, 
“Please speak one at a time to ensure nothing is missed”. Mae hyn wedyn yn gadael i bawb wybod eu bod yn 
gwneud y cyfieithu’n waith llafurus ac nad yw’n dderbyniol i bawb siarad ar draws ei gilydd.

Os cewch eich hunan mewn sefyllfa lle mae hyn yn digwydd a’r cadeirydd yn methu cadw trefn, yna dylid 
canolbwyntio ar yr hyn sy’n mynd trwy’r gadair. Hynny yw, cyfieithwch y siaradwr y mae’r cadeirydd wedi’i wahodd 
ac anwybyddwch yr unigolion hynny sydd mewn gwirionedd wedi torri ar draws a thorri protocol arferol cynnal 
cyfarfodydd dwyieithog llwyddiannus. Os yw’r broblem hon yn parhau o gyfarfod i gyfarfod, dylai’r cyfieithydd gael 
gair â’r trefnydd a’r cadeirydd y tu allan i’r cyfarfod a thynnu eu sylw at y broblem (gweler Pennod 5, Rhan 2). Y gwir 
yw nad yw’r cyfieithydd yn medru gwneud ei waith yn iawn os yw’r sefyllfa hon yn codi ac mae’n rhoi defnyddwyr y 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd dan anfantais. 

18. Beth os oes angen i mi disian neu beswch?

Mae’r ateb i’r cwestiwn hwn yn un syml – cofiwch ddistewi eich meicroffon. Dylid cofio bod meicroffonau’n bethau 
sensitif iawn ac mae synau tebyg i disian neu beswch yn gallu bod yn anghyfforddus iawn i wrandawyr orfod eu 
clywed. Hefyd, gall hyn gynnwys synau megis yfed dŵr ac anadlu’n ddwfn. Dyweder, er enghraifft, eich bod wedi 
bod wrthi’n cyfieithu am gyfnod hir, neu newydd orffen cyfieithu rhywbeth arbennig o drwm, cofiwch ddistewi eich 
meicroffon cyn ochneidio neu gymryd anadl. 

19. A ddylwn i allu gweld wyneb/gwefusau’r person sy’n siarad?

Mae’r angen i weld wyneb/gwefusau’r siaradwr yn glir yn amrywio o gyfieithydd i gyfieithydd. Mae rhai’n rhoi pwys 
mawr arno ac yn gweld ei fod o gymorth am eu bod yn defnyddio cyfuniad o wrando a darllen gwefusau. Mae 
myfyrwyr neu rai sydd wrthi’n dysgu’r grefft yn rhoi tipyn o bwys ar weld wynebau’n glir. Os ydych yn rhywun sy’n 
ffafrio hyn, mae angen i chi eich lleoli eich hun yn ofalus wrth gyfieithu wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, mae’n rhaid 
ceisio ymgyfarwyddo â chyfieithu ar y pryd heb weld wynebau, oherwydd weithiau gallai fod yn rhaid cyfieithu rhywun 
heb fedru gweld ei wyneb ac mae hyn hefyd yn wir wrth gyfieithu mewn rhai siambrau lle nad yw’r bwth cyfieithu yn 
caniatáu i’r cyfieithydd weld wynebau pawb (os ydych mewn bwth, fodd bynnag, byddwch yn gallu dibynnu ar lefel 
sain gryfach, a fydd o gymorth). Mae’r un peth yn wir wrth gyfieithu ar-lein o bell, os yw, e.e. cysylltedd rhywun yn 
araf, mae’n bosib y byddant yn dewis diffodd camera, neu os nad yw’r gwefusau’n cydamseru (mewn sync) â’r llun 
neu mae eraill yn cysylltu dros y ffôn, ac mae’n rhaid i’r hyn a glywir gael ei gyfieithu heb weld llun.

20. A oes angen i mi gyfieithu cerddoriaeth / barddoniaeth?

Nac oes, nid oes disgwyl i gyfieithydd ganu. Gwell gadael i’r di-Gymraeg fwynhau’r gerddoriaeth yn yr iaith wreiddiol, 
a gall y cyfieithydd esbonio hyn i lawr y meicroffon i’r gwrandawyr cyn i’r canu ddechrau. Ond mae cyfieithu pethau 
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megis barddoniaeth ychydig yn wahanol. Os ydych yn gwybod y caiff barddoniaeth ei chynnwys, yna holwch y 
trefnydd o flaen llaw i weld beth yw barn y bardd am hyn, e.e. os mai darlleniadau ydynt, mae’n bosib y bydd y beirdd 
yn hapus i chi roi crynodeb o ystyr y gerdd neu efallai bydd y bardd yn darparu fersiwn Saesneg ar eich cyfer. Dro 
arall, mae’n bosib na fyddant eisiau i lenyddiaeth gael ei chyfieithu, gan ffafrio gadael i’r gynulleidfa wrando ar y 
gwreiddiol. Os felly, dylai hyn gael ei esbonio i’r gwrandawyr di-Gymraeg, naill ai gan y cyflwynydd neu gennych chi’r 
cyfieithydd drwy’r meicroffon, fel eu bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Cymerwch arweiniad gan yr awdur a gwnewch 
eich gwaith cartref. 

Mae’r un peth yn wir am ddarlleniadau o’r Beibl; os yw’n bosibilrwydd y bydd darlleniad, cofiwch fynd â chopi o’r Beibl 
Saesneg gyda chi a holwch beth yw’r darlleniad o flaen llaw. Mae gwneud cyfiawnder â darlleniadau o’r Beibl yn her 
hyd yn oed i’r cyfieithydd mwyaf profiadol, ac nid yw’n cymryd rhyw lawer o waith trefnu i sicrhau eich bod yn holi 
pa ddarlleniad a fydd yn cael ei roi cyn mynd. Mae’n arfer da i’r trefnwyr/siaradwyr sicrhau eich bod yn gwybod hyn 
ymlaen llaw. Nid yw’n dderbyniol nac yn deg disgwyl i gyfieithydd allu cyfieithu darnau llenyddol na chrefyddol heb 
gyfle i ymbaratoi. Yn sgil gwneud gwaith ymchwil gyda gwrandawyr gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, mae’r mwyafrif 
ohonynt o’r farn ei bod yn well ganddynt glywed rhywbeth, rhyw fath o esboniad neu eglurhad o ddarn o farddoniaeth 
neu weddi, yn hytrach na chlywed dim. Paratoi trylwyr yw’r ateb a meithrin perthynas waith broffesiynol â chleientiaid 
fel eu bod yn deall yn llawn beth yw eich anghenion chi fel cyfieithydd er mwyn sicrhau tegwch i bawb.

21. Beth os oes angen cymorth emosiynol ar ôl gorfod clywed a chyfieithu pethau trwm, personol ac anodd?

O bryd i’w gilydd mewn achosion llys neu sefyllfaoedd sensitif, byddwch chi, y cyfieithydd, yn gorfod gweld, clywed 
a chyfieithu pethau sy’n anodd eu gweld, eu clywed a’u dweud. Gall hyn gynnwys geiriau, ymddygiad a golygfeydd 
o ymladd, trais domestig, anafiadau corfforol, niwed emosiynol ac ati. Mae’n gallu bod yn anodd iawn dygymod â 
hyn yn eich meddwl ar ôl gadael y cyfarfod/gwrandawiad. Mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’r sawl a gomisiynodd 
eich gwaith i roi gwybod am unrhyw niwed meddyliol sy’n dod i’ch rhan, a gofyn am gymorth rhywun a all roi cyngor. 
Mae sefydliadau fel Cymorth i Ddioddefwyr/Victim Support a CAFCASS yn darparu’r math hwn o wasanaeth, ond 
mae angen cryn dipyn o hyrwyddo ar argaeledd eu gwasanaeth a’r ffaith y dylent fod ar gael i unigolion allweddol 
sy’n cynorthwyo mewn achosion llys a chyfarfodydd/gwrandawiadau o’r math sensitif hwn. Mae gwasanaeth cyngor 
a chymorth annibynnol ar gael hefyd, fel Mind, neu’r Samariaid, ond cofiwch eich bod yn rhoi gwybod i’r cwmni/
sefydliad a gomisiynodd y gwaith os oes problem, a’ch bod yn siarad â rhywun i gael cymorth os yw darn o waith 
penodol yw’n gadael ei ôl arnoch.



51

Pennod 9 

Cyfieithu Proffesiynol 
Mae cyfieithu ar y pryd yn faes sy’n bodoli yng Nghymru ers dros hanner canrif, ac erbyn hyn mae’n broffesiwn sydd â 
statws a pharch, wrth i fwy a mwy o sefydliadau a mudiadau weld pwysigrwydd cynnig cydraddoldeb ieithyddol. Hefyd, mae 
cadeiryddion a mynychwyr cyfarfodydd yn dod i ddeall pwysigrwydd cyfathrebu â chyfieithwyr ar y pryd cyn ac yn ystod 
cyfarfod neu ddigwyddiad. 

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru  

Mae’r amrywiaeth eang o sefyllfaoedd lle mae’n gynyddol ofynnol i gyfieithwyr ddarparu gwasanaeth yn golygu eu bod yn 
dyst i doreth o wybodaeth. Bydd rhywfaint o’r wybodaeth honno yn gyhoeddus, wrth i niferoedd cynyddol o sefydliadau 
ddarlledu trafodion neu weithgareddau, tra bod cynnwys digwyddiadau eraill, oherwydd eu natur, yn gwbl gyfrinachol. Mae’n 
hollbwysig bod cyfieithwyr ar y pryd yn sylweddoli mai braint yw cael bod yn rhan o drafodaethau fel hyn, a’u bod yno nid 
oherwydd pwy ydyn nhw, ond yn hytrach oherwydd eu gwaith yn pontio’r bwlch ieithyddol. Felly, dylid cadw mewn cof mai 
lle bach yw Cymru, a’r gymuned Gymraeg hyd yn oed yn llai. Peidiwch byth ag ailadrodd gwybodaeth; mae siawns go dda 
y bydd rhywun sydd naill ai’n perthyn i rywun y cyfeirioch chi ato, neu sy’n ei adnabod, yn eich clywed yn ailadrodd. Hyd yn 
oed os yw’r wybodaeth honno wedi’i datgan mewn man cyhoeddus, gwell peidio ag ailadrodd gan fod ailadrodd yr hyn a 
glywyd yn rhinwedd eich gwaith yn amhroffesiynol. 

Er bod rhai cyfarfodydd neu gynadleddau’n cael eu cynnal fel fforymau cyhoeddus, disgwylir i gyfieithwyr gadw unrhyw 
wybodaeth a glywir wrth wneud eu gwaith yn gyfrinachol, a pheidio â rhoi’r wybodaeth honno i neb arall heb ganiatâd, ac 
eithrio pan fydd datgelu’r wybodaeth yn ofynnol o dan y gyfraith neu wedi’i hawdurdodi o dan y gyfraith. Hynny yw, os ydych 
o’r farn bod bywyd neu eiddo mewn perygl, yna mae dyletswydd i ddatgelu’r wybodaeth honno. 

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Yng Nghymru, rydym ni’n ffodus iawn bod gennym gorff cenedlaethol sy’n arwain, yn datblygu ac yn hyrwyddo cyfieithu 
proffesiynol Cymraeg < > Saesneg, ac anogir pob cyfieithydd sydd am wella ei sgiliau i fanteisio ar yr amrywiaeth o 
adnoddau sydd ar gael ar wefan y Gymdeithas: https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/ 

Aelodaeth o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru 

Rhaid llwyddo yn nhrefn arholi’r Gymdeithas i ddod yn aelod ohoni. 

Mae gan Aelodaeth CAP y Gymdeithas yr un statws ag Aelodaeth Gyflawn i’r cyfieithwyr testun. Mae safon Aelodaeth CAP 
yn cyfateb i safon aelodaeth gwbl broffesiynol, lle gall yr aelod gyfieithu’n rhugl ac yn gywir o’r Gymraeg i’r Saesneg (ac/neu 
o’r Saesneg i’r Gymraeg mewn rhai amgylchiadau – ond mae hyn yn ddarostyngedig i broses ymgeisio ar wahân) mewn 
sefyllfaoedd sy’n amrywio o’r tra ffurfiol i’r anffurfiol iawn. Disgwylir i’r cyfieithydd feddu ar ddealltwriaeth drylwyr o gefndir 
diwylliannol y ddwy iaith. 

Fel y nodir uchod, mae dau gategori o Aelodaeth CAP, sef i’r Saesneg ac i’r Gymraeg. Nid yw’n ofynnol i ymgeiswyr 
ymgeisio yn y categori i’r Gymraeg oni bai eu bod yn bwriadu cynnig hynny fel gwasanaeth proffesiynol, felly y categori i’r 
Saesneg yw’r un mwyaf cyffredin. Dyfernir aelodaeth yn unol â’r iaith darged y mae’r ymgeisydd yn llwyddo ynddi ac mae’r 
prosesau arholi ar wahân. Nodir y lefel(au) o aelodaeth yn glir ar y dystysgrif aelodaeth ac yng Nghofnod Aelodaeth yr aelod 
ar wefan y Gymdeithas. 

Cyn ystyried sefyll y Prawf CAP i’r Saesneg, argymhellir y dylai ymgeiswyr feddu ar o leiaf 200 awr o brofiad cyfieithu ar y 
pryd. Yn sgil y ffaith bod amgylchiadau gwaith cyfieithwyr yn wahanol ac y bydd y gofynion arnynt i gyfieithu ar y pryd yn 
amrywio, nid yw’r Gymdeithas yn pennu cyfnod penodol ar gyfer cyflawni hyn. Gallai cyfieithydd sy’n cyfieithu ar y pryd yn 
gyson mewn cyfarfodydd gyrraedd y nifer hwn o oriau mewn ychydig fisoedd, ond gallai gymryd rhagor o amser i rywun nad 
yw’n cyfieithu ar y pryd mor aml â hynny neu lle mae llai o alw am gyfieithu ar y pryd yn y cyfarfodydd y mae’n bresennol 

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru
https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/
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ynddynt. Yr hyn sy’n bwysig yw y dylai ymgeiswyr deimlo’n hyderus wrth arfer y grefft cyn mentro i sefyll y Prawf CAP ac yn 
ffyddiog hefyd eu bod wedi cyrraedd safon Aelodaeth CAP. Mae disgwyl lefel gadarn o ruglder, cywirdeb a stamina cyn rhoi 
cynnig arni.

Yn sgil COVID-19 a’r symud i weithio a chynnal cyfarfodydd o bell, penderfynodd y Gymdeithas ymateb trwy fabwysiadu 
dull newydd o gynnal y Prawf CAP. Yn hytrach na defnyddio stiwdio sain broffesiynol, fel y gwnaed o’r dechrau’n deg, 
cynhelir y Prawf CAP yn rhithwir trwy ddefnyddio llwyfan digidol. 

Cod Ymddygiad Proffesiynol 

Ar ôl llwyddo yn arholiadau’r Gymdeithas, mae holl aelodau’r Gymdeithas yn ymrwymo i ymddwyn yn unol â’r Cod 
Ymddygiad Proffesiynol wrth dalu eu tâl aelodaeth. 

Mae’r Cod yn gosod y safon broffesiynol a’r safon o onestrwydd y mae’n rhaid i bob aelod lynu wrthynt wrth ei waith fel 
cyfieithydd ac fel aelod o gorff proffesiynol.

Mae’r Cod yn rhoi dyletswydd ar bob aelod i ymddwyn yn anrhydeddus tuag at ei gyd-aelodau a’r Gymdeithas ac i beidio â 
dwyn anfri arnynt. Yn yr un modd, rhaid i aelod gynnig y gwasanaeth gorau posib i’w gwsmeriaid a chynhyrchu gwaith o’r 
safon uchaf ar bob achlysur.

Mae holl aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn ddarostyngedig i gynnwys y Cod Ymddygiad Proffesiynol. Mae’n 
ymwneud â chyfieithu a chyfieithu ar y pryd Cymraeg/Saesneg yn unig ac nid ag unrhyw gyfuniad arall o ieithoedd.

Mae dolen i’r Cod Ymddygiad Proffesiynol isod. 

https://www.cyfieithwyr.cymru/files/CCC-Cyf-Cod-Ymddygiad-Proffesiynol.pdf

Cyfieithu ar y pryd mewn achosion llys 

Mae llwyddo yn arholiadau’r Gymdeithas yn amod i fedru mynd i gyfieithu ar y pryd i Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi. 

Strwythur y system llysoedd a thribiwnlysoedd

Mae’r system llysoedd yn un gymhleth ac yn un sydd wedi datblygu dros amser maith, rhyw fil o flynyddoedd. Felly dyma 
drosolwg gweddol syml ohoni.

Caiff mathau gwahanol o achosion eu cyfeirio at lysoedd penodol: er enghraifft, mae pob achos troseddol yn cychwyn 
yn Llys yr Ynadon, ond caiff materion mwy difrifol eu trosglwyddo o’r fan honno i Lys y Goron a chaiff apeliadau o Lys yr 
Ynadon eu hanfon i Lys y Goron hefyd. Caiff apeliadau o Lys y Goron eu hanfon i’r Uchel Lys, ac o bosib i’r Llys Apêl neu 
hyd yn oed i’r Goruchaf Lys.

Weithiau, caiff achosion sifil eu hanfon at ynadon, ond mae’n bosib iawn y cânt eu hanfon i’r Llys Sirol. Unwaith eto, gellir 
anfon apeliadau i Lys y Goron, i’r Uchel Lys ac i’r Llys Apêl.

Llys y Goron

‘Cafodd Llys y Goron ei sefydlu yn 1971. Mae’n delio’n bennaf ag achosion troseddol ac mae’n gweithredu fel llys apeliadol 
i Lysoedd Ynadon. Nodwedd fwyaf arbennig y llys, efallai, yw defnyddio Rheithgor fel rhan o broses treial/prawf. Mae 
ganddo awdurdodaeth gwrandawiad cyntaf dros bob achos a brofir ar dditiad. Yr enw ar Lys y Goron yn Llundain yw’r Llys 
Troseddol Canolog – neu’r ‘Old Bailey’ ar lafar gwlad.’ Coleg Cymraeg – Y Gyfraith

https://www.cyfieithwyr.cymru/files/CCC-Cyf-Cod-Ymddygiad-Proffesiynol.pdf
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Mae Llys y Goron yn llys sy’n ymdrin ag achosion difrifol sy’n cynnwys:

• achosion a anfonir yno am brawf/treial gan Lysoedd yr Ynadon oherwydd bod y drosedd yn un dditiadwy, sef yn 
drosedd y gellir ei chlywed gan Lys y Goron yn unig;

• trosedd y gellid ei chlywed yn Llysoedd yr Ynadon, ond y gellid hefyd ei chlywed yn Llys y Goron, hynny yw, os yw’r 
diffynnydd yn dewis prawf/treial gan reithgor;

• diffynyddion lle mae Llysoedd yr Ynadon wedi penderfynu eu bod yn euog, ond cânt eu hanfon i Lys y Goron i’w 
dedfrydu oherwydd difrifoldeb y drosedd;

• apeliadau yn erbyn penderfyniadau a wneir gan Lysoedd yr Ynadon.

Yn Llys y Goron bydd Barnwr yn eistedd, ond yn Llys yr Ynadon ceir Ynadon Heddwch a mainc o aelodau 
(Cadeirydd y Fainc). Hefyd, bydd Clerc yn gwasanaethu drwy ddarparu gwybodaeth drefniadaethol a chyfreithiol.

Sut mae cyfarch:  

Barnwr yn Llys y Goron – Eich Anrhydedd – Your Honour

Ynad yn Llys yr Ynadon – Eich Anrhydedd – Your Worship

Mae pob achos yn dechrau yn Llys yr Ynadon. Anfonir diffynyddion troseddau ditiadwy i Lys y Goron i sefyll eu prawf.

Mae diffynyddion mewn achos ‘naill ffordd’ (‘either way’) sy’n dewis pledio’n ddieuog yn medru gofyn am brawf/treial gan 
reithgor yn Llys y Goron. Hyd yn oed os na ofynnir am brawf/treial gan reithgor, gall ynadon benderfynu eu hanfon i sefyll 
prawf/treial yn Llys y Goron os yw’r drosedd yn un ddifrifol.

Pe bai diffynnydd yn pledio’n euog o drosedd ddifrifol, ‘naill ffordd’, gall ynadon eu hanfon i Lys y Goron i’w dedfrydu.

Yr Erlyniad a’r Amddiffyniad (Prosecution and Defence)

Yr erlyniad sy’n gyfrifol am erlyn rhywun sydd wedi’i gyhuddo o drosedd, a’r cyfreithiwr neu’r bargyfreithiwr ar ran y 
diffynnydd sy’n gyfrifol am gynrychioli’r diffynnydd gan archwilio’r achos ar ran y diffynnydd, cynghori’r diffynnydd sut dylai 
bledio ac, os oes angen, ei gynrychioli mewn prawf/treial.

Y prawf/treial yw’r broses sy’n penderfynu a yw’r diffynnydd yn euog o drosedd, a chynhelir hwn mewn llys. Mae dwy ran i’r 
prawf/treial; yr achos ar ran yr erlyniad a’r achos ar ran yr amddiffyniad. Yr erlyniad sy’n mynd yn gyntaf i brofi’r cyhuddiad 
yn erbyn y diffynnydd a gellir galw ar dystion i roi tystiolaeth er mwyn ceisio profi euogrwydd. Mae’r bargyfreithiwr ar ran y 
diffynnydd yn medru croesholi’r tystion er mwyn profi fel arall, a gwneir y gwrthwyneb i hyn hefyd, sef gall yr amddiffyniad 
alw ar dystion, a bydd gan y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad hawl i’w croesholi hwythau hefyd.

Y Barnwr a’r Rheithgor (Judge and Jury)

Fel y nodwyd eisoes, os yw’r drosedd yn un ddifrifol, caiff yr achos ei glywed yn Llys y Goron gan farnwr a rheithgor. Y 
barnwr fydd yn gwneud y penderfyniadau ynglŷn â’r gyfraith gan lywio a rheoli’r prawf/treial. Y rheithgor fydd yn ystyried 
y dystiolaeth, ac yn penderfynu a yw’r sawl sydd ar brawf/treial yn euog neu’n ddieuog. Y barnwr fydd yn penderfynu ar y 
ddedfryd, a gellir rhoi dedfrydau cymunedol neu ddedfrydau o garchar yn ogystal â dirwy. Gall y diffynnydd anghytuno â 
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dyfarniad Llys y Goron ac apelio.

Hawl i siarad Cymraeg yn y Llysoedd

Cynllun Iaith Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi 2018–2021

“Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi yn gweithio i Gynllun Iaith ac nid i’r Safonau. Gan ein bod yn 
gorff sy’n perthyn i’r Goron mae’n rhaid cael caniatâd y Gweinidog i symud o weithredu cynllun i safonau ac nid yw hyn wedi 
digwydd.” Hywel G Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg ac Ymgysylltiad Staff, Uned Iaith Gymraeg, GLlThEM.

1.3 Mae Cynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn ymrwymo GLlThEM i gefnogi’n llwyr yr 
egwyddor sy’n sail i Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 sef trin pawb sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yng Nghymru, yn yr un 
modd â’r sawl sy’n dymuno defnyddio’r Saesneg.

3.3 Mae gan Farnwyr Cyswllt y Gymraeg rôl bwysig i’w chwarae mewn perthynas â sicrhau bod darpariaethau’r cynllun hwn 
ar waith mewn perthynas â defnyddio’r Gymraeg mewn gwrandawiadau llys/tribiwnlys.

Atodiad iii Cyfieithwyr 

10. Pan fydd unrhyw unigolyn yn dewis rhoi tystiolaeth yn Gymraeg, gall unrhyw gwestiynau a ofynnir yn Saesneg  
gael eu cyfieithu i’r Gymraeg er ei fudd. Pan fydd y llys yn ymwybodol y bydd cryn dipyn o dystiolaeth yn cael ei 
chyflwyno, gan arwain at wrandawiad hir, dylid ystyried cael dau gyfieithydd yn bresennol. Gwneir hyn er mwyn sicrhau 
bod cyfieithwyr yn cael seibiant rheolaidd ac aml, heb oedi nac ymestyn hyd y gwrandawiad yn ddiangen. Y llys, ar 
ôl ymgynghori ag Uned yr Iaith Gymraeg y Gwasanaeth, ac os ystyrir ei bod yn briodol, fydd yn penderfynu ar nifer y 
cyfieithwyr sydd eu hangen.

Er mwyn trefnu cael cyfieithydd ar y pryd Cymraeg yn bresennol, dylai’r llys anfon y ffurflen berthnasol i Uned yr Iaith 
Gymraeg, a fydd yn trefnu bod cyfieithydd addas ar gael.

11. Dylid rhoi pob cymorth i’r cyfieithwyr baratoi at y gwrandawiad. Bydd Uned yr Iaith Gymraeg yn gwneud cais trwy 
ebost i roi copïau o’r cyhuddiad/gŵys ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill, megis datganiadau tystion i’r cyfieithydd 
ar ddiwrnod y gwrandawiad. Fel hyn, bydd gan y cyfieithydd amser i baratoi ac i nodi unrhyw derminoleg anarferol neu 
arbenigol a allai gael ei defnyddio yn y gwrandawiad. Dylai staff y llys wneud yn siŵr bod copïau dwyieithog o bob llw/
cadarnhad ar gael. Hefyd, dylid sicrhau bod Beibl Cymraeg ar gael ym mhob ystafell llys.

Dyma enghreifftiau o lw/cadarnhad y cyfieithydd. 

Tyngaf i Dduw Hollalluog y cyfieithaf yn iawn ac yn ffyddlon gan egluro’n gywir bob cyfryw fater a pheth a ofynnir i mi 
hyd eithaf fy ngallu a’m deall.  
I swear by Almighty God I will well and faithfully interpret and true explanation make of all such matters and things as 
shall be required of me according to the best of my skill and understanding. 

Llw Cyfieithydd  
Interpreter’s Oath

Yr wyf yn datgan a chadarnhau yn ddifrifol, yn ddiffuant ac yn ddidwyll y cyfieithaf yn iawn ac yn ffyddlon gan egluro’n 
gywir bob cyfryw fater a pheth a ofynnir i mi hyd eithaf fy ngallu a’m deall.  
I do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will well and faithfully interpret and true explanation make of 
all such matters and things as shall be required of me according to the best of my skill and understanding. 

Cadarnhad Cyfieithydd  
Interpreter’s Affirmation.

12. Fel y nodir ym Mhwynt 11, Uned yr Iaith Gymraeg fydd yn trefnu cyfieithydd addas; bydd yr Uned/llys yn dewis oddi 
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ar restr o gyfieithwyr cymwys sydd wedi’u cymeradwyo yn dilyn prawf i weithio yn y llysoedd. Mae rhestr o gyfieithwyr ar 
y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg.

Cyfieithu i’r Gymraeg – maes cymharol newydd ac un a gynigir mewn 
amgylchiadau eithriadol

Rhoddir yr hawl i gyfieithu’r ddwy ffordd yn y llysoedd, fel bod y sawl sy’n cael ei groesholi yn cael clywed y cwestiwn yn 
Gymraeg (cyfieithydd yn cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg). Mae’r hawl hon yn un sy’n bodoli yn y llysoedd ers Deddf yr 
Iaith Gymraeg 1967 er na wnaed defnydd helaeth ohoni ar draws meysydd eraill. 

Yn fwy diweddar, mae Mesur y Gymraeg 2011 yn nodi ‘y darperir cyfieithu ar y pryd ar gyfer y di-Gymraeg, a phur anaml 
y bydd galw am wasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Saesneg i’r Gymraeg, er y gall hyn ddigwydd mewn rhai amgylchiadau’. 
Felly, er enghraifft mae Awdurdodau Lleol, Prifysgolion a Byrddau Iechyd yn gorfod cydymffurfio â’r Safonau Iaith, ac mae 
un o’r safonau hynny yn nodi: 

Os byddwch yn gwahodd unigolyn (A) i gyfarfod, a bod y cyfarfod yn ymwneud â llesiant A, rhaid ichi ofyn i A a yw’n 
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, a hysbysu A y byddwch, os oes angen, yn darparu cyfieithu o’r Gymraeg i’r 
Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg at y diben hwnnw.

O ganlyniad i’r hawl hon, mae’n bosib y daw cais am gyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg os oes elfen o lesiant, er enghraifft 
mewn achos disgyblu, apwyntiad meddygol neu apêl. Mae’n wir dweud nad oes rhyw lawer o hyn yn digwydd ar hyn o bryd 
ac ychydig iawn o alw sydd ar gyfieithwyr ar y pryd i ddarparu’r gwasanaeth, ond amser a ddengys a fydd hyn yn newid yn y 
dyfodol. 


	Pennod 1
	Cynnal y safonau: cyfraniad y proffesiwn cyfieithu at wireddu gweledigaeth Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

	Pennod 2
	Mentro i’r Maes

	Pennod 3
	Beth sy’n gwneud Cyfieithydd ar y Pryd Da? 

	Pennod 4
	Trosolwg o Dechnegau Cyfieithu ar y Pryd a Rhai Ystyriaethau Ymarferol

	Pennod 5
	Rhan 1
Paratoi at Gyfarfod/Digwyddiad
	Rhan 2
Ymateb Defnyddwyr i Wasanaeth Cyfieithu ar y Pryd

	Pennod 6
	Cyfieithu Ar Y Pryd O Bell 

	Pennod 7
	Meini Tramgwydd i’r Cyfieithydd A Chyfieithu Ar Y Pryd Llwyddiannus  

	Pennod 8 
	Cwestiynau cyffredin (faqs)

	Pennod 9 
	Cyfieithu Proffesiynol 


