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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 

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

cyfieithu yng Nghymru. Amlinellir y cyd-destun hwnnw yn 
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 
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, 

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.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/pdfs/mwa_20110001_we.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/busnesau-ac-elusennau
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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 
ac yn gyfarwydd yng Nghymru mewn cynhadledd neu gyfarfod) os yw’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant unigolyn: 

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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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 
gyfieithu’n olynol ond nid oes gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru gategori aelodaeth ar gyfer y dull hwn.

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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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. 

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 

14 https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46163582
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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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 
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. 

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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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

Mentro i’r Maes
Nid fy mwriad i, cofiwch, yw damsang ar draed unrhyw ddiwydiant arall yng Nghymru sy’n ymwneud ag iaith, ond dyma’r 
amser perffaith i gamu i fyd cyfieithu yng Nghymru. Mae nifer o resymau’n gyfrifol am hynny, ac nid y lleiaf yw gofynion 
Safonau Comisiynydd y Gymraeg a strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Erbyn 
heddiw, mae’r rhain yn cynnig cefndir cadarn a diogel i gyfieithwyr Cymru. Felly, os ydy’r syniad o fod yn gyfieithydd wedi 
bod yn corddi yn eich bol ers tro, ac os ydy gyrfa sy’n seiliedig ar iaith â’i holl ryfeddodau yn apelio atoch, mae’n bryd 
mentro.

Byddwch yn ymuno â diwydiant proffesiynol y mae ei ddylanwad yn eang ac yn unigryw. 

Pwy sy’n cyfieithu?

Crefftwyr geiriau yw cyfieithwyr, pob un â’i gryfderau, yn hogi sgiliau dros amser. Daw pobl at y grefft o bob math o 
gyfeiriadau. Mae rhai’n gweld y ffordd yn glir o’r cychwyn cyntaf, eraill yn dewis llwybr mwy hamddenol, a’r gweddill yn 
troedio lôn droellog cyn cyrraedd yn ddiogel. Eto, pawb â’i gryfderau a phawb yn gyfartal. A phawb yr un mor hanfodol i 
gynnal bioamrywiaeth y diwydiant cyfieithu a’i holl feysydd a’i holl agweddau. Yr hyn sy’n greiddiol i bawb yw bod ganddyn 
nhw sgiliau iaith o’r radd flaenaf a meistrolaeth dda ar y Gymraeg a’r Saesneg, neu’n gweithio tuag at hynny, o leiaf.  

Cyn mentro, byddai’n ddefnyddiol ichi ystyried y cwestiynau canlynol.

A oes gennych yr awydd? 

A ydych chi eisiau cyfieithu? Cwestiwn syml, ac nid yw’n rhethregol nac yn athronyddol! Yn y gorffennol cafwyd sawl 
achos o gyflogwr yn gweld cyfle i fanteisio ar gyflogai sy’n siarad Cymraeg gan ychwanegu dyletswyddau cyfieithu at y 
llwyth gwaith.  

Mae cyfieithu’n gallu rhoi boddhad mawr ichi, ond hefyd gall fod yn anodd ac yn ailadroddus ar brydiau. Rhaid bod yn 
barod ac yn awyddus i ymgymryd â phob her. 
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A ydy eich sgiliau iaith yn ddigonol? 

Fel pob crefftwr, rhaid meddu ar yr offer cywir er mwyn llwyddo. Uwchlaw pob dim, mae’n rhaid i bob cyfieithydd feddu ar 
sgiliau iaith ardderchog. Er ei bod yn fanteisiol, wrth gwrs, rhaid pwysleisio nad oes yn rhaid cael gradd yn y Gymraeg. 
Mae gradd neu gymhwyster arall mewn meysydd megis iaith dramor, addysg neu bynciau arbenigol eraill yn gallu bod 
yr un mor fuddiol. Fodd bynnag, mae astudio Cymraeg hyd at Safon UG/Uwch yn fanteisiol iawn o ran yr hyfforddiant 
ieithyddol ychwanegol. 

Rhaid bod yn hyderus wrth ddefnyddio iaith yn gywir, a bod yn ymwybodol o bwysigrwydd cyweiriau iaith. Gellir gweithio 
tuag at hynny, wrth gwrs, ac mae nifer o opsiynau ar gael i’ch cynorthwyo, yn ddarpar gyfieithwyr, cyfieithwyr dan 
hyfforddiant yn ogystal â chyfieithwyr mwy profiadol, e.e. ymgymryd â chwrs gloywi iaith / adolygu rheolau gramadegol 
yn gyson / darllen yn eang / cael adborth gan gydweithwyr.  

A ydy eich sgiliau TG yn ddigonol? 

Mae cyfieithwyr yn gwneud defnydd helaeth o dechnoleg, felly efallai y byddwch yn gweld yr angen i wella eich sgiliau 
cyfrifiadurol ac i ymgyfarwyddo â’r datblygiadau diweddaraf yn y maes. Gall hyn eich helpu hefyd i wella safon eich 
gwaith ac i fod yn fwy cynhyrchiol.

A ydy’r amodau gwaith yn apelio atoch? 

Efallai y bydd gofyn ichi weithio am gyfnodau ar eich pen eich hun, ac efallai y caniateir ichi weithio gartref. Mantais fawr 
hynny wrth gwrs yw ei bod yn hawdd addasu patrymau gwaith wrth ymateb i anghenion teuluol ac i amgylchiadau megis 
COVID-19.

Cefnogaeth a hyfforddiant

I gyd-fynd â’r awydd a’r brwdfrydedd cychwynnol, mae angen cymorth, wrth reswm, ac mae sawl ffordd o gael y maen 
hwnnw i’r wal. Ni ellir gorbwysleisio’r budd a geir o weithio’n rhan o dîm o gyfieithwyr, naill ai i gwmni cyfieithu neu 
mewn uned gyfieithu. Mae’r cyfle i drafod cynigion, gwyntyllu syniadau a chael adborth gan gyfieithwyr mwy profiadol yn 
amhrisiadwy, a chynghorir pob cyfieithydd sydd ar ddechrau ei yrfa i dreulio cyfnod o leiaf yn gweithio’n rhan o dîm.      

I eraill, mae cymorth mwy strwythuredig yn apelio, a gellir cynnig cefnogaeth o’r fath ar ffurf hyfforddiant penodol. Erbyn 
hyn, mae gwahanol fathau o hyfforddiant cyfieithu ar gael, o gyrsiau byrion a gweithdai ymarferol annibynnol i raglenni 
cynhwysfawr sy’n medru arwain at ennill cymhwyster. Cynigir agweddau ar y ddarpariaeth hon gan nifer o sefydliadau, 
megis Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru a rhai o sefydliadau addysg uwch Cymru. Er enghraifft, cynigir e-weithdai cyfieithu 
gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, sef gweithdy a gynhelir trwy gyswllt e-bost yn unig. Caiff ei gynnig i’r Gymraeg ac i’r 
Saesneg, ac ar lefelau aelodaeth Gyflawn ac aelodaeth Sylfaenol ar wahân. Cynigir cyfle i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr 
ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant.

Felly, sut mae mynd ati i ddewis y ddarpariaeth sy’n gweddu orau ichi?

Byddai’n ddefnyddiol edrych ar yr awgrymiadau a gynigir gan Chris Schröder (Translator’s Handbook), sef y dylid ystyried tri 
ffactor pwysig wrth lunio darpariaeth gyfieithu:  

• Y cymhwyster, sef canlyniad diwedd cwrs astudio.

• Hyfforddiant  
(Er bod cymwysterau yn eich helpu i ddod o hyd i waith ac i gwblhau cyfieithiadau, mae’r hyfforddiant cywir yn eich 
helpu i wneud hynny’n iawn.)

• Rhwydweithio 
(Mae cyswllt proffesiynol yn hanfodol ac yn cynnig profiadau dysgu gwerthfawr.)

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Dyma fanteisio felly ar y cyfle i sôn am y ddarpariaeth genedlaethol a noddir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r 
elfennau uchod yn greiddiol i’r ddarpariaeth honno, sef y cwrs uwchraddedig, Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol. Mae dau 
sefydliad addysg uwch yn gyfrifol am gyflwyno’r rhaglen hon, sef Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant.
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Mae’r cwrs yn addas i fyfyrwyr o bob math o gefndiroedd:

• Myfyrwyr sydd newydd raddio mewn pwnc perthnasol 

• (Ystyrir pob math o bynciau, o iaith a’r dyniaethau’n gyffredinol i’r gwyddorau.)  

• Unigolion sy’n awyddus i ddechrau ym maes cyfieithu

• Cyfieithwyr dan hyfforddiant y mae eu gweithleoedd yn awyddus i’w cefnogi ymhellach 

• Cyfieithwyr profiadol sy’n awyddus i ennill cymhwyster pellach, i ddatblygu’n broffesiynol neu i arbenigo ymhellach 
mewn agwedd benodol ar gyfieithu.

Un o brif nodweddion yr hyfforddiant yw’r hyblygrwydd a gynigir er mwyn medru ystyried cefndir, amgylchiadau, gofynion 
a disgwyliadau myfyrwyr a’u gweithleoedd. Mae hynny’n hanfodol er mwyn gwireddu’r nod o ymateb i ofynion y diwydiant 
cyfieithu modern yng Nghymru. 

Ceir hyblygrwydd o ran:

• llwybrau astudio (Tystysgrif, Diploma neu MA / rhan-amser neu amser llawn)

• gofynion mynediad

• cynnwys (cyfieithu cyffredinol ac arbenigol, cyfieithu creadigol a llenyddol, cyfle i deilwra’r cynnwys at ddibenion 
personol) 

• dulliau dysgu (ar-lein, gweithdai, ymweliadau, cyfranwyr allanol, cynadleddau)

• agweddau (cyfieithu testun / cyfieithu ar y pryd / isdeitlo / golygu)  

• profiad gwaith (rhyddid i ddewis gweithle / gweithleoedd)

Llwybrau astudio

Cynigir tri llwybr astudio, sef Tystysgrif (60 credyd), Diploma (120 credyd) ac MA (180 credyd). Ceir opsiwn hefyd i astudio 
un modiwl unigol ar y tro (10 neu 20 credyd) a gellir casglu’r credydau hynny dros gyfnod i’w defnyddio eto yn y dyfodol. 

Mae’r cwrs yn un hyblyg iawn a gellir astudio’n rhan-amser neu’n amser llawn. Gellir crynhoi’r manylion fel a ganlyn:

Llwybr Credydau Rhan-Amser / 
Amser Llawn

Tystysgrif 60 Rhan-Amser yn unig

Diploma 120
Rhan-Amser

Amser Llawn

 MA 180
Rhan-Amser

Amser Llawn

Cynnwys

Cynllunnir y cwricwlwm ar ffurf modiwlau a hynny mewn modd sy’n sicrhau y cyflwynir y myfyrwyr i’r holl agweddau ar y 
diwydiant cyfieithu yng Nghymru heddiw. Y bwriad yw eu paratoi at yrfa yn y byd cyfieithu yng Nghymru a thrwy wneud 
hynny canolbwyntir hefyd ar ddiwallu anghenion y diwydiant, megis rhoi cyfle i’r myfyrwyr gyfieithu mewn pob math o 
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feysydd, datblygu arbenigedd penodol ac ymgyfarwyddo â’r dechnoleg ddiweddaraf.  

Ceir cyfres o fodiwlau craidd (gwerth 60 credyd) y bydd pawb yn eu hastudio, ac sy’n rhan o bob llwybr, er mwyn sicrhau 
y rhoddir sylfaen gadarn, gyffredinol. Dyma fodiwlau’r Dystysgrif, i bob pwrpas. Yn ogystal, ceir cyfres o fodiwlau dewisol 
(ar gyfer llwybrau Diploma ac MA) sy’n cynnig cyfle i deilwra’r hyfforddiant i gyd-fynd ag anghenion personol, anghenion y 
gweithle neu er mwyn medru dilyn llwybr personol mwy arbenigol.

Cynllunnir y cwricwlwm hefyd i gwmpasu’r sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfieithwyr proffesiynol. Mae’r 
hyfforddiant nid yn unig yn ymateb i’r galw am gyfieithwyr testun, ond hefyd i’r galw am gyfieithwyr ar y pryd, golygyddion, 
prawfddarllenwyr ac isdeitlwyr. Darperir modiwlau arbenigol yn ymwneud â’r agweddau hynny, megis y modiwl arbenigol 
‘Uwch Sgiliau Golygu’ sy’n cwmpasu golygu cyffredinol, cyn-olygu ac ôl-olygu, a phrawfddarllen. Mae’r modiwl hwn yn 
adlewyrchu rhai o’r newidiadau diweddaraf yn y maes ac, erbyn hyn, mae lle amlwg i ôl-olygu yn y broses gyfieithu, sef 
golygu a gwella ansawdd cyfieithiadau a gynhyrchir gan beiriant. 

Mae cyfieithu ar y pryd yn agwedd allweddol ar gyfieithu, a darperir y modiwlau Cyfieithu Ar Y Pryd gan Brifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant. Cynigir llwybr hefyd i arbenigo mwy ar yr agwedd cyfieithu ar y pryd, ac i ennill cymhwyster ychwanegol 
ym maes cyfieithu ar y pryd, sef Tystysgrif Cyfieithu Ar Y Pryd. Yn yr un modd, cynigir y modiwl ‘Hanfodion Isdeitlo’ sydd yn 
mynd i gyfeiriad cyfieithu ar gyfer cyfryngau gwahanol.

Cynigir modiwlau craidd y bydd pawb yn eu hastudio, yn ogystal â modiwlau dewisol i’r rhai hynny sydd ar lwybr y Diploma 
a’r MA.

Cliciwch yma i weld holl fodiwlau’r cynllun. 

Profiad Gwaith

Mae cyfle i rwydweithio a chael cyswllt proffesiynol â’r diwydiant cyfieithu yn rhan hanfodol o’r hyfforddiant cyfieithu hwn, 
a sicrheir hynny trwy gyfrwng cyfraniadau a gweithdai gan gyfieithwyr a golygyddion profiadol, a thrwy gyflwyniadau 
gan gynrychiolwyr sefydliadau cenedlaethol megis Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, Swyddfa Comisiynydd y 
Gymraeg a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Yn ogystal, trefnir ymweliadau ag unedau cyfieithu a sefydliadau cenedlaethol 
ychwanegol er mwyn rhoi cyfle i’r myfyrwyr drochi mewn amgylchedd proffesiynol, eang.

Elfen arall sy’n ganolog i’r holl ddarpariaeth yw’r profiad gwaith. Weithiau ceir anghydweld ymysg gwahanol garfanau 
rhyngwladol ynghylch pa lwybr sy’n rhagori: dysgu cyfieithu wrth weithio (h.y. ar y job) ynteu dysgu cyfieithu mewn cyd-
destun mwy ffurfiol. Mewn gwirionedd, mae’r ddau lwybr yn medru cynhyrchu cyfieithwyr da ac mae’r hyfforddiant hwn 
yn cyfuno’r ddau. Yn sicr, ni ddylid tanbrisio manteision cael profiad gwaith uniongyrchol, a rhoddir lle blaenllaw iawn i’r 
agweddau ymarferol a dysgu wrth fynd ar leoliad profiad gwaith. Disgwylir felly i bob myfyriwr gwblhau cyfnod o brofiad 
gwaith (100 awr), a thrwy drafod a chydweithio, mae rhyddid i benderfynu ar union leoliad a phatrwm y cyfnod hwnnw.  

Un o rinweddau mawr y rhaglen genedlaethol hon yw ei bod yn efelychu arferion ac amodau gwaith cyfieithwyr proffesiynol, 
ac yn ymateb i ofynion y diwydiant cyfieithu a’r byd gwaith dwyieithog yng Nghymru. Yn hynny o beth, ceir mewnbwn gan 
banel diwydiant arbenigol (y Consortiwm Cyfieithu) ac mae’r cyngor a geir gan aelodau’r panel hwnnw yn aml yn llywio’r 
ddarpariaeth. Mae’r aelodau hefyd yn cynrychioli rhai sefydliadau sy’n rhan o’r bartneriaeth profiad gwaith.   

Hyder i gyfieithu 

Wrth fentro i’r byd cyfieithu, mae angen dos go fawr o hyder! Rhaid cadw meddwl agored hefyd a bod yn barod i dderbyn 
adborth yn gadarnhaol. Un o’r ffyrdd gorau o ddatblygu mwy o hyder yw ymarfer, ymarfer ac ymarfer, a chael adborth 
manwl mewn amgylchedd diogel. Gellir dysgu llawer hefyd wrth ddarllen gwaith cyfieithwyr eraill, yn ogystal â chynnig 
gwasanaeth gwirfoddol i rai sefydliadau nad oes ganddyn nhw uned gyfieithu benodol, megis elusennau. Er mwyn medru 
rhannu profiadau a thrafod cynigion, mae’n fuddiol iawn hefyd ymaelodi â grwpiau cyfieithu ar y cyfryngau cymdeithasol, ac 
â fforymau trafod megis Welsh-Termau-Cymraeg.

Daw hyder wrth gwrs hefyd o gael hyfforddiant. Fodd bynnag, am nifer o resymau, o ddiffyg amser i ddiffyg cyllid, efallai 
nad yw’n bosib ymrwymo i gymhwyster llawn. Mae opsiynau eraill ar gael, wrth gwrs, ac un ohonynt yw cynnal hyfforddiant 
cyfieithu ar gyfer gweithle penodol, wedi’i deilwra at ofynion unigryw gweithleoedd gwahanol. Cynigir y gwasanaeth hwn yn 
yr un modd. Nid oes credydau yn perthyn i’r hyfforddiant hwn, ond darperir hyfforddiant annibynnol arbenigol.

https://www.aber.ac.uk/cy/cymraeg/astudio-gyda-ni/uwchraddedig/astudiaethaucyfieithuproffesiynol/#cwricwlwm
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Opsiwn arall yw ymrwymo i astudio un modiwl ar y tro. Er mwyn ymateb i’r hinsawdd bresennol ac i adborth ehangach gan 
y diwydiant a chyflogwyr yn gyffredinol, cynigir un modiwl annibynnol yn gyfan gwbl ar-lein, sef y modiwl dewisol ‘Ymarfer 
Cyfieithu a Golygu’. Gwelir bod modiwlau o’r fath yn cynorthwyo gweithleoedd wrth iddynt ddatblygu rhaglenni Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus ar gyfer eu gweithwyr. 

Y ffordd ymlaen

Mae cyfieithu erbyn hyn yn rhan o wead ein gwlad, a’n cyfrifoldeb ni i gyd felly yw ymateb i’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant 
cyfieithu yng Nghymru. Yn sicr, weithiau mae diffyg cyllid a diffyg dealltwriaeth o bwysigrwydd y proffesiwn ar sawl lefel 
yn medru bod yn rhwystredig. Fodd bynnag, mae’n faes sy’n ennyn ymateb, a gwelir yn aml fod gan bawb ei farn am 
gyfieithiadau, yn enwedig yr enghreifftiau hynny o gyfieithu sy’n gallu codi gwên a chodi gwrychyn. Nid peth gwael yw 
hynny, a rhaid parhau â’r frwydr a pharhau i ymateb i’r agweddau gwrthgyferbyniol sy’n gwneud y maes yn un mor amrywiol 
a chyffrous. 

Dywedodd yr ieithydd Wilhelm von Humbold, er enghraifft, mai’r unig beth a wneir wrth gyfieithu yw ceisio cwblhau tasg sy’n 
amhosib i’w chyflawni! 

Pa beth bynnag yw eich barn am hynny, braf yw mentro. 
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Pennod 3 
Adnoddau a Thechnoleg

Rhan 1

Adnoddau

Cyflwyniad

Mae’r bennod hon yn gymorth i ddeall yr hyn sydd ynghlwm wrth gyfieithu a’r dulliau amrywiol y mae’n rhaid eu defnyddio 
mewn gwahanol sefyllfaoedd. Rhan bwysig o’r broses i ni fel cyfieithwyr yw gwneud defnydd da o’r adnoddau sydd ar gael i 
ni; gwybod pa adnoddau i ddewis o’u plith wrth fynd ati i gyfieithu, a sut i ddod o hyd i’r adnoddau hynny. 

Mae cyfieithu yn gofyn am ddealltwriaeth drylwyr (o’r pwnc ei hun ac o’r ddwy iaith), gwaith ymchwil a digonedd o adnoddau 
wrth law. Mae gennym lu o ffynonellau i droi atynt – y gamp yw dewis a dethol yn ofalus er mwyn gallu gweithio’n effeithiol, 
yn hytrach na boddi mewn geiriaduron a chanllawiau di-ri.

Nid oes un ateb syml ac mae’n rhaid i bawb ddod o hyd i’r ffynonellau sydd orau iddyn nhw yn bersonol. Bydd gan gwmnïau 
cyfieithu a sefydliadau mawr eu rhestrau adnoddau eu hunain i’w cyfieithwyr droi atynt ac mae’n siŵr y bydd llawer o’r 
adnoddau a nodir isod yn rhan amlwg ohonynt. Yn y bennod hon, felly, tynnir sylw at yr adnoddau sy’n cael eu defnyddio’n 
rheolaidd gan gyfieithwyr yn y maes ar hyn o bryd, ac awgrymiadau o ran sut i’w defnyddio a phryd. Nid yw’n rhestr holl 
gynhwysfawr, ac wrth gwrs, fel popeth arall, bydd yn newid dros amser.
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Cyffredinol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i chi er mwyn gallu gweithio’n 
effeithiol. Mae hyn yn cynnwys defnydd effeithiol o’ch meddalwedd, eich porwr gwe a’r nodweddion hynny sy’n hwyluso eich 
gwaith bob dydd. 

Ymhlith rhai adnoddau amlwg mae:

Cysgliad: Pecyn meddalwedd gan yr Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr yw Cysgliad sy’n cynnwys gwirydd 
sillafu a gramadeg Cysill a chasgliad geiriaduron Cysgeir. Mae trwydded ar gael am ddim ar gyfer unigolion, ysgolion a 
chwmnïau sy’n cyflogi hyd at 10 o bobl.

Technoleg yn Gymraeg: O raglen Cysill i ryngwynebau, mae llawer o bethau i hwyluso gweithio yn Gymraeg. Ceir rhestr 
ohonynt yma: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Technoleg-gwybodaeth.aspx

Gosod y seiliau

Yn gyffredinol, mae’n bwysig ein bod fel cyfieithwyr yn darllen amrywiaeth o ddeunyddiau Cymraeg a Saesneg ac yn nodi 
geiriau neu ymadroddion defnyddiol a diddorol. Hefyd, mae’n bwysig cadw llygad ar y newyddion a materion cyfoes i 
sicrhau dealltwriaeth o gyd-destun unrhyw beth y bydd gofyn i ni ei gyfieithu. 

Cyn bwrw ati i gyfieithu, dylech sicrhau eich bod yn ymgyfarwyddo â’r testun i’w gyfieithu. Gall hyn gynnwys troi at unrhyw 
ffynonellau pwrpasol y mae’r cleient wedi eich cyfeirio atynt, gwefan y cleient lle bydd testun neu ddogfennau sy’n cynnwys 
terminoleg ddefnyddiol, neu efallai y bydd gofyn i chi ymchwilio’n ehangach i destunau perthnasol ar y we.

Weithiau bydd gwrthdaro rhwng termau un ffynhonnell a’r llall, a bydd gofyn i ni fel cyfieithwyr ddefnyddio ein synnwyr 
cyffredin, sef rhywbeth sy’n dod yn haws gyda phrofiad! Ond yn gyffredinol, dylem ddilyn arferion neu argymhellion y corff y 
byddwn yn cyfieithu iddo gan drafod y mater os bydd unrhyw broblem neu amheuaeth.

Gramadeg ac arddull

Mae gafael gref ar ramadeg yn allweddol i ni allu llunio’r cyfieithiad gorau posibl. Fel cyfieithydd, mae’n bwysig meistroli 
arddull a chystrawen sy’n addas i bob math o destunau ac mae llu o adnoddau i’n helpu – o gyfeirlyfrau swmpus i adnoddau 
ar-lein. Isod nodir rhestr o’r adnoddau sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gan gyfieithwyr wrth lunio testun. Mae ambell 
gyfrol allan o brint, felly edrychwch amdanynt pan fyddwch chi’n ymweld â siopau llyfrau ail-law!

• Gramadeg y Gymraeg – Peter Wynn Thomas, Gwasg Prifysgol Cymru, 1996 
Cyfrol gynhwysfawr tu hwnt ar ramadeg gyfoes y Gymraeg, gyda 420 a mwy o adrannau a llu o enghreifftiau 
eglurhaol.

• Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu – J Elwyn Hughes, Gwasg Gomer, 2016 
Argraffiad diwygiedig o restr o eiriau a gamsillefir yn gyson, ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu Cymraeg 
cywir, gyda chanllawiau gramadeg. 

• Pa Arddodiad? – D Geraint Lewis, Gwasg Gomer, 2012  
Rhestr gynhwysfawr a defnyddiol o arddodiaid sy’n aml yn peri anhawster.

• Y Treigladur – D Geraint Lewis, Gwasg Gomer, 2014 
Argraffiad newydd o restr o eiriau Cymraeg sy’n achosi treiglad, a chrynodeb o’u prif reolau, ynghyd ag eglurhad o’r 
termau gramadegol a ddefnyddir. 

• Y Golygiadur – Rhiannon Ifans, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2006  
Mae’r Golygiadur yn adnodd da i olygyddion a chyfieithwyr fel ei gilydd sy’n cynnig cyngor ar faterion iaith, gramadeg 
ac arddull ynghyd ag arferion golygu. 

• Y Gweiadur – https://www.gweiadur.com/cy/Pawb 
Casgliad o adnoddau amlgyfrwng gan gynnwys diffiniadau ac ymadroddion, berfau ac arddodiaid wedi’u rhedeg, 
treigladau a chyngor gramadegol.

https://www.cysgliad.com/cy/cysill/
https://www.cysgliad.com/cy/cysgeir/
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Technoleg-gwybodaeth.aspx
https://www.gweiadur.com/cy/Pawb
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• Arddulliadur y Llywodraeth – https://llyw.cymru/canllawiau-arddull-yr-arddulliadur 
Mae’r Arddulliadur yn rhoi arweiniad ar arddull a gramadeg wrth ysgrifennu yn Gymraeg. Mae’n ffynhonnell anhepgor 
o gyngor a chanllawiau i’r rheini sy’n cyfieithu testunau cyffredinol i Lywodraeth Cymru. Gallwch chwilio am eiriau 
penodol neu bori fesul adran.

• Gafael Mewn Gramadeg – David Thorne, 2016  
https://www.porth.ac.uk/cy/collection/gafael-mewn-gramadeg-david-thorne 
Astudiaeth gyfoes o ramadeg y Gymraeg sy’n cynnwys trafodaeth ar gywair ac amrywiaeth eang o arddulliau llafar ac 
ysgrifenedig. 

• Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu – Delyth Prys a Robat Trefor, 2015   
https://llyfrgell.porth.ac.uk/View.aspx?id=1414~4k~jCaIVfFR 
Arweiniad i gyfieithwyr ar wahanol agweddau ar gyfieithu, terminoleg a thechnoleg cyfieithu.  
 
Hefyd mae’r isod yn ffynonellau safonol a defnyddiol iawn:

• Y Treigladau a’u Cystrawen – T J Morgan, Gwasg Prifysgol Cymru, 1989

• Iawn Bob Tro – Dafydd Glyn Jones, Dalen Newydd Cyf, 2016

• Cywiriadur Cymraeg – Morgan D Jones, Gwasg Gomer, 1992 

• Elfennau Gramadeg Cymraeg – Stephen J. Williams, Gwasg Prifysgol Cymru, 1980

Geiriaduron a Therminoleg

Heb os, mae mwy i gyfieithu na defnyddio geiriaduron. Rhaid eu defnyddio’n ofalus, law yn llaw â’r wybodaeth sydd gennym 
am y pwnc a’r derminoleg berthnasol. Rhaid cofio nad y gair sy’n ymddangos gyntaf yw’r un mwyaf addas bob tro, a gall fod 
angen chwilio drwy fwy nag un ffynhonnell. 

Bydd yn bwysig troi at eiriadur Saesneg bob hyn a hyn hefyd er mwyn ymchwilio ymhellach i wahanol ystyron geiriau, felly 
byddai thesawrws yn adnodd gwerth chweil i’w gael wrth law hefyd, boed hwnnw’n thesawrws ar-lein neu’n gyhoeddiad 
traddodiadol.

Geiriaduron Saesneg

Dyma ddau o’r geiriaduron Saesneg sy’n boblogaidd ymhlith cyfieithwyr:

• Oxford Dictionary of English (2010) 
Geiriadur Saesneg cyfoes cynhwysfawr sy’n seiliedig ar gorpws o 2 biliwn o eiriau Saesneg. Ar gael fel ap.

• The Chambers Dictionary (2014) 
Geiriadur Saesneg cyfoes poblogaidd a hylaw. Mae’r cyhoeddwyr yn cyhoeddi rhestr o eiriau yn rheolaidd ar y wefan 
i ddiweddaru’r geiriadur. 

Geiriaduron Cymraeg

• Geiriadur Prifysgol Cymru – http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html 
Geiriadur mwyaf cynhwysfawr y Gymraeg a ffynhonnell orgraff yr iaith. Mae ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein ac yn 
hwylus i’w ddefnyddio. Er mai geiriadur Cymraeg yw hwn, mae hefyd yn nodi cyfieithiadau Saesneg cryno a all roi 
arweiniad defnyddiol i ddefnydd geiriau ac ymadroddion, ac mae modd chwilio am eiriau Saesneg er mwyn canfod 
y geiriau Cymraeg cyfatebol. (Defnyddiwch y botwm ‘Diffiniadau Saesneg’). Dylid gochel rhag defnyddio geiriau rhy 
hynafol yn eich cyfieithiadau cyfoes! 

• Geiriadur yr Academi (2000) – https://geiriaduracademi.org/ 
Geiriadur Saesneg > Cymraeg cynhwysfawr. Ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein. Mae’n cynnig ymadroddion a phriod-
ddulliau sy’n dangos defnydd o’r gair dan sylw. Noder pan fydd y dudalen ar-lein yn goch, mae’n golygu bod mwy o 
wybodaeth yn y fersiwn papur. 

https://llyw.cymru/canllawiau-arddull-yr-arddulliadur
https://www.porth.ac.uk/cy/collection/gafael-mewn-gramadeg-david-thorne
https://llyfrgell.porth.ac.uk/View.aspx?id=1414~4k~jCaIVfFR
http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
https://geiriaduracademi.org/
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• Porth Termau – http://termau.cymru 
Mae’r Porth Termau yn dwyn ynghyd cynnwys llu o eiriaduron termau sydd wedi’u datblygu gan y Ganolfan Safoni 
Termau ac eraill ers 1993 mewn un gwefan hawdd ei chwilio (er enghraifft y Termiadur Addysg; Geiriadur Termau 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol; Geiriaduron Natur Cymdeithas Edward Llwyd). Mae modd chwilio yn y ddwy iaith. 
Bydd y canlyniadau sy’n cyfateb yn union i’ch chwiliad yn cael eu dangos ar frig y dudalen, gyda’r canlyniadau sy’n 
cynnwys y term chwilio fel rhan o’r term yn cael eu dangos oddi tanynt. Os na allwch ddod o hyd i’r term, mae’r Porth 
yn cynnig dewisiadau chwilio ar-lein eraill. Caiff ei ddiweddaru’n rheolaidd.

• Byd Term Cymru – https://llyw.cymru/bydtermcymru 
Cronfa ddata ar-lein gan Lywodraeth Cymru. Mae sawl math o adnodd yma ond y prif adnodd yw Term Cymru, sef 
cronfa helaeth o dermau safonol a chyfoes a ddefnyddir yn y gwahanol feysydd y mae’r Llywodraeth yn ymdrin â 
nhw. Caiff y gronfa ei diweddaru’n wythnosol. Gallwch chwilio am dermau neu ymadroddion Cymraeg neu Saesneg 
gan ddefnyddio’r blwch chwilio. Mae canlyniad y chwiliad yn dynodi statws y gair – o statws A (wedi’i safoni) i C 
(wedi’i gynnig gan gyfieithwyr ond heb ei safoni). 

• A Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases – Alun Rhys Cownie 
Cymorth wrth gyfieithu ymadroddion yn y ddwy iaith, yn enwedig wrth gyfieithu gwaith mwy creadigol. 

Terminoleg arbenigol a gwybodaeth pwnc

Cymorth chwilio ar y we: 

Google – Yn ogystal â chwilio’r we yn gyffredinol, mae modd defnyddio Google i chwilio drwy wefan sefydliad penodol neu 
grŵp o wefannau am air neu ymadrodd drwy wneud chwiliad safle. Defnyddiwch y canlynol cyn y term rydych yn chwilio 
amdano: site: (enw’r wefan) term er enghraifft site:senedd.wales standing order  neu site:nhs.uk coronafeirws. Bydd hyn 
yn mynd â chi at ddefnydd o’r term ar wefan benodol neu grŵp o wefannau sy’n ddefnyddiol i sicrhau cysondeb a gweld pa 
derm mae sefydliad penodol yn ei ddefnyddio.

Corpws Cyfochrog Cofnod y Cynulliad (http://corpws.cymru/ycofnod/) – mae’r corpws dwyieithog hwn yn cynnwys 
deunydd Cofnod y Cynulliad wedi’i rannu’n frawddegau gyda’r Gymraeg a’r Saesneg ochr yn ochr. Drwy chwilio am derm 
penodol yn aml cewch chi nifer o ganlyniadau, felly os yw’n rhan o ymadrodd hwy, gallwch chwilio am hwnnw hefyd i 
fireinio’r dewis. 

Welsh Termau Cymraeg – Grŵp trafod i gyfieithwyr drafod termau, ymadroddion neu frawddegau sydd ganddynt 
i’w cyfieithu. Mae modd hefyd chwilio’r archif am dermau a drafodwyd https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/
webadmin?A0=WELSH-TERMAU-CYMRAEG

Wikipedia / Wicipedia – Fel adnodd cyfeirio, mae Wikipedia yn ddefnyddiol wrth chwilio am wybodaeth gefndir neu 
esboniad o gyd-destun pwnc penodol. Mae fersiwn Cymraeg ar gael hefyd (https://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia_
Cymraeg) ond mae’n llai cynhwysfawr wrth reswm.

Ymhlith yr adnoddau terminoleg a phwnc mwyaf poblogaidd mae’r canlynol:

• Porth Termau:  http://termau.cymru 
Fel y nodwyd uchod, mae’r Porth Termau yn dwyn ynghyd deunaw o eiriaduron termau penodol mewn un wefan 
hawdd ei chwilio. Mae hyn yn cynnwys y Termiadur Addysg; Geiriadur Termau Coleg Cymraeg Cenedlaethol; Termau 
Gofal Cymdeithasol; Termau Rhwydwaith Cyfiawnder Cymru a Geiriaduron Natur Cymdeithas Edward Llwyd.

• Rhestr o Enwau Lleoedd: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru 
Gallwch ddod o hyd i sillafiad safonol enwau pentrefi, trefi a dinasoedd Cymru a chael gwybod pa ffurfiau i’w 
defnyddio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’n gweithredu fel geiriadur ar-lein wrth i chi deipio enw yn y blwch chwilio. 
Mae modd ei lawrlwytho hefyd fel adnodd. Ar hyn o bryd mae’n rhestru oddeutu 3500 o enwau lleoedd yng Nghymru. 

• Byd Term Cymru: https://llyw.cymru/bydtermcymru 
Cronfa ddata ar-lein Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â TermCymru, mae Byd Term Cymru hefyd yn cynnig adnoddau 
mwy arbenigol, er enghraifft geirfa Covid-19; canllawiau drafftio deddfwriaethol; a rhestr o arwyddion ffyrdd 
dwyieithog ar gyfer awdurdodau lleol. Cewch hefyd gasgliad o gofau cyfieithu o fersiynau dwyieithog cyhoeddedig 
dogfennau a deunyddiau eraill gan Lywodraeth Cymru ac mae modd eu mewnforio fel ffeiliau TMX. 

http://termau.cymru
http://www.termiaduraddysg.org/
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/#ABA&sln=cy
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/#ABA&sln=cy
https://llyw.cymru/bydtermcymru
http://corpws.cymru/ycofnod/
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=WELSH-TERMAU-CYMRAEG
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=WELSH-TERMAU-CYMRAEG
https://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia_Cymraeg
https://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia_Cymraeg
http://termau.cymru
http://www.termiaduraddysg.org/
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/#ABA&sln=cy
https://comisiynyddygymraeg.cymru/
https://llyw.cymru/bydtermcymru
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• Porth Termau Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/language 
Gwefan ddefnyddiol os byddwch chi’n cyfieithu deunydd technoleg gwybodaeth, mae modd chwilio am dermau 
Cymraeg a Saesneg.

• Esboniadur y Coleg Cymraeg: https://wici.porth.ac.uk/index.php/Hafan 
Adnodd amlddisgyblaethol, agored ac ar-lein, a grëwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yw’r Esboniadur. Yma  
ceir  casgliadau o wybodaeth gyfeiriol ar amryw o bynciau. Mae’r cofnodion yn gronfeydd o wybodaeth safonol, 
wedi’u llunio gan ddarlithwyr neu ôl-raddedigion y Coleg er mwyn hwyluso gwaith ymchwil gan fyfyrwyr ond mae’n 
adnodd cyfeirio defnyddiol i gyfieithwyr ar gyfer pynciau penodol.

• Y Bywiadur:  https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur 
Mewn partneriaeth â Chanolfan Bedwyr, mae’r Bywiadur yn eiriadur rhywogaethau ac mae modd chwilio am enw 
Cymraeg, Saesneg neu Ladin unrhyw anifail neu blanhigyn o’r grwpiau mwyaf adnabyddus yng ngwledydd Prydain, 
ac yn achos yr adar, ar draws y byd. Mae hefyd yn cynnwys lluniau o  nifer o’r rhywogaethau.

• Cyfraith Cymru: https://law.gov.wales/?lang=cy 
Gwefan sy’n darparu gwybodaeth am gyfraith a wneir yng Nghymru ac am ei threfniadau cyfansoddiadol. Mae’r eirfa 
ar y wefan hon yn rhoi esboniad defnyddiol o dermau cyfansoddiadol perthnasol.

• Gwasanaeth Ymchwil y Senedd: https://senedd.cymru 
Mae Gwasanaeth Ymchwil y Senedd yn gyfrifol am baratoi gwybodaeth, gwaith dadansoddi ac ymchwil arbenigol ar 
gyfer Aelodau’r Senedd a’u staff. Ond gall fod yr adnoddau hyn o ddefnydd i gyfieithwyr wrth ymchwilio i gyd-destun 
nifer o feysydd deddfwriaethol, ynghyd â geirfa benodol. Geirfa’r Gyfraith, rhestrau o eirfaoedd ynghlwm â darnau 
penodol o ddeddfwriaeth.

• Gwyddoniadur y Gwasanaeth Iechyd: https://111.wales.nhs.uk/Encyclopaedia/ 
Nid yw’n adnodd cynhwysfawr ond mae’n rhestru ac yn esbonio symptomau, cyflyrau a thriniaethau yn Gymraeg ac 
yn Saesneg a all fod yn ddefnyddiol wrth gyfieithu testunau meddygol/iechyd ac ymchwilio i ystyron.

• Geiriadur Newydd y Gyfraith – Robyn Léwis, Gwasg Gomer, 2003 
Geiriadur cynhwysfawr sy’n rhestru termau ac ymadroddion byd y gyfraith a deddfwriaeth.

Sgiliau cyfieithu a datblygiad proffesiynol

Mae hunanddysgu a hunanddatblygu yn rhywbeth a ddylai ddigwydd gydol ein gyrfa fel cyfieithwyr, ac mae llu o adnoddau 
i’w cael ar y we – gwefannau, fideos a blogiau sy’n cwmpasu pob agwedd a allai fod yn berthnasol ichi.

Gwefan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru: https://www.cyfieithwyr.cymru/ 

Mae’r wefan hon yn fan cychwyn da; cewch wybodaeth am aelodaeth, hyfforddiant a chyrsiau. Mae hefyd yn rhestru llu 
o adnoddau defnyddiol i gyfieithwyr sy’n cwmpasu pob agwedd ar y grefft. Ymhlith yr adnoddau defnyddiol a restrir, mae 
detholiad o gyfrolau sy’n trafod cyfieithu yn gyffredinol ac fel sgìl mewn meysydd penodol. 

Gwefan ITI: https://www.iti.org.uk/

Cymdeithas cyfieithwyr sy’n cwmpasu gwledydd Prydain ac sy’n cynnig aelodaeth, gwybodaeth am y maes a 
hyfforddiant a gweithdai.

Cyfnodolion a gwefannau i gyfieithwyr

Ymhlith y cylchgronau poblogaidd i gyfieithwyr mae:

Babel: https://babelzine.co.uk/

Multilingual: https://multilingual.com/

Translation Journal: https://www.translationjournal.net/

https://www.microsoft.com/en-us/language
https://wici.porth.ac.uk/index.php/Hafan
https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur
https://law.gov.wales/?lang=cy
https://senedd.cymru/
https://111.wales.nhs.uk/Encyclopaedia/
https://www.cyfieithwyr.cymru/
https://www.iti.org.uk/
https://babelzine.co.uk/
https://multilingual.com/
https://translationjournal.net/
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Ac i orffen, dyma ambell awgrym o ran adnoddau pellach i’ch helpu chi i fireinio’r grefft a datblygu eich gyrfa. Beth am 
neilltuo hanner awr yr wythnos i fynd ar drywydd rhywbeth newydd?

Adborth: Sicrhewch eich bod yn cael adborth cyson ar eich gwaith. Os ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun, ceisiwch 
ddod o hyd i gyfieithydd profiadol a fyddai’n fodlon bod yn gyfaill beirniadol ar eich gwaith nawr ac yn y man!

Sgiliau Cymraeg: Darllenwch lenyddiaeth, cyfnodolion a thestunau creadigol a phorwch drwy lyfrau gramadeg i geisio dod 
o hyd i rywbeth sy’n newydd i chi.

Sgiliau Saesneg: Porwch drwy eiriaduron, canllawiau gramadeg ac arddull, testunau technegol, testunau creadigol i 
ehangu eich gwybodaeth a’ch mynegiant.

Sgiliau mewn pynciau penodol neu arbenigol: Ewch ati i fireinio arbenigeddau penodol drwy fynd ar gyrsiau yn y maes 
dan sylw. Mae amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein am ddim mewn pynciau perthnasol i’ch maes.

Ceisiwch fynd i gynadleddau neu seminarau ar gyfer y maes/diwydiant.

Dilynwch gyfrifon Twitter perthnasol i’r maes.

Sgiliau busnes a thechnoleg

Mae cyngor ac arweiniad ar wefan Busnes Cymru ac asiantaethau tebyg. Manteisiwch ar weithdai neu seminarau am ddim.
Chwiliwch am gyrsiau ar-lein am ddim ar agweddau gwahanol ar fusnes, technoleg, datblygiad personol (e.e. Coursera).
Porwch drwy archifau Ted Talks; YouTube, blogiau ac ati. Dilynwch gyfrifon Twitter perthnasol.

Fel y nodwyd, nid yw’r rhestr adnoddau hon yn cwmpasu popeth sydd ar gael, ond mae’n adlewyrchiad teg o’r adnoddau 
sy’n cael eu defnyddio o ddydd i ddydd gan gyfieithwyr ledled Cymru, boed yn gweithio i sefydliadau a chwmnïau neu’n 
gweithio ar eu liwt eu hunain.

https://businesswales.gov.wales/cy
https://www.coursera.org/
https://www.ted.com/talks
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Pennod 3 
Adnoddau a Thechnoleg

Rhan 2 

Technoleg Cyfieithu
Gellir dadlau mai technoleg yw’r prif adnodd a ddefnyddir gan gyfieithwyr. 

Un agwedd ar dechnoleg cyfieithu sydd wedi trawsnewid sut mae rhai cyfieithwyr yn gweithio, yw’r cof cyfieithu.   

Beth yw meddalwedd cof cyfieithu?

Cymhwysiad cyfrifiadur sy’n caniatáu’r defnyddiwr i storio cyfieithiadau blaenorol ynghyd â’u testun gwreiddiol mewn cronfa 
ddata (neu fynegai) a’u hailddefnyddio mewn prosiectau cyfieithu newydd, pan fydd y defnyddiwr yn dod ar draws testun 
gwreiddiol sy’n debyg.

Dyna ddisgrifiad syml iawn o feddalwedd cof cyfieithu:

Sut mae meddalwedd cof cyfieithu yn gweithio?

I ddechrau, mae’r feddalwedd yn rhannu’r testun yn segmentau (e.e. brawddegau, ymadroddion neu eiriau) ac yna’n eu 
halinio. Byddwn ni’n galw pâr o segmentau wedi’u halinio yn ‘uned cyfieithu’:

testun gwreiddiol + cyfieithiad = uned cyfieithu

Yna, mae’n storio ac yn mynegeio’r unedau cyfieithu mewn cronfa ddata mewn ffordd drefnus ag amrywiaeth o wybodaeth 
yn gysylltiedig â nhw, e.e. dyddiad ac amser creu’r uned, enw crëwr yr uned, sawl gwaith mae’r uned wedi’i hailddefnyddio. 

Pan fydd cyfieithydd yn dechrau ar ddarn newydd o waith sy’n cynnwys rhai segmentau ffynhonnell sy’n unfath, neu’n 
debyg, i’r rhai sydd eisoes yn bodoli yn y gronfa ddata, mae’r system yn eu hadnabod ac yn adalw’r cyfieithiadau blaenorol 
ar gyfer y segmentau hynny ac yn eu hawgrymu i’r defnyddiwr.

Felly ni fyddwch byth yn gorfod cyfieithu’r un frawddeg ddwywaith.

Mae’r feddalwedd yn gallu cysylltu â chronfa ddata terminoleg i chwilio am dermau’n awtomatig. Po fwyaf y bydd y gronfa 
ddata cof cyfieithu’n tyfu, mwyaf gwerthfawr fydd y gronfa ddata.

Mathau o gydweddiad

Pan fydd y feddalwedd yn chwilio’r gronfa ddata ac yn dod o hyd i segmentau ffynhonnell sy’n unfath neu’n debyg, bydd yn 
cynnig un o ddau fath o gyweddiad:

Cydweddiad union (100%)

Enghraifft

Wrth gymharu’r ddau ddarn, gwelir bod yr uned gyfieithu yma eisoes yn y gronfa ddata – dyma’r math o gydweddiad 
mae’r cyfieithydd yn hoffi ei weld!

Mae’r feddalwedd yn defnyddio lliw i ddynodi’r cydweddiad 100% – gwyrdd fel arfer.

Dylid cofio mai awgrym yn unig yw’r cydweddiad a dylai’r cyfieithydd bob amser wirio a yw’n gywir ac yn gyfoes, 
oherwydd bod terminoleg ac ati yn gallu newid dros amser.

Cydweddiad aneglur (fuzzy match)

Enghraifft

Wrth gymharu’r ddau ddarn, gwelir bod uned gyfieithu debyg eisoes yn y gronfa ddata. Fel arfer o leiaf 75% yr un peth, 
ond gallwch chi newid y ganran hon. Mae angen ystyried pa mor ddefnyddiol fyddai canran isel iawn, oherwydd y 
byddai’n cynnig nifer uchel o gydweddiadau na fyddai’n debyg iawn.

Mae’r feddalwedd yn defnyddio lliw i ddynodi’r cydweddiad aneglur – melyn fel arfer.

Eto, dylid cofio mai awgrym yn unig yw’r cydweddiad ac y dylai’r cyfieithydd bob amser wirio a yw’n gywir ac yn gyfoes. 
Sylwch weithiau y gallwch gael cydweddiad 99% ond nad oes unrhyw beth i’w weld yn wahanol.
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Defnyddio meddalwedd cof cyfieithu

Yn ystod diwrnod gwaith cyfieithydd, ceir rhai sefyllfaoedd lle mae meddalwedd cof cyfieithu yn gallu bod yn ddefnyddiol 
iawn:

Sefyllfa 1: prosiect cyfieithu newydd sy’n debyg (o ran termau a/neu ymadroddion) i gyfieithiadau blaenorol, a thestun â 
llawer o derminoleg yn ailadrodd yn y ddogfen drwyddi draw

Sefyllfa 2: prosiect mawr y mae nifer o gyfieithwyr yn gweithio arno ar yr un pryd, sy’n gallu achosi problemau â 
chysondeb terminoleg ac ati

Sefyllfa 3: dogfennau sydd wedi’u diweddaru neu eu diwygio

Sefyllfa 4: cyfieithu gwefannau, ffeiliau dylunio pen-bwrdd a meddalwedd (lleoleiddio). Gall y feddalwedd ymdrin ag 
amrywiaeth eang o fformatau anghyffredin

Mae rhai mathau o destun yn ddelfrydol ar gyfer defnyddio meddalwedd cof cyfieithu, er enghraifft:

• Testun ailadroddus: technegol (e.e. llawlyfrau, dogfennau technegol), ariannol (e.e. cyfrifon) a chyfreithiol

• Gwefannau (ffeiliau HTML, XML)

• Meddalwedd (priodweddau Java, ffeiliau adnodd Windows, ac ati)

• Testun mewn fformatau cymhleth (fel ffeiliau dylunio pen-bwrdd: FrameMaker, Illustrator, Interleaf, Pagemaker ac ati)

Enghreifftiau o fathau delfrydol yw’r rhain yn unig, gallwch ddefnyddio’r feddalwedd ar gyfer unrhyw fath o destun.

Ond, mae rhai mathau o destun nad ydynt yn ddelfrydol ar gyfer defnyddio meddalwedd cof cyfieithu, er enghraifft:

• Testunau llenyddol, oherwydd, fel arfer, nad ydynt yn cynnwys llawer o ailadrodd felly mae’n rhaid ystyried pa mor 
ddefnyddiol fyddai cof cyfieithu. Dylid cofio y gall meddalwedd cof cyfieithu helpu i sicrhau cysondeb o ran terminoleg 
ac arddull.

• Testunau byr, oherwydd ei bod yn cymryd amser i gychwyn defnyddio’r feddalwedd (mae hyd yr amser yn amrywio o 
becyn i becyn), felly gellir ystyried a yw hyn yn ddefnydd da o amser y cyfieithydd.

• Prosiectau unigryw, oherwydd bod angen ystyried a wneir defnydd da o amser y cyfieithydd. Hefyd, rhaid ystyried a 
fydd y feddalwedd yn ddefnyddiol os na ddaw gwaith cyfieithu tebyg eto. Ond, wrth gwrs, sut mae rhywun yn medru 
rhagweld a fydd gwaith yn cael ei ailadrodd yn y dyfodol?

• Efallai fod unigolyn yn meddu ar ddyletswyddau ychwanegol i ddyletswyddau’n ymwneud â chyfieithu, ac felly yn 
ymgymryd ag ychydig o waith cyfieithu yn unig.

Camdybiaethau am feddalwedd cof cyfieithu

Dyma rai camdybiaethau y mae angen eu cywiro:

• Mae meddalwedd cof cyfieithu yn wahanol i feddalwedd Cyfieithu Peirianyddol (e.e. Google Translate, Bing 
Translate). Nid yw meddalwedd cof cyfieithu’n disodli’r cyfieithydd.

• I ddechrau, mae cronfa ddata’r cof cyfieithu’n wag. Mae’n rhaid i’r cyfieithwyr eu hunain ei llenwi, ac mae gwerth y cof 
cyfieithu’n cynyddu wrth i’r gronfa gynyddu.

• Nid yw meddalwedd cof cyfieithu wedi’i chyfyngu i bâr o ieithoedd penodol fel meddalwedd Cyfieithu Peirianyddol, 
gellir defnyddio meddalwedd cof cyfieithu ar gyfer unrhyw bâr o ieithoedd – Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg...
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Manteision ac Anfanteision

Manteision defnyddio meddalwedd cof cyfieithu

• Gall meddalwedd cof cyfieithu wella cynhyrchedd y cyfieithydd, trwy roi mynediad at gyfieithiadau blaenorol, a’u 
hailddefnyddio. Ni fydd cyfieithydd byth yn gorfod cyfieithu’r un frawddeg ddwywaith, gan arbed amser ac ymdrech.

• Gall helpu i sicrhau cysondeb o ran terminoleg, ac unffurfiaeth o ran arddull, sy’n hollbwysig wrth weithio mewn tîm.

• Am y rhesymau hyn, gall meddalwedd cof cyfieithu wella ansawdd cyfieithu. Mae angen sgiliau cyfieithu da i sicrhau’r 
ansawdd gofynnol, ond gall y feddalwedd hon gyfrannu’n fawr at hynny.

• Hefyd, mae meddalwedd cof cyfieithu’n darparu elfennau ‘uwch’ fel echdynnu segmentau mynychu a swp-brosesu 
cyflym sy’n gallu arbed mwy o amser. Edrychwn ar yr elfennau hyn yn ddiweddarach.

Anfanteision defnyddio meddalwedd cof cyfieithu

• Mae’n cymryd amser ychwanegol i gychwyn defnyddio’r feddalwedd cyn gallu cychwyn cyfieithu, felly mae’n 
anghyfleus yn achos darnau byr a brys.

• Rhaid gwario arian i fuddsoddi yn y rhan fwyaf o’r pecynnau meddalwedd.

• Mae angen dysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd. Mae hynny’n golygu buddsoddiad o ran amser, gan dynnu’r 
cyfieithydd o’i (g)waith.

• Hyd yn oed yn achos y testun sy’n cael ei gynnig o’r cof, mae angen i’r cyfieithydd ei wirio’n ofalus.

Cymharu Pecynnau Cof Cyfieithu

Y prif becynnau

Mae oddeutu 30 gwahanol becyn meddalwedd cof cyfieithu ar gael ar hyn o bryd. Mae rhagor o becynnau ar gael, ond 
dyma’r prif rai.

• Déjà vu

• Wordfast

• Trados

• Omega T

• Google Translator Toolkit

• Memsource

• CyfieithuCymru

Gellir arbrofi â’r mwyafrif o’r pecynnau uchod am ddim, ac mae’n hanfodol rhoi cynnig ar bob un i ddarganfod pa un sydd 
orau gennych chi. Mae gofynion a chwaeth pawb yn wahanol!

Gwahaniaethau o ran eu dyluniad

• Mae rhai pecynnau wedi’u hintegreiddio yn MS Word (fel ychwanegion).

• Mae rhai eraill yn cynnig eu hamgylchedd prosesu testun eu hunain (ar ffurf tabl yn aml).
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Déjà vu

Wordfast Classic

Wordfast Pro

Trados – Yr un mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd. Yn wreiddiol yn rhan o Word fel Wordfast Classic ond wedi datblygu i fod 
yn feddalwedd annibynnol fel Deja Vu a Wordfast Pro.

Omega T – Meddalwedd annibynnol, ffynhonnell agored.

Google Translator Toolkit – Mae’n wahanol i Google Translate!  Meddalwedd ar-lein, felly bydd angen cysylltiad â’r we.

Memsource – Meddalwedd ar-lein hefyd (ond gellir ei lawrlwytho os hoffech) felly bydd angen cysylltiad â’r we.

CyfieithuCymru 

Gwahaniaethau o ran y dechnoleg a ddefnyddir:

Mae yna wahaniaethau o ran y dechnoleg y mae’r gwahanol becynnau’n ei defnyddio, er enghraifft, ynghylch:

• lefel manylder y segmentu (e.e. ar lefel brawddeg, ymadrodd neu air)  

• y dulliau mynegeio (e.e. mynegeio fesul segment neu fynegeio testun llawn)  

• technegau adalw cydweddiadau (e.e. ar sail strwythur neu ar sail cynnwys)

Ond a oes angen i’r cyfieithydd wybod am hyn? Gall cyfieithydd ddefnyddio’r pecynnau’n llawn heb y wybodaeth TG 
arbenigol uchod.

Gwahaniaethau o ran pris

Mae’n debyg mai’r gwahaniaeth pwysicaf i’r cyfieithydd yw’r pris. Mae rhai pecynnau meddalwedd cof cyfieithu ar gael am 
ddim, a gydag eraill mae’n rhaid talu cannoedd neu hyd yn oed miloedd o bunnau. 

Tabl yn cymharu prisiau (2020–2021):

Pecyn Meddalwedd Pris

Déjà Vu £361 (£254)

WordFast £344 / £430 (50%)

SDL Trados £674 (£195)

Omega-T £0

Google Translator Toolkit £0

MemSource £0

CyfieithuCymru Pris yn amrywio yn ôl y pecyn

Dylid ystyried rhai ffactorau eraill hefyd, e.e. weithiau mae’r pris yn cynnwys diweddariad neu ostyngiad ar bris diweddaru. 
Hefyd, mae’r rhan fwyaf o’r pecynnau’n cynnig gostyngiad am brynu mwy nag un drwydded, ac yn cynnig cyfnod prawf ‘am 
ddim’. Weithiau mae’n bosib cael gostyngiad am fynychu hyfforddiant swyddogol. Dyma’r prisiau sydd rhwng y cromfachau.

Mae’n bosib y gall y cyfieithydd gael rhai pecynnau am ddim os ydy’r cleientiaid yn anfon dolen at y feddalwedd. Yn yr 
achosion hynny, mae’r cleient wedi talu am drwydded ac nid oes angen i’r cyfieithydd dalu i’w ddefnyddio ar gyfer cyfieithu 
darnau penodol o waith.

Nodweddion Mwy Manwl / Elfennau Uwch

Fel y soniwyd eisoes, mae meddalwedd cof cyfieithu’n darparu elfennau ‘uwch’ sy’n gallu arbed mwy o amser i’r cyfieithydd, 
gan arwain at arbed arian. Dyma rai o’r elfennau hynny:
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Dadansoddi – byddwch yn dadansoddi dogfen i weld faint ohoni sydd yn y cof yn barod.

Alinio – dyma weithred sy’n cynhyrchu cof cyfieithu o bâr o ddogfennau ffynhonnell a’u cyfieithiadau (dogfennau targed).  
Mae’r broses alinio’n cynnwys tri cham:

• Mae’r offeryn yn rhannu’r dogfennau ffynhonnell a tharged yn awtomatig yn segmentau ac yn arddangos y rhain 
wedi’u halinio’n awtomatig.

• Mae’r cyfieithydd yn gwirio’r segmentau ac yn cywiro unrhyw gam-alinio.

• Ar ôl i’r cyfieithydd sicrhau bod yr holl segmentau wedi’u halinio’n gywir, mae’r offeryn yn cynhyrchu cof cyfieithu sy’n 
cynnwys yr holl segmentau a gafodd eu halinio fel parau o unedau cyfieithu (sef cynnwys y cof cyfieithu).

Cefnogaeth ar gyfer amrywiaeth o fformatau ffeil – MS Word, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign, FrameMaker, PDF, 
HTML, XML, RTF, TXT, Visio, ASP/JSP/JAVA, TTX, XLIFF, TXLF, SDLXLIFF

Mae meddalwedd cof cyfieithu’n galluogi’r cyfieithydd i ddelio â fformatau anghyffredin heb feddu ar y feddalwedd, felly nid 
oes angen gwrthod gwaith mewn fformat anghyffredin!

Geirfaoedd – mae geirfaoedd yn gweithredu mewn ffordd debyg i gof cyfieithu, ond yn ddewisol. Gall nifer diddiwedd o 
eirfaoedd gael eu defnyddio ar yr un adeg a gellir addasu trefn flaenoriaeth y rhain a’u rhannu â chydweithwyr.

Rhannu cofau – fel tîm cyfieithu sy’n rhan o’r un sefydliad, neu sy’n cydweithio, gallwch rannu cofau yn ddidrafferth. 
Gallwch hefyd rannu cofau rhwng gwahanol fathau o feddalwedd cof cyfieithu a thu hwnt i sefydliadau (trwy ddefnyddio 
fformat cyffredin TMX i allforio a mewnforio).

Integreiddio â chyfieithu â pheiriant – gellir integreiddio â Google Translate, Bing Translate ac ati i ddefnyddio’r rhain fel 
cofau cyfieithu eraill pan nad oes cydweddiadau yng nghof y cyfieithydd. Mae Bing Translate yn cynnwys cyfieithiadau’r 
Cynulliad, ac yn gallu bod yn adnodd ychwanegol defnyddiol iawn. Cofiwch fod angen cysylltiad â’r we er mwyn medru 
integreiddio â chyfieithu â pheiriant.

Casgliad

Ni ddylai cyfieithwyr ofni technoleg, ond dylid cadw meddwl agored a cheisio cael mwy o wybodaeth am y pecynnau 
meddalwedd hyn. Mae atebion ar gael sy’n gallu ymgymryd â’r gwaith ailadroddus ac, felly, yn gadael i’r cyfieithydd 
ganolbwyntio ar yr agwedd greadigol ar gyfieithu.
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Pennod 4 
Meysydd Cyfieithu

Rhan 1

Meysydd cyffredinol
Cyflwyniad

“A beth yw’ch gwaith chi?”

Ateb 1: “Nofelydd ydw i.”

“O – pa fath o nofelau, felly? Antur / ditectif / gwyddonias / oedolion ifanc ...?”

Ac â’r sgwrs yn ei blaen.

Ateb 2: “Cyfieithydd ydw i.”

“O.”

Diwedd y sgwrs.

Gorsymleiddio, efallai – er bod sgyrsiau tebyg wedi digwydd. Ond mae’n datgelu dirnadaeth neu gamsyniad am gyfieithu 
sydd angen ei gywiro’n syth, sef mai un maes ydyw. Meysydd cyfieithu yw teitl y bennod hon, ac y mae angen i unrhyw un 
â bryd ar yrfa fel cyfieithydd sylweddoli hynny. Mae sefyllfa arbennig Cymru yn ei pherthynas â’r iaith Saesneg yn gosod y 
cyfieithydd Cymraeg>Saesneg/Saesneg>Cymraeg mewn sefyllfa waith wahanol i’r rhan fwyaf o gyfieithwyr proffesiynol ar 
gyfandir Ewrop: cyffredinolwyr, o raid, yw mwyafrif y cyfieithwyr sy’n ennill eu bywoliaeth trwy’r grefft yng Nghymru. Yn sicr, 
roedd hyn yn wir yn nyddiau cynnar y proffesiwn, a hyd yn oed heddiw, lleiafrif yw’r cyfieithwyr hynny o Gymry sy’n cyfyngu 
eu maes gwaith yn gyfan gwbl i un ddisgyblaeth neu bwnc. Ond er hynny, mae modd dosbarthu’r meysydd yn fras iawn.

Y mwyaf cyffredin

Cyfieithu yn y sector cyhoeddus yw’r maes amlycaf o bell ffordd, a gwaith yn y sector hwn ac ar ei gyfer sydd i gyfrif am 
swm sylweddol o’r cyfieithu sy’n digwydd yn y Gymru gyfoes. Yr hyn a olygir wrth y ‘sector cyhoeddus’ yn y cyd-destun hwn 
yw llywodraeth leol a chenedlaethol, a’r amryfal gyrff cysylltiedig. Pan gynhwysir yn y diffiniad hwn hefyd y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol, hawdd gweld mor eang yw cwmpas y maes. Nid yw maint y maes hwn yn syndod pan gofiwn y bu gan 
y Swyddfa Gymreig gyfieithwyr ers degawdau, ac mai yno felly, ac mewn llywodraeth leol, y gorwedd gwreiddiau ffurfioli 
a phroffesiynoli cyfieithu. Cyflogwyd y cyfieithwyr llywodraeth leol cyntaf yng Nghyngor Sir Gwynedd yn dilyn ad-drefnu 
llywodraeth leol ddechrau’r 1970au, a phwynt arwyddocaol yw i’r hysbysebion cyntaf am rai o’r swyddi hyn alw am bobl 
oedd yn gyfieithwyr ac yn weinyddwyr: arwydd pendant o awydd o leiaf un o’r awdurdodau newydd i feithrin pobl fyddai’n 
fedrus a hyderus i weithio yn y ddwy iaith. 
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Cymerwyd camau breision ers y dyddiau hynny, gyda nifer o awdurdodau lleol (sydd eu hunain wedi cynyddu yn sgil ad-
drefnu pellach) yn cyflogi cyfieithwyr neu’n sefydlu eu hunedau cyfieithu eu hunain. Cam pellach o bwys fu sefydlu Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, a’r Uned Gyfieithu yno yn ehangu’r maes ymhellach fyth.

Wedi dweud hynny, gorsymleiddio eto fyddai tybio mai delio ag un ‘maes’ yn unig a wnawn wrth grybwyll cyfieithu yn y 
sector gyhoeddus, neu hyd yn oed wrth sôn yn unig am lywodraeth leol neu genedlaethol. Ystyriwch am ennyd holl ystod 
cyfrifoldebau cynghorau lleol, yn addysg, cyllid, priffyrdd, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd yr amgylchedd, safonau 
masnach a gwasanaethau cyfreithiol, i enwi dim ond rhai. Ac o ystyried ymhellach yr amrywiaeth o enwau a roddir gan y 
gwahanol gynghorau ar eu hadrannau, y modd y mae cyfrifoldebau’n cael eu newid a’u had-drefnu’n fewnol yn gyson, buan 
iawn y deuwn i sylweddoli fod gweithio fel cyfieithydd mewn cyngor lleol yn golygu ymgyfarwyddo â meysydd amrywiol 
dros ben. A hyn oll cyn dechrau crybwyll meysydd cyfrifoldeb y Senedd a Llywodraeth Cymru, heb sôn am y cysylltiadau â 
San Steffan a’r llywodraeth yno. Hawdd gweld felly sut y mae’r cyfieithydd yn y sector cyhoeddus o raid yn gorfod bod yn 
gyffredinolydd, a dod i wybod am feysydd sy’n cyffwrdd â phob agwedd, bron, ar fywyd dinesydd.

O gael amrywiaeth y tu fewn i gyngor neu sefydliad, ni ddylid anghofio chwaith y gwahaniaethau rhyngddynt; ac yn hyn o 
beth y mae cyfrifoldeb ar gyfieithwyr nid yn unig i anelu at gysondeb o ran terminoleg ac ieithwedd, i’r graddau y bo hynny’n 
bosib heb ar yr un pryd anwybyddu nodweddion ieithyddol ardaloedd neu ranbarthau arbennig.

Tasg anodd yw cysoni, yn enwedig o gofio’r amrywiaeth o sefyllfaoedd y mae cyfieithwyr yn y sector cyhoeddus yn gweithio 
ynddynt. Gall rhai fod wedi eu lleoli mewn unedau cyfieithu, gyda chydweithwyr wrth law yn rhwydd i ymgynghori â hwy 
ac i rannu arfer da; eraill yn gweithio ar eu pennau eu hunain, neu hyd yn oed yn weithwyr llawrydd gyda’r awdurdod yn 
mynd ar eu gofyn am ddarnau unigol o waith. Gwelir awdurdodau yn cyfuno i weithio’n drawsffiniol mewn rhai meysydd 
penodol, sy’n helpu gyda chysondeb yn y meysydd hynny, ond gan adael adrannau eraill yn yr un awdurdodau i fynd eu 
ffordd eu hunain o ran arferion cyfieithu. Elfennau pwysig eraill yw lleoliad daearyddol a natur ieithyddol yr ardal: bydd cryn 
dipyn o wahaniaeth yn amgylchiadau gwaith cyfieithydd sy’n rhan o uned yn un o gynghorau’r gogledd-orllewin, dyweder, 
lle mae’r Gymraeg i’w chlywed yn naturiol bob dydd ar y stryd; ac unigolyn yn gweithio mewn sir fwy Seisnigaidd, lle mae 
llai o siaradwyr Cymraeg o gwmpas, ac a all hefyd fod yn cyfuno swydd cyfieithydd â bod yn swyddog iaith. Ac yn naturiol, 
amrywio hefyd y mae oedran a phrofiad cyfieithwyr. Gall yr elfennau hyn oll fod yn elynion i gysondeb, ac y mae perygl yn 
wastad i unedau neu swyddogion arunig ddyblygu gwaith, ailddyfeisio’r olwyn. Mae hyn yn peri dryswch ar y gorau, a gall 
hyd yn oed danseilio hyder y cyhoedd yn y defnydd cyhoeddus o’r Gymraeg pan fo anghysonderau a diffyg safoni yn dod i’r 
amlwg.

“Ond mae Cyngor Llanrwle yn defnyddio’r term yma.”

“Erioed wedi clywed y gair – hyn fyddwn ni’n ddweud yn awdurdod Aberpendraw.” 

Mae atebion i lawer o’r problemau hyn, wrth gwrs, a rhan o ddyletswydd pob cyfieithydd yw bod yn ymwybodol o’r 
atebion hynny, boed yn adnoddau ffisegol ac (yn gynyddol felly heddiw) ar-lein, neu yn gydweithwyr, cyrff a sefydliadau 
sy’n hyrwyddo safonau a chysondeb, ac sy’n mynd ati i greu cymuned broffesiynol o gyfieithwyr. Mae cydweithio 
rhwng cyfieithwyr mewn gwahanol rannau o’r wlad – a phob cwr o’r byd, yn wir – yn cyfrannu llawer at gael gwared ar 
anghysondeb. Gwelwyd enghraifft o hyn adeg clwy’r traed a’r genau ar droad y ganrif, pan oedd un cyngor eisoes wedi 
cyfieithu eu cynllun argyfwng (dogfen gynhwysfawr a swmpus a oedd yn waith wythnosau). Cysylltodd uned gyfieithu’r 
cyngor hwnnw â chydweithwyr mewn siroedd eraill i gynnig y cynllun fel patrwm, ar adeg pan oedd galw am ruthro 
dogfennau fel y rhain allan ar frys. Mae rhannu arfer da fel hyn yn parhau, ac yn sicr, mae’n beth i’w gymeradwyo.

Elfen arall sydd wedi hyrwyddo cysondeb i raddau helaeth yw’r cronfeydd terminoleg a grëwyd gan sefydliadau yn fewnol 
ac allanol, dyfodiad cof cyfieithu, a geiriaduron ar-lein. Mae’r rhain oll yn gyffredin bellach, ac yn adnoddau amhrisiadwy; 
felly hefyd y cydweithio a’r ymwneud cymdeithasol rhwng cyfieithwyr, yn anffurfiol a thrwy gyfrwng cyrff fel Cymdeithas 
Cyfieithwyr Cymru.

Meysydd mwy arbenigol

Addysg 

Cyfeiriwyd eisoes at addysg fel un o’r adrannau y mae gan lywodraeth leol a chenedlaethol fel ei gilydd gyfrifoldeb drostynt. 
Ar bob lefel o addysg yng Nghymru, bu mwy o draddodiad o weithio’n ddwyieithog nag a gafwyd mewn sawl maes arall: 
does ond angen meddwl am dwf yr ysgolion Cymraeg ac addysg cyfrwng-Cymraeg yn gyffredinol, a’r gwaith clodwiw 
a wnaed dros y degawdau o gyfieithu gwerslyfrau mewn amrywiol bynciau. Mae’n werth nodi hefyd yn hyn o beth faint 
o bynciau, o’r gwyddorau i gelfyddyd a phynciau ymarferol a galwedigaethol, a oedd yn cael eu cynnwys dan ambarél 
‘addysg’, hyd yn oed yn y dyddiau cynnar. Yn amlwg, bu hyn yn fanteisiol iawn o ran creu cyfoeth o dermau, a meithrin 
cenedlaethau o addysgwyr ac athrawon a gyfrannodd yn eu tro at osod seiliau cyfieithu fel proffesiwn.
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Ond yma hefyd y gorwedd rhai peryglon: weithiau, arweiniodd yr union ffaith bod cynifer yn gweithio yn y maes at y 
dyblygu a’r anghysondeb y cyfeiriwyd atynt eisoes. Yn ogystal, mae gwyddor addysg ei hun yn un o’r meysydd hynny 
sy’n chwannog o esgor ar fyd o jargon esoterig. Popeth yn dda pan fydd y sgwrs a/neu’r cyfieithiad ar yr un lefel – hynny 
yw, pobl yn yr un maes yn siarad â’i gilydd, ond dylid ar bob cyfrif osgoi’r duedd i’r jargon ollwng i mewn i destunau a 
ysgrifennwyd ac a gyfieithwyd gan addysgwyr ond ar gyfer y cyhoedd yn ehangach. Mae hon yn wers gyffredinol, gyda llaw: 
peidiwch byth â cholli golwg ar eich cynulleidfa darged.

Cyfraith a deddfwriaeth

Dyma faes arbenigol arall, ac un gyda’i reolau a’i gonfensiynau ei hun. Afraid dweud bod y gyfraith yn faes lle mae manylder 
diffiniadau a chywirdeb yn hollbwysig, a hynny yn y naill a’r llall o’r canghennau y gall cyfieithwyr ymwneud â hwy, sef:

i. Dogfennau cyfreithiol – memoranda dealltwriaeth, contractau ac yn y blaen.

ii. Deddfwriaeth.

Bydd cyfieithwyr wrth eu gwaith, a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn fwy tebygol o ddod ar draws enghreifftiau o’r cyntaf, ond un 
yw’r egwyddor. Cymerer, er enghraifft, y gair ‘contract’ uchod. Mewn sgwrs neu yn ysgrifenedig, mae’n berffaith dderbyniol 
cyfeirio at ‘gytundeb [‘agreement’] rhwng unigolion neu gyrff, ond os cyfeirio at ddogfen gyfreithiol a wneir, mae i’r gair 
‘contract’ ystyr benodol mewn cyfraith, a rhaid cadw at hynny.

Mae deddfwriaeth yn faes lle cafwyd datblygiadau calonogol ac arloesol dros y blynyddoedd diweddar, gyda phwysigrwydd 
cyfieithu deddfwriaethol yn cael ei gydnabod yn Senedd Cymru. Dyma faes sydd ac a fydd yn parhau i ddatblygu, ac y 
mae’n nodedig hefyd fod pwyslais yn cael ei roi nid yn unig ar gyfieithu deddfwriaeth o un iaith i’r llall, ond ar gydweithio 
a chyd-greu yn y ddwy iaith. Mae modd hefyd bod yn greadigol yma yn yr ystyr orau, trwy fanteisio ar arbenigedd a 
thraddodiadau Cymru’r gyfraith.

Cyfieithu llawrydd/i gwmnïau a chleientiaid preifat

Byddai’n amhosib rhoi rhestr gyflawn o bob pwnc lle cafwyd cais am gyfieithiad ar ryw adeg neu’i gilydd. Bydd cyfieithydd 
llawrydd, onid yw wedi nodi’n benodol mai mewn un maes neu arbenigedd yn unig y mae’n gweithio, ar drugaredd y 
cleient – hynny yw, rhaid cymryd unrhyw beth sy’n cael ei daflu atoch! Wedi dweud hynny, mae’n hollol dderbyniol i chi 
fel cyfieithydd holi’r cleient am fwy o wybodaeth am gyd-destun y gwaith, gofyn am enghreifftiau o ddogfennau tebyg 
neu gyfieithiadau blaenorol a gynhyrchwyd i’r unigolyn neu’r cwmni, a holi a oes geirfâu/termau derbyniol eisoes yn cael 
eu defnyddio ganddynt. Dyma hefyd, o safbwynt y cyfieithydd, lle mae gwybodaeth gyffredinol eang a meithrin yr arfer o 
ddarllen yn helaeth yn fanteisiol.

Yr hyn wnewch, mewn gwirionedd, wrth fynd i’r afael â phwnc a all fod yn anghyfarwydd i chi yw dod yn ‘arbenigwr dros 
nos’, gan fod yn ymwybodol o’r holl adnoddau sydd ar gael i’ch helpu i feistroli’r pwnc, manteisio arnynt, a pheidio ag ofni 
holi ymhellach os ydych yn ansicr. Gall y pwnc fod yn unrhyw beth dan haul, ond y pwyntiau hanfodol i’w cadw mewn cof 
yw ymgyfarwyddo â’r pwnc; ymchwilio; a mynnu cymaint o wybodaeth ag sydd modd gan y cleient. Mae’n bwysig hefyd, 
waeth beth yw lefel arbenigedd y pwnc, gwybod pwy yw’r gynulleidfa darged, ac addasu’r ieithwedd neu naws y darn yn 
unol â hynny. Cadwch hyn mewn cof hyd yn oed os cewch ddarnau o ddeunydd ymddangosiadol debyg, ond sydd wedi 
eu hanelu at garfannau gwahanol. Er enghraifft, gall taflenni meddygol sy’n ymdrin â chlefyd neu gyflwr penodol fod â 
fersiynau gwahanol. Gwiriwch i weld pa fersiwn sydd wedi’i hanelu at rywun sydd â’r cyflwr neu’r clefyd; pa un sy’n daflen 
gan feddygon ar gyfer meddygon eraill; a pha un a baratowyd ar gyfer perthnasau a gofalwyr. Yr un yw’r pwnc, ond bydd 
gwahaniaethau pwysig yn yr ieithwedd.

Deunydd creadigol

Nid sôn yr ydym yma am gyfieithu llenyddol (sy’n grefft ar wahân) ond am drosi deunydd lle mae’r awdur gwreiddiol yn 
ceisio creu rhyw naws arbennig. Gall hyn gynnwys deunydd hyrwyddo, hysbysebu, sloganau, bwydlenni, disgrifiadau o 
gelfyddyd o ba bynnag fath – a llawer mwy.

Unwaith eto, mae yma gyfleoedd a heriau. Gall rhyddid o hualau caeth terminoleg a manwl-gywirdeb fod yn bleser, ac yn 
gyfle i ddefnyddio dychymyg a chyfoeth yr iaith, gan gyfleu ysbryd y gwreiddiol heb orfod glynu’n rhy gaeth at ymadroddion 
a all dueddu weithiau i fod yn orflodeuog, neu a fyddai’n taro cywair braidd yn chwithig o’u cyfieithu. Ar y llaw arall, y mae 
rhwystrau: yn eu plith mae sloganau a brawddegau sy’n chwarae ar eiriau; dyfyniadau o lenyddiaeth; a diarhebion (anodd 
eu cyfieithu os nad ydych yn ffodus, a chael rhai sy’r un fath yn y ddwy iaith). Byddwch yn ofalus hefyd i holi a oes llun neu 
ddelwedd o ryw fath yn gysylltiedig â’r testun: os yw’r geiriad yn cyfeirio at nodwedd benodol yn y darlun, rhaid cadw hynny 
mewn cof, a gwneud yn siŵr bod y cyfieithiad yn gwneud synnwyr yn ei gyd-destun.

Cyfieithu i’r cyfryngau cymdeithasol/gwefannau

Mae natur llawer o’r cyfryngau hyn yn fwy anffurfiol, felly mae’n talu i fod yn ymwybodol o hynny wrth gyfieithu deunydd 
iddynt. Dyma faes lle mae’r jargon, y geiriau, byrfoddau a’r termau yn newid yn gyflym iawn, sydd unwaith eto’n pwysleisio 
pwysigrwydd bod yn gyfarwydd â chyd-destun a chyda’r ieithwedd gyfoes.
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Rhwystr a all godi yn y maes hwn yw cyfyngiadau gofod a nifer geiriau. Ambell waith, does dim problem, wrth i’r cyfieithydd 
ddod o hyd i ymadrodd neu eiriau sy’n fwy cryno na’r gwreiddiol, ond y rheol gyffredinol yw bod y Gymraeg yn dueddol o fod 
yn fwy cwmpasog. Fel arfer, dylai’r cyfieithydd ganiatáu tua 10% yn fwy o ofod i’r Gymraeg. Gyda chyfyngiadau lle, nid yw 
hyn yn wastad yn bosib, felly rhaid arfer dychymyg a dyfeisgarwch. Peidiwch ag ofni bod yn greadigol: a chofiwch o hyd nad 
cyfieithiad llythrennol o iaith arall yw unrhyw iaith: mae gennych ryddid!

Anhawster a gyfyd weithiau pan gaiff cyfieithydd gais i gyfieithu gwefan yw bod y gwaith yn cyrraedd fel gwefan orffenedig, 
sy’n esgor ar broblemau fformatio a gosod, efallai gan wefeistri di-Gymraeg. Un ffordd rwydd o oresgyn hyn yw dwyn y 
cyfieithydd i mewn yn gynharach yn y broses o greu’r wefan yn y lle cyntaf. Ysywaeth, mae hon yn wers sydd eto i’w dysgu, 
ac nid yn unig ym maes dylunio gwefannau. Peth cyffredin yw cael cleientiaid yn cofio (neu’n cael eu hatgoffa) fod angen 
fersiwn ddwyieithog pan fydd prosiect yn tynnu at y terfyn, ac amser yn brin.

Casgliad

Wrth ddysgu bod yn gyfieithydd, mae’n hawdd iawn cael eich llethu neu hyd yn oed eich dychryn gan ehangder a nifer 
y gwahanol feysydd sydd ar gael yn y grefft. Ond mewn gwirionedd, mae’r ehangu sydd wedi digwydd yn esgor ar fwy o 
gyfleoedd nag y gellid bod wedi eu dirnad ddegawdau’n ôl. Does dim yn anghyffredin bellach mewn bod yn gyfieithydd 
sy’n gweithio i un sefydliad, i arbenigo mewn un maes, neu i weithio’n llawrydd, yn derbyn tipyn o bopeth neu’n dewis 
canolbwyntio ar faes y mae gennych chi wybodaeth arbenigol amdano – sy’n hynod werthfawr. Gwerthfawr hefyd yw’r hyn y 
gall pob cyfieithydd, ym mha bynnag faes, ei wneud o ran lledaenu gwybodaeth am y proffesiwn ac am bosibiliadau diderfyn 
y Gymraeg ymysg cydweithwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae addysgu pobl am eich galwedigaeth yn gallu bod yn bleser. 
A hyd yn oed yn destun sgwrs.
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Pennod 4 
Meysydd Cyfieithu

Rhan 2

Terminoleg a’r cyfieithydd (meysydd 
arbenigol) Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth 
Cymru 
Cefndir

Lluniwyd y bennod hon gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Ynddi, rydym yn ceisio ateb y cwestiynau hyn:

• Beth yw termau, a pham rydym yn eu defnyddio? 

• Sut mae mynd ati i safoni termau?

• Pa gamau ymarferol y gallwch chi eu cymryd i reoli eich terminoleg fel cyfieithydd?

• Pryd dylech chi ddefnyddio termau penodol, a phryd dylid eu hosgoi?

Defnyddiwyd senario ffuglennol ar gyfer yr enghreifftiau i gyd, sef cytundeb masnach win rhwng Llywodraeth Cymru ac 
Awstralia.

Beth yw termau, a pham rydym yn eu defnyddio?

Iaith arbenigol ac iaith gyffredinol

Wrth gyfieithu, rydych yn siŵr o ddod ar draws testunau mewn nifer o gyweiriau. Bydd rhai ohonynt – er enghraifft, llythyrau 
neu ddatganiadau i’r wasg – wedi’u hysgrifennu mewn iaith eithaf cyffredinol, er y gallant gynnwys rhai geiriau arbenigol. 
Dyma enghraifft o iaith bob dydd:

“Cafwyd croeso gan y sector manwerthu i’r cyhoeddiad ddoe fod Llywodraeth Cymru wedi llofnodi cytundeb newydd 
ag Awstralia ym maes mewnforio gwin. Bydd y cytundeb, a ddaw i rym ar 30 Mehefin, yn golygu y bydd disgrifiadau 
traddodiadol yn dal i gael eu cydnabod ac yn caniatáu i gwsmeriaid yng Nghymru barhau i elwa ar y dewis gorau o 
gynhyrchion.”

Bydd testunau eraill yn ddogfennau technegol sy’n defnyddio iaith arbenigol iawn, er enghraifft y dyfyniad isod o’r Cytundeb 
ffuglennol ynghylch y farchnad win rhwng Awstralia a Chymru.

“5. Caiff Awstralia ganiatáu defnyddio yn ei thiriogaeth dermau sydd yr un fath â’r geiriaduron traddodiadol a restrir yn 
Atodiad III neu sy’n debyg iddynt ar gyfer gwin nad yw’n tarddu o diriogaeth y Partïon i’r Contract ar yr amod nad yw 
defnyddwyr yn cael eu camarwain, y datgenir tarddiad y cynnyrch ac nad yw’r defnydd yn gyfystyr â chystadleuaeth 
annheg fel y deellir y term hwnnw yn erthygl 10bis o Gonfensiwn Paris ynghylch Diogelu Eiddo Diwydiannol dyddiedig 20 
Mawrth 1883 fel y’i diwygiwyd. 

6. Heb gyfyngu ar baragraff 5., ni chaiff Awstralia ganiatáu cofrestru na defnyddio nod masnach o fewn ei thiriogaeth sy’n 
cynnwys geiriad traddodiadol a restrir yn Atodiad III i ddisgrifio a chyflwyno gwin oni bai bod y Cytundeb hwn yn caniatáu 
defnyddio’r geiriad traddodiadol mewn perthynas â’r gwin dan sylw.”

Beth yw term?

Gair penodol neu gyfuniad penodol o eiriau sy’n cael eu defnyddio i ddynodi cysyniad penodol mewn maes penodol yw 
term. 
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Er enghraifft, mae sawl ystyr i’r gair expression. Wrth ei gyfieithu mewn cyd-destunau cyffredinol byddai rhywun yn gallu 
sôn am fynegiant, ymadrodd neu ddywediad (neu hyd yn oed ‘disgrifiad’ fel yn y datganiad i’r wasg uchod), neu gellid sôn 
am edrychiad neu ystum os mai dyna’r ystyr. Serch hynny, dim ond un ystyr sydd i’r term traditional expression/geiriad 
traddodiadol yng nghyd-destun y farchnad win.

Yn y darn arbenigol uchod mae nifer o dermau, gan gynnwys gwin, tiriogaeth, cystadleuaeth annheg, cofrestru, nod 
masnach, parti, camarwain, tarddiad a geiriad traddodiadol.  Mae rhai ohonynt – er enghraifft gwin, cystadleuaeth, cofrestru 
– yn cael eu defnyddio mewn iaith bob dydd hefyd. Serch hynny, ystyr gwahanol, neu ystyr llai penodol, sydd iddynt bryd 
hynny. 

Yn aml mewn cyd-destunau technegol, gan gynnwys deddfwriaeth a thestunau cyfreithiol, bydd ystyr pob term wedi’i 
ddiffinio’n ofalus; er enghraifft y diffiniad hwn o’r Cytundeb:

“Ystyr “geiriad traddodiadol” (“traditional expression”) yw enw a ddefnyddir yn draddodiadol i gyfeirio’n benodol at y dull 
cynhyrchu neu at ansawdd, lliw neu fath o win, ac a gydnabyddir yng nghyfreithiau’r Parti at ddiben disgrifio a chyflwyno 
gwin sy’n tarddu o diriogaeth y Parti.”

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng geiriadur dwyieithog a thermiadur?

Wrth gyfieithu byddwch yn dod ar draws geiriaduron a thermiaduron yn rheolaidd. Mae’n bwysig deall y gwahaniaeth 
rhyngddynt er mwyn gallu eu defnyddio’n effeithiol wrth eich gwaith.

Bydd geiriadur dwyieithog, er enghraifft Geiriadur yr Academi, yn cynnwys cofnodion unigol ar gyfer pob gair mewn un 
iaith. Bydd yn rhoi rhestr o ddewisiadau ichi o’r geiriau y gellid eu defnyddio yn yr ail iaith i drosi’r gair hwnnw yn ei wahanol 
ystyron. Dyma’r cofnod ar lein o Eiriadur yr Academi am ‘expression’:

Bydd termiadur fel TermCymru, ar y llaw arall, yn trefnu’r cofnodion fesul cysyniad yn hytrach na gair. Hefyd, mewn 
termiadur, dim ond un dewis a geir, gan amlaf, yn yr ail iaith ar gyfer cofnod yn yr iaith gyntaf. Os oes dewis o fwy nag un 
term ar gyfer cysyniad penodol, nodir yn eglur pryd y dylid defnyddio’r naill derm a’r llall. Efallai y bydd un term ar gyfer cyd-
destunau cyfreithiol a thechnegol, a therm arall ar gyfer cyd-destunau llai technegol. 

Felly os oes mwy nag un cysyniad yn cael ei ddynodi mewn iaith gan un gair, bydd sawl cofnod am y gair hwnnw. Fel arfer, 
bydd nifer o ddadamwyswyr (disambiguators) gyda’r cofnodion i’ch helpu i wybod a ydy’r cofnod yn berthnasol i’ch cyd-
destun penodol chi. Darnau ychwanegol o wybodaeth yw’r rhain, fel diffiniadau neu feysydd pwnc, sy’n dangos ichi beth yn 
union yw’r cysyniad dan sylw, ac i ba faes y mae’n perthyn.

https://geiriaduracademi.org/
https://llyw.cymru/bydtermcymru
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Dyma ran gyntaf y dudalen ganlyniadau am expression yn TermCymru:

Sylwch hefyd fod TermCymru yn rhoi statws i bob term, sy’n dangos i ba raddau y mae’r term Cymraeg dan sylw wedi cael 
ei safoni.

Yn dechnegol nid yw teitlau dogfennau, deddfau, cyrff ac ati yn dermau gan nad ydynt yn dynodi cysyniad penodol. Ond yn 
aml iawn cânt eu cynnwys mewn termiaduron am fod angen cysondeb wrth eu trosi o un iaith i’r llall.

Pam defnyddio termau?

Mae sawl rheswm dros ddefnyddio termau. Dyma rai ohonynt.

• Er mwyn ysgrifennu’n glir a chryno

Trwy ddefnyddio termau gallwn drafod pethau penodol, sydd weithiau’n gymhleth, mewn ffordd gryno a diamwys. Er 
enghraifft, byddai’n feichus iawn gorfod ysgrifennu enw a ddefnyddir yn draddodiadol ac sy’n cyfeirio’n benodol at y dull 
cynhyrchu neu at ansawdd, lliw neu fath o win, ac a gydnabyddir yng nghyfreithiau’r Parti at ddiben disgrifio a chyflwyno 
gwin sy’n tarddu o diriogaeth y Parti drosodd a thro mewn testun. Haws o lawer yw sôn am geiriad traddodiadol yn y 
Cytundeb ei hun, mewn canllawiau i fewnforwyr gwin, ar labeli gwinoedd, ac mewn pob math o gyd-destunau cysylltiedig 
eraill.

• Er mwyn bod yn gywir

Mae defnyddio termau sydd ag ystyr clir, diffiniedig iddynt yn osgoi amwysedd. Er enghraifft, mae fersiwn Saesneg y 
Cytundeb yn cyfeirio at vine varieties, sef y gwahanol fathau o goed sy’n dwyn y grawnwin y gwneir gwin ohonynt. Mae’r 
fersiwn Gymraeg gyfatebol yn cyfeirio at amrywogaethau gwinwydd. Nid yw’r term Cymraeg amrywogaeth yn golygu 
unrhyw beth heblaw “planhigyn neu anifail sydd â mân nodweddion sy’n wahanol i eraill yn yr un rhywogaeth”. Felly, mae 
testun Cymraeg y Cytundeb yn glir a chywir. Ni fyddai defnyddio amrywiaethau gwinwydd neu amrywiadau gwinwydd yn 
golygu bod y testun yn fanwl gywir, nac felly yn glir a dibynadwy i’r darllenydd. 

• Er mwyn bod yn gyson o fewn dogfen, a rhwng dogfennau a’i gilydd

Er mwyn cyfathrebu’n effeithiol a cheisio sicrhau bod y darllenydd yn cael yr un neges, mae’n hollbwysig defnyddio’r un 
termau’n gyson o fewn dogfen. Petaech chi’n darllen rhywbeth fel hyn mewn datganiad Cymraeg i’r wasg: 

“Dywedodd Prif Weinidog Cymru y byddai’n ystyried y mater, ond nid oedd y Gweinidog Cyntaf yn addo gwneud dim cyn 
rhyddhau’r Cytundeb. Cadarnhaodd y Pen Gweinidog y byddai’r Cytuniad yn barod erbyn y Nadolig.”

gallech gredu bod tri pherson gwahanol a dwy ddogfen wahanol yn cael eu henwi, ond First Minister ac Agreement yn unig 
a gafwyd yn y testun Saesneg gwreiddiol.

Mae hi hefyd yn bwysig sicrhau cysondeb rhwng dogfennau sy’n perthyn i’w gilydd ac a gynhyrchir ar adegau gwahanol. 
Felly, bydd darllenwyr sy’n gyfarwydd â’r deunydd blaenorol yn y maes yn gwybod at beth rydych chi’n cyfeirio.
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Er enghraifft, efallai y cyhoeddwyd dogfen ymgynghori ar drefniadau fasnach win, ac y lluniwyd crynodeb o’r ymatebion 
i’r ymgynghoriad. Byddai’r ddogfen ymgynghori wedi arwain at bapur polisi ar y fasnach win, a byddai’r Cytundeb terfynol 
gydag Awstralia wedi ei seilio ar y papur polisi hwnnw. Yn sgil y Cytundeb, byddai angen cyfres o ddogfennau eglurhaol a 
chanllawiau i wahanol sectorau mewn perthynas â’r trefniadau newydd. 

Bydd yn bwysig i bwy bynnag sy’n cyfieithu’r dogfennau hyn gyfieithu quality semi-sparkling wine â’r un term Cymraeg bob 
tro. Pe gwelid gwin lled-fyrlymus safonol yn y ddogfen ymgynghori, gwin hanner bwrlwm o ansawdd yn y Cytundeb, a gwin 
da â rhywfaint o swigod ynddo yn y canllawiau i fewnforwyr, ni fyddai hyn yn helpu i sicrhau bod y testunau hyn yn glir i’r 
darllenwyr. Byddai’n debyg o arwain at ddryswch neu, yn waeth, at gamddealltwriaeth.

Sut mae mynd ati i safoni termau?

Yng Nghymru, dilynir egwyddorion sefydlog gan y prif ddarparwyr termau. Mae’r rhain wedi eu seilio ar y safonau ISO 
rhyngwladol ar gyfer gwaith terminoleg.

Dyma’r meini prawf sylfaenol:

• Dylai term fod yn ieithyddol gywir, h.y. dylai term gydymffurfio â normau morffolegol, morffogystrawennol a ffonolegol 
yr iaith dan sylw

• Dylai term adlewyrchu, hyd y gall, nodweddion y cysyniad a roddir yn y diffiniad

• Dylai term fod yn gryno

• Dylai term fedru esgor ar ffurfiau eraill

• Dylai un term gyfateb i un cysyniad yn unig.

Mae’n allweddol cyhoeddi canlyniad unrhyw broses safoni termau. Nid oes unrhyw ddiben safoni termau oni bai bod modd i 
eraill ddilyn y penderfyniadau a wnaed.

Pwy sy’n safoni termau yng Nghymru?

Mae dau gorff sy’n mynd ati yn rheolaidd i safoni termau yng Nghymru:

• Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, sy’n cyhoeddi ei dermau yng nghronfa TermCymru ar BydTermCymru 
(www.bydtermcymru.llyw.cymru)

• Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, sy’n cyhoeddi eu termau yn y Porth Termau (www.termau.cymru)

Mae’r ddwy gronfa hyn yn anhepgor i gyfieithwyr.

Pa gamau ymarferol y gallwch chi eu cymryd i reoli eich terminoleg fel 
cyfieithydd?

Does dim disgwyl ichi fynd ati i safoni eich termau eich hun fel cyfieithydd. Serch hynny, mae nifer o arferion gorau y gallech 
eu mabwysiadu fel rhan o’ch trefn waith a fydd yn golygu eich bod yn rheoli terminoleg yn eich gwaith yn effeithiol ac 
effeithlon.

Dyma rai camau syml, hawdd eu dilyn: 

• Cofiwch y gwahaniaeth rhwng geiriadur a thermiadur!

• Cadwch restr o adnoddau terminoleg. Mae hyn yn cynnwys adnoddau ar lein (fel TermCymru a’r Porth Termau) yn 
ogystal â rhestrau termau gan gwsmeriaid penodol, llyfrau cyfeirio ac adnoddau papur eraill. Cadwch yr adnoddau 
hyn yn drefnus fel y gallwch ddod o hyd iddynt ar fyr rybudd. 

http://www.bydtermcymru.llyw.cymru
http://www.termau.cymru
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• Os ydych yn gorfod bathu eich termau eich hun ar gyfer darn o waith, gan na allwch ddod o hyd i dermau Cymraeg 
sy’n bodoli’n barod, cadwch gofnod o’r termau hynny mewn ffeil Word neu Excel. Lle bo’n bosibl, cadwch gofnod 
o’r rhesymau dros eich penderfyniadau hefyd, ac ategwch eich rhestr dermau â manylion fel rhannau ymadrodd a 
dadamwyswyr, fel pwnc neu ddiffiniad. 

• Defnyddiwch dechnoleg hyd eithaf eich gallu. Bydd nifer o systemau cof cyfieithu yn cynnwys cydran derminoleg. Os 
gallwch greu banc termau yn y feddalwedd, gallwch awtomeiddio’r broses o sicrhau cysondeb terminolegol o fewn 
a rhwng eich dogfennau, i raddau helaeth iawn. Cofiwch fod rhai adnoddau terminolegol ar gael ichi lenwi’ch banc 
termau, e.e. mae modd lawrlwytho holl gynnwys TermCymru o wefan Meta-Share.

Pryd dylech chi ddefnyddio termau penodol, a phryd dylid eu hosgoi?

Mae’n swnio’n rhyfedd, o bosibl, awgrymu y gall fod angen osgoi defnyddio termau, ar ôl yr holl ymdrech i ddangos pa mor 
bwysig ydynt! Ond mae mwy i gyfieithu da na dim ond cysondeb a chywirdeb terminoleg. Yr elfen arall yw arddull, sef y 
geiriau yr ydym yn eu defnyddio a’r drefn yr ydym yn eu defnyddio ynddi. Diben arddull dda yw sicrhau ein bod yn cyfleu ein 
neges yn effeithiol. Mae cystrawen yn un elfen o arddull, ond yr elfen sy’n allweddol i’n hystyriaeth o dermau yw cywair.

Ystyr ‘cywair’ yw’r math o iaith a ddefnyddir gan grŵp o bobl at ddiben penodol neu mewn sefyllfa gyfathrebu benodol. 
Dychmygwch, er enghraifft, sut byddech yn siarad mewn cyfweliad am swydd o’i gymharu â siarad â’ch ffrindiau yn y 
dafarn.

Yn aml mae’n cyfeirio at ba mor ffurfiol neu anffurfiol yw’r iaith. Er bod modd rhestru nifer o wahanol gategorïau o gyweiriau, 
mae Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru yn defnyddio pedwar cywair yn ei waith ysgrifenedig:

• clasurol (neu ffurfiol iawn), e.e. deunyddiau cyfreithiol neu led-gyfreithiol

• ffurfiol, e.e. papurau pwyllgor, adroddiadau, dogfennau polisi, llythyrau

• anffurfiol, e.e. datganiadau i’r wasg, llenyddiaeth ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd

• anffurfiol iawn (neu lafar), e.e. sgriptiau, areithiau, is-deitlau.

Cewch arweiniad ar nodweddion y gwahanol gyweiriau hyn yn yr Arddulliadur ar BydTermCymru. Mae’n cynnwys pethau fel 
ffurfiau’r ferf, ffurfiau cwestiynau, sillafiad geiriau ac ati, a rhoddir cwpl o enghreifftiau isod:

Clasurol Ffurfiol Anffurfiol Llafar

Yr wyf Rwyf Rydw i Dw i

Pryd y bydd  Pryd y bydd Pryd bydd Pryd fydd

Ond cofiwch fod defnyddio’r cywair iawn hefyd yn golygu defnyddio iaith sy’n addas ar gyfer y darn dan sylw, e.e. idiomau a 
thermau...

Trown yn ôl at ein henghraifft o faes mewnforio gwin, felly. Dyma ddau ddarn sy’n defnyddio ‘vine varieties’.

Testun A 

Welsh Regional Quality Sparkling Wines are made from grapes grown close to the limit for viticulture. All vineyards are 
positioned at above 49.9 degrees north leading to long daylight hours in the growing season. The climate is temperate with 
few summer days above 30°C. The diurnal temperature range is high. The vine varieties are restricted to those listed in 
Annex IV.

[Dynodiadau Daearyddol Gwarchodedig ar gyfer gwinoedd o Gymru]

Testun B

From next July, Australian consumers will be able to enjoy the quality sparkling wines produced in Wales. They may 
be surprised to learn that many of these are made from the classic vine varieties they are already familiar with such as 
Chardonnay and Sauvignon Blanc.

[Datganiad i’r wasg gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd]

http://metashare.ilsp.gr:8080/repository/browse/termcymru/1e61299c980011e49117842b2b6a04d78c8f2372e375414cad6c8b775ed02655/
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Cyn dechrau cyfieithu, dylem ystyried beth yw cywair y darn gwreiddiol a phwy yw’r gynulleidfa. Rhoi gwybodaeth 
dechnegol i gynhyrchwyr a mewnforwyr gwin y mae’r testun cyntaf, ac felly mae ‘vine varieties’ yn derm yn yr achos hwn. 
Byddai’n rhaid defnyddio’r term Cymraeg cyfatebol ‘amrywogaethau gwinwydd’.

Byddai’r datganiad i’r wasg hefyd o ddiddordeb i’r sector gwin wrth gwrs, ond mae wedi’i anelu at y cyhoedd yn gyffredinol 
nad oes ganddynt wybodaeth fanwl, dechnegol am y diwydiant gwin. Byddai’n fwy addas defnyddio ‘mathau o rawnwin’ yn 
yr achos hwn felly.

I gloi

Sut mae disgwyl i’r cyfieithydd droedio’i ffordd trwy’r ddrysfa gymhleth hon felly? Efallai mai’r cam cyntaf yw penderfynu, 
cyn dechrau cyfieithu, pwy yw cynulleidfa’r ddogfen. O wneud hynny, gellir penderfynu pa gywair sydd fwyaf addas 
wrth gyfieithu. Bydd hynny, yn ei dro, yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer ystyried yr holl ffynonellau a chyfeirlyfrau a dewis y 
cyfieithiad mwyaf addas yng nghyd-destun y ddogfen dan sylw – boed yn derm o dermiadur neu’n air neu ymadrodd o 
eiriadur.
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Pennod 5 

Ymarfer Cyfieithu

I gyfieithu’n llwyddiannus, mae angen deall y gwahaniaethau neu’r cyferbyniadau rhwng eich dwy iaith. Dyma faes astudio 
sy’n cael ei adnabod fel arddulleg gymharol, a’r dadansoddiad llawnaf sy’n cymharu Cymraeg a Saesneg yw llyfr Kevin J 
Rottet a Steve Morris, Comparative Stylistics of Welsh and English: Arddulleg y Gymraeg.  

Mae’r ymarferion yn y bennod hon yn ceisio edrych ar rai o’r gwahaniaethau hanfodol rhwng cystrawen y Gymraeg a 
chystrawen Saesneg. Brawddegau a pharagraffau gwneud sydd yma, ond mae’r cyfan wedi’i seilio ar enghreifftiau o 
Gymraeg cyhoeddus sydd i’w weld a’i glywed bob dydd.

Ymarfer 1

Beth am ddechrau drwy gyfieithu’r rhain:

• She’s gone to school.

• He’s in work. 

• Is she still in jail? 

• They like college.

Ar ôl eu cyfieithu, cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.
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Ymarfer 2

Cyfieithwch:

• The play is on next week. 

• They were both ill last week. 

• We’ll have another look next time. 

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.

Ymarfer 3

Bwriwch nawr eich bod yn gweithio fel cyfieithydd (gwyn eich byd!) a bod y ceisiadau am waith sydd newydd ddod i law yn 
cynnwys y rhain:

• Photocopy and cut out the cards. Cards are placed face down in the centre of the group. Students are asked to 
select a card and think about the situation shown. Students discuss as a group and then complete the worksheets 
individually and share with the group. (rhan o becyn adnoddau i’w defnyddio mewn ysgolion)

• Members will be aware of the commitment to work together to enhance this scheme so that we can deliver real 
change. I want to reassure Members that I am wholly committed to tackling this important issue. (neges e-bost gan 
arweinydd Cyngor Sir at bob cynghorydd)

Sut byddech chi’n cyfieithu’r rhain?

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.

Ymarfer 4

Mae’n ddiwrnod newydd yn eich swyddfa ac mae cwsmer yn gofyn ichi edrych ar y brawddegau hyn. ‘Ydy’r rhain yn gywir 
gen i ac yn iawn i fynd ar y wefan?’ gofynna, ‘dwi byth yn siŵr ynglŷn ag ‘os’ a ‘pe’!’

• Pe hoffech chi’r wybodaeth hon yn Gymraeg, cysylltwch â ni.

• Pe hoffech chi gwrdd â hi, bydd Nia a’i thîm ar gael yn ystod yr ŵyl.

• Yna, ar ddiwedd y cyfnod prawf, cewch ddewis ymuno â’r clwb pe baech chi’n dymuno.

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.
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Ymarfer 5

Mae’r un cwsmer yn gofyn am help eto. Mae’n bwriadu gofyn i bobl bleidleisio ar y wefan o blaid eu hoff slogan o blith y 
rhain:

• Your future – your choice 

• Your time – your chance 

ac yn Gymraeg mae wedi cynnig:

• Eich dyfodol – eich dewis 

• Eich amser – eich cyfle

Ond mae’n gofyn am eich barn chi eto. Beth ddwedwch chi wrth y cwsmer?

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.

Ymarfer 6

Dychmygwch nawr mai un o gyfrifoldebau’r swydd sydd gennych fel cyfieithydd yw treulio amser yn pori gwefan eich 
sefydliad i sicrhau bod y Gymraeg yn raenus. Pe baech chi’n gweld yr enghreifftiau hyn, fyddech chi’n newid y geiriau mewn 
print italig?

• Dod o hyd i a rheoli gwybodaeth ar gyfer eich traethawd hir

• Mae’r is-ddeddfau hyn wedi’u gwneud gan ac ar ran y Corff Llywodraethu. 

• Mae nifer o’r pynciau sy’n cael sylw yn yr Asesiad Strategol hwn yn effeithio ar, ac yn cael eu heffeithio gan, yr 
amgylchedd. 

• Mae’ch cyrchiad o’r gwasanaeth yn amodol ar eich derbyniad o, a chydymffurfio gyda, telerau’r wefan. 

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.

Ymarfer 7

Dyma’ch cwsmer ansicr ei Gymraeg yn ôl eto gan ddangos papur pwyllgor ichi a gofyn, ‘Ydy’r penawdau hyn yn gwneud y 
tro?’

Agenda:

1. Appointment of Treasurer/Penodiad Trysorydd

2. Continuation of temporary contracts/Parhad o gontractau dros dro

3. Demolition of former laboratories/Dymchweliad hen labordai

4. Disclosure of personal information/Datgeliad gwybodaeth bersonol

Mae’r cyfan yn ddealladwy, does dim camsillafu na chamdreiglo, ond oes gennych chi awgrymiadau o gwbl i’r cwsmer?

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.
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Ymarfer 8

Sut byddech chi’n cyfieithu darn fel hyn, ac ar ôl ichi wneud hynny, beth welwch chi sy’n gyffredin yn y brawddegau?

• Cyfleoedd a chyfrifoldebau’r Cyngor ym myd addysg

• Mae’n hanfodol ein bod yn cyflawni’r uchelgais o sicrhau bod holl blant y sir yn ddwyieithog. Mae’r Pwyllgor yn 
wynebu llawer o waith meddwl a thrafod cyn inni gwblhau’n strategaeth.

• Un peth y mae angen ei wneud er mwyn arbed arian yw gwella gwaith caffael y Cyngor, a hynny ym mhob adran.

• Yn annisgwyl ddigon, mae cynnydd wedi bod yn y gyllideb eleni a fydd o gymorth mawr inni.

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.

Ymarfer 9

Mae un o’ch cyd-gyfieithwyr wedi cyfieithu hysbysiad i’r wasg, ac wedi gofyn i chithau fwrw golwg sydyn drosto. Dyma’r 
testun Saesneg gwreiddiol a’r cyfieithiad drafft:

• Emergency services were called to deal with an accident on the outskirts of Bangor last night. A man, believed to be 
in his 30s, was taken to Ysbyty Gwynedd but died from his injuries. Police are searching for a blue car they say was 
seen in the vicinity. They have also appealed for anyone who thinks they saw the accident to contact Bangor police 
station.

• According to local campaigners, road safety in the area needs to be improved. Ceri Davies said ‘The council are 
dragging their feet. They have announced the work they think is necessary, but say that funding is not available.’

• Galwyd y gwasanaethau brys i ddelio â damwain ar gyrion Bangor neithiwr. Cafodd dyn, y credir sydd yn ei 30au, ei 
gludo i Ysbyty Gwynedd ond bu farw o’i anafiadau. Mae’r heddlu’n chwilio am gar glas maen nhw’n dweud gafodd ei 
weld yn y cyffiniau. Maen nhw wedi apelio hefyd i unrhyw un sy’n meddwl welon nhw’r ddamwain gysylltu â swyddfa 
heddlu Bangor.

• Yn ôl ymgyrchwyr lleol, mae angen gwella diogelwch y ffyrdd yn yr ardal. Dywedodd Ceri Davies ‘Mae’r cyngor yn 
llusgo’u traed. Maen nhw wedi cyhoeddi’r gwaith maen nhw’n meddwl sy’n angenrheidiol, ond yn dweud nad oes 
cyllid ar gael.’

Oes yna le i wella’r cyfieithiad neu ei gymhennu o gwbl?

Cliciwch yma i weld atebion posibl, a thrafodaeth.
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Pennod 6

Meistroli a Gloywi
Beth yw hanfod cyfieithiad da? Yn y bôn, yr hyn y mae cyfieithydd yn ei wneud yw cyflwyno neges sy’n dod i law mewn un 
iaith yn gywir ac yn ddealladwy mewn iaith arall. Bydd yn cyfleu ystyr y testun gwreiddiol yn glir, heb lynu’n slafaidd ato, ac 
yn defnyddio patrymau naturiol yr iaith darged i gyfleu naws a chynnwys y gwreiddiol mewn modd sy’n taro deuddeg, fel 
nad yw’r darllenydd yn ymwybodol mai cyfieithiad y mae’n ei ddarllen. 

Er mwyn cyflawni hyn, wrth gwrs, mae angen gafael ardderchog ar yr iaith darged (a’r iaith wreiddiol, yn ddelfrydol), er 
mwyn deall union ystyr yr hyn sy’n cael ei gyfieithu, y naws sydd i’w chyfleu, a pha gywair sy’n cydweddu â’r gwreiddiol. 

Mynegiant naturiol

Un o’r anawsterau mawr sy’n wynebu’r cyfieithydd i’r Gymraeg, fodd bynnag, yw’r ffaith bod y Gymraeg a’r Saesneg wedi 
bodoli ochr yn ochr â’i gilydd ers cyhyd, a bod patrymau’r Gymraeg, oherwydd ei bod yn iaith leiafrifol, o reidrwydd yn dod o 
dan ddylanwad patrymau’r iaith bwerus sy’n gymydog iddi. O ganlyniad, gall patrymau’r Saesneg dreiddio i’r Gymraeg bron 
yn ddiarwybod, ac mae’n bwysig bod y cyfieithydd yn gallu synhwyro lle mae angen newid i batrwm mwy cynhenid Gymreig 
wrth drosi. Dyma rai enghreifftiau:

helping to cut down on the distance that people who need a test have to travel 
helpu i dorri lawr ar y pellter mae rhaid i bobl sydd angen prawf i deithio

Yn y fan hon, nid yn unig mae dylanwad y Saesneg yn amlwg yn y ffurf ‘torri lawr’, ond mae’r cyfieithiad hefyd yn llawer rhy 
gaeth i batrwm y gwreiddiol. Llawer gwell fyddai rhywbeth fel: helpu i leihau’r pellter teithio i bobl sydd angen prawf.

The legal requirements were set out in the Act. 
Cafodd y gofynion cyfreithiol eu gosod allan yn y Ddeddf.

Yma eto, mae patrwm y Saesneg yn amlwg wedi dylanwadu ar y Gymraeg, gan amharu ar y cyfieithiad, a llawer gwell 
fuasai manteisio ar y defnydd cwbl naturiol o’r amhersonol yn y Gymraeg, a dweud rhywbeth fel: Cyflwynwyd y gofynion 
cyfreithiol yn y Ddeddf. 

Going back into stricter measures might feel frustrating for your child. 
Gallai dychwelyd at fesurau llymach deimlo’n rhwystredig i’ch plentyn. 

Yn yr enghraifft hon eto, mae’n amlwg bod patrwm y Saesneg wedi dylanwadu’n ormodol ar y cyfieithiad. Buasai ...achosi 
rhwystredigaeth i’ch plentyn neu ...beri i’ch plentyn deimlo’n rhwystredig yn fwy naturiol yn Gymraeg i gyfleu ail 
hanner y frawddeg.

Mae’r cyfieithiadau sy’n dilyn hefyd yn enghreifftiau o ddilyn patrwm y gwreiddiol yn rhy agos, ac o ganlyniad nid ydynt yn 
argyhoeddi fel Cymraeg naturiol, na chwaith yn cyfleu union ystyr y Saesneg:

Our commitment to be the first generation to leave our environment in a better state.  
Ein hymrwymiad i fod y genhedlaeth gyntaf i adael ein hamgylchedd mewn cyflwr gwell.

Llawer gwell fuasai rhywbeth fel: 

Ein hymrwymiad i sicrhau mai ni yw’r genhedlaeth gyntaf..., sydd hefyd yn ychwanegu’r elfen o bwyslais sy’n 
ddealledig yn y gwreiddiol. 

The LGA called on the government to make healthy eating requirements compulsory in its delayed childhood obesity 
strategy. 
Galwodd yr LGA ar y llywodraeth i sicrhau bod ei strategaeth gordewdra mewn plant ohiriedig yn gwneud 
gofynion bwyta’n iach yn orfodol.
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Yma, er bod y treiglad yn dangos bod ohiriedig yn cyfeirio at strategaeth, mae gormod o bellter rhyngddynt, ac mae’r 
argraff a grëir yn chwithig iawn. Llawer gwell fuasai rhywbeth fel: 
...ei strategaeth ohiriedig ynghylch gordewdra plant...

Some young Britons have in the past chosen to study at European universities. 
Mae rhai Prydeinwyr ifanc wedi dewis yn y gorffennol i astudio mewn prifysgolion Ewropeaidd.

Er na ellid dweud bod yr ystyr yn bell o’r hyn a geir yn y gwreiddiol yn yr enghraifft hon, mae dilyn patrwm y Saesneg mor 
agos wedi creu effaith drwsgl, a buasai’n llawer gwell newid trefn y frawddeg rywfaint, a dweud rhywbeth fel: 
Yn y gorffennol, mae rhai Prydeinwyr ifanc wedi dewis astudio mewn prifysgolion yn Ewrop. 

Un o’r elfennau hanfodol, felly, wrth fynd ati i fireinio a gloywi cyfieithiadau, yw sicrhau bod y mynegiant yn argyhoeddi’r 
darllenydd, a heb gael ei gaethiwo gan batrwm yr iaith wreiddiol. Awgrym defnyddiol i bob cyfieithydd yn y cyswllt hwn yw 
gwirio cyfieithiad fesul dau gam: yn gyntaf, gwirio’r ystyr ochr yn ochr â’r gwreiddiol, gan sicrhau nad oes unrhyw elfennau 
wedi’u hepgor, nac unrhyw beth wedi’i ychwanegu; yna yn ail ddarllen y cyfieithiad fel darn annibynnol (yn ddelfrydol ar 
ôl ei roi o’r neilltu am gyfnod), heb gyfeirio at y gwreiddiol o gwbl, er mwyn sicrhau ei fod yn ddealladwy, ond hefyd ei fod 
yn darllen fel darn gwreiddiol. Os yw cyfieithydd o ddifri ynghylch meistroli ei grefft, rhaid cofio mor rymus yw dylanwad y 
Saesneg ym mhob agwedd ar fywyd, ac ymdrechu i ddarllen enghreifftiau o Gymraeg graenus yn gyson, er mwyn sicrhau 
bod patrymau naturiol yr iaith wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn yr isymwybod, ac o ganlyniad nad yw mynegiant trwsgl yn dod i’r 
amlwg. 

I gloi’r adran hon, beth am roi cynnig ar wella’r enghreifftiau sy’n dilyn?

Don’t forget to look out for your mates too.  
Peidiwch ag anghofio edrych mas dros eich ffrindiau chwaith.

But there are good reasons to encourage kids in the kitchen at any age.  
Ond mae yna resymau da i annog plant yn y gegin ar unrhyw oedran.

Geirfa addas

Wrth gyfieithu, hyd yn oed wedi blynyddoedd lawer o brofiad, y geiriadur (ar-lein gan amlaf erbyn hyn, wrth gwrs) yw un o’r 
cymhorthion mwyaf gwerthfawr, ac mae amrywiol eiriaduron a rhestrau termau yn cael eu defnyddio’n fynych wrth drosi o 
un iaith i’r llall. Ond er mor ddefnyddiol yw’r geiriaduron hyn, mae’n hanfodol eu defnyddio’n ddoeth, oherwydd gall defnydd 
byrbwyll o eiriadur arwain at wallau difrifol iawn wrth gyfieithu, gydag enghreifftiau sy’n llurgunio’r ystyr, neu rai sydd mor 
anaddas nes bod yn chwerthinllyd. 

Y wers bwysicaf wrth droi at y geiriadur yw cofio’r cyd-destun, gan nad oes cyfatebiaeth uniongyrchol rhwng geiriau 
unigol a’i gilydd mewn dwy iaith, ac felly, faint bynnag o bosibiliadau a awgrymir gan y geiriadur, mae’n rhaid gwybod p’un 
sy’n fwyaf addas yn y sefyllfa sydd dan sylw. Cam doeth, cyn troi at y geiriadur, yw cael hyd i ryw ffordd o gyfleu neges 
y gwreiddiol, hyd yn oed os bydd angen ymadrodd neu ddehongliad estynedig i wneud hynny. Wedyn, wrth droi at y 
ffynonellau terminoleg, rydych yn fwy tebygol o wybod am beth rydych chi’n chwilio, a medru anwybyddu cynigion anaddas. 
Ond os na fedrwch fod yn sicr bod y gair a gynigir yn briodol i’r cyd-destun, mae cyfleu’r neges yn gywir yn bwysicach nag 
unrhyw air unigol, felly gallai fod yn ddoeth glynu at y mynegiant llai cryno, er mwyn sicrhau bod yr ystyr yn cael ei fynegi’n 
gwbl gywir.  

Fel y gŵyr pob cyfieithydd, mae lefel ffurfioldeb a chynulleidfa darged darn gwreiddiol sy’n cael ei gyfieithu yn dylanwadu ar 
yr eirfa a ddewisir wrth lunio’r cyfieithiad. Os ydych chi’n cyfieithu darn lled-ffurfiol neu lenyddol ei naws, mae’n rhaid dewis 
ffurfiau berfol a geirfa sy’n adlewyrchu hynny, ond mewn darn sy’n cyfarch y darllenydd mewn modd mwy anffurfiol, neu’n 
cyflwyno gwybodaeth mewn modd mwy agos atoch, gall dewisiadau geirfa llai ffurfiol a ffurfiau berfol mwy cwmpasog fod yn 
briodol, os nad yn hanfodol. Dyma rai enghreifftiau:

How far your food travels 
Y pellter mae eich bwyd yn ei drafaelio

Yn y fan hon, oni bai bod y darn yn un anffurfiol dros ben, mae’n anodd iawn cyfiawnhau defnyddio’r ffurf lafar ‘trafaelio’ yn 
hytrach na ‘teithio’.

The first thing you can do is block and report the people involved.  
Y peth cyntaf y gallwch chi ei wneud yw blocio ac adrodd am y bobl dan sylw. 

Yn yr enghraifft hon, mae yna anghysondeb rhyfedd rhwng blocio ac adrodd. Os yw’r naill yn dderbyniol, oni fyddai 
riportio yn dilyn ymlaen yn well, i gadw at yr un cywair? Fel arall, os yw blocio yn rhy anffurfiol i naws y darn, byddai’n 
rhaid dewis rhywbeth mwy safonol fel rhwystro neu atal i gyd-fynd ag adrodd am yn yr ail ran. 
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Wrth gyfieithu darn mwy ffurfiol, fodd bynnag, rhaid gochel rhag y demtasiwn i ddefnyddio ambell ffurf nad yw’n taro 
deuddeg, dim ond er mwyn creu argraff, er enghraifft: 

Several mayors have opened the doors of their vacant homes to asylum seekers. 
Mae nifer o’r meiri wedi agor drysau eu tai gweigion i geiswyr lloches.

Yn y fan hon, er nad yw tai gweigion yn anghywir, nid yw’n digwydd yn naturiol, a byddai glynu at tai gwag yn well o ran llif 
y cyfieithiad.

If you’re being harassed in any way online 
Os ydych chi’n cael eich poenydio mewn unrhyw fodd ar-lein

Mae poenydio yn gwbl anaddas yn y fan hon, a byddai ambell air arall a awgrymir yn y geiriadur (poeni neu aflonyddu ar, 
er enghraifft) yn llawer mwy addas. 

So far, only one side of the 19 foot panel has been revealed by excavators. 
Dim ond un ochr o’r panel 19 troedfedd sydd wedi cael ei dadlennu gan y cloddwyr hyd yma.

Yma eto, er bod y gair dadlennu yn golygu reveal, mae’n fwy addas ar gyfer cyd-destun sy’n ymdrin â gwybodaeth, yn 
hytrach na rhywbeth diriaethol, fel a geir fan hyn, lle byddai datgelu yn gweddu’n llawer gwell.

You need to boil the water before throwing the pasta in. 
Mae angen berwi’r dŵr cyn lluchio’r pasta i mewn.

Children spill things 
Mae plant yn arllwys pethau neu Mae plant yn tywallt pethau

When the first, vibrant colours of the mosaic poked through 
Pan ddechreuodd lliwiau bywiog y mosaig ddod i’r amlwg

It also tells us about the lifestyle and social pretentions of the owner.  
Mae hefyd yn dweud wrthym am ffordd o fyw a rhodres cymdeithasol y perchennog. 

This is being hailed as an incredible opportunity 
Mae hyn yn cael ei glodfori fel cyfle gwych

It will help the researchers glean language 
Bydd yn helpu’r ymchwilwyr i gribinio’r iaith

Mae’r enghreifftiau hyn i gyd yn amlygu pwysigrwydd cyd-destun a chywair y darn wrth ddewis yr union air sy’n 
angenrheidiol. Yn y gyntaf, er mwyn i lluchio fod yn addas, byddai’n rhaid i’r Saesneg gynnwys rhywbeth fel chucking the 
pasta in i gyfleu’r un naws, felly nid yw’r cyfieithydd wedi llwyddo i gadw at gywair y gwreiddiol. 

Yn yr ail, er bod arllwys a tywallt i’w gweld yn y geiriadur am spill, mae’r cyd-destun yn y fan hon yn dangos bod angen 
rhywbeth yn nes at sarnu, ac yn yr un modd, er bod bywiog wedi’i restru yn y geiriadur ar gyfer vibrant, nid yw’n addas 
yma oherwydd nad yw’n cyfeirio at rywbeth byw. Tybed allwch chi gynnig enghraifft lle nad yw’r dewis o air wrth gyfieithu yn 
gweddu’n llwyr i’r cyd-destun? 

Beth am fynd ati nawr i chwilio am ddewisiadau gwell yn lle rhodres, clodfori a cribinio yn y tair enghraifft olaf? Cofiwch 
feddwl am y cyd-destun, ac ystyried beth yn union yw ystyr y gwreiddiol cyn dewis y gair delfrydol. 

Magl arall wrth ddewis geirfa yw’r demtasiwn i sicrhau bod cyfatebiaeth uniongyrchol rhwng geiriau ac ymadroddion unigol. 
Oherwydd bod mynegiant naturiol y ddwy iaith yn wahanol, rhaid gwrthsefyll awydd i ddilyn patrwm y gwreiddiol wrth gyfleu 
cysyniadau, oni bai bod hynny’n taro deuddeg yn yr iaith darged yn ogystal.

His non-cooking peer 
Bydd ei gyfoed nad yw’n gogydd

Yn yr enghraifft hon, er bod modd deall yr ystyr, mae’r mynegiant Cymraeg yn drwsgl, ac nid yw’n argyhoeddi o gwbl 
fel testun gwreiddiol. Er bod cyfoedion yn ddigon cyffredin i gyfieithu peers, mae’r ffurf unigol yn llai cyffredin, a byddai 
plentyn yr un oed yn swnio’n llawer mwy naturiol. Gellid dadlau bod yr ail ran (nad yw’n gogydd) wedi pellhau oddi wrth 
ystyr y gwreiddiol yn ormodol hefyd, gan ei fod yn llythrennol yn cyfleu who is not a chef, ac eto byddai’n llawer gwell glynu 
at fynegiant naturiol, a dweud rhywbeth fel nad yw’n gallu coginio, sydd nid yn unig yn cyfleu’r ystyr yn gywir, ond hefyd 
yn llifo’n naturiol yn Gymraeg. 

to limit what’s visible on your profile 
i leihau’r hyn sy’n weledol ar eich proffil
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Yma, cawn enghraifft arall o ddewis gair nad yw’n cyfleu’r union ystyr sydd yn y gwreiddiol, gan fod gweledol yn nes at 
visual na visible. Fel mewn mannau eraill, os na lwyddwyd i gael hyd i’r gair gweladwy, byddai’n llawer gwell defnyddio 
rhywbeth fel yr hyn sydd i’w weld i gyfleu’r ystyr, yn hytrach na dewis ffurf anaddas fel hyn. 

Food miles – and the resulting pollution 
Milltiroedd bwyd – a’r llygredd canlyniadol

Mae’r enghraifft hon eto yn dangos perygl cadw’n rhy agos at batrwm y gwreiddiol. Yn lle ceisio cael hyd i un gair i gyfleu 
resulting, buasai glynu at rywbeth fel sy’n digwydd o ganlyniad neu mae hynny’n ei achosi yn llawer mwy naturiol 
Gymreig.  

international food trade is increasing more rapidly than increases in population or food production.  
mae masnach fwyd rhyngwladol yn cynyddu’n gynt na’r cynyddiadau mewn poblogaeth neu gynhyrchiad bwyd. 

Yma eto, er bod cynyddiadau yn ffurf derbyniol, gwaetha’r modd, nid yw’n argyhoeddi’r darllenydd fel dewis naturiol yn 
y fan hon, ac unwaith yn rhagor, ceir yr argraff bod ffurf y Saesneg yn rhy ddylanwadol. Gellid cwestiynu a oes angen 
ailadrodd yr elfen increase o gwbl yn y Gymraeg, gan fod modd dadlau y byddai cynyddu’n gynt na’r boblogaeth na’r 
bwyd a gynhyrchir yn cyfleu ystyr y gwreiddiol yn berffaith heb ymhelaethu ymhellach. Rhan bwysig o grefft y cyfieithydd, 
felly, yw gwybod pryd mae modd cyfleu’r un ystyr â mynegiant mwy cynnil. 

Tybed allwch chi feddwl am ffyrdd mwy naturiol o gyfleu’r canlynol?

Sugary drinks 
Diodydd siwgraidd

Calming music  
Cerddoriaeth dawelol

Y geiriau bach

Wrth feistroli unrhyw iaith, mae defnydd cywir o arddodiaid yn rhan hanfodol o fynegiant naturiol. Yn wir, yn aml iawn, wrth 
glywed siaradwr ail iaith yn traethu, defnydd ‘annisgwyl’ neu ‘amhriodol’ o eiriau bach fydd yr unig arwydd amlwg nad yw 
rhywun yn siarad ei famiaith. Fel y soniwyd eisoes, mae’r Gymraeg wedi byw yng nghysgod y Saesneg ers canrifoedd, 
ac felly mae hwn yn faes arall lle mae dylanwad y Saesneg i’w glywed. Dyma rai brawddegau, lle mae patrwm naturiol y 
Gymraeg yn wahanol i’r hyn a geir yn y Saesneg:

Tell your little brother to shut up 
Dwed wrth dy frawd bach am gau ei geg  
(NID: Dwed i dy frawd bach i gau ei geg)

Can I ask you something? 
Ga i ofyn rhywbeth i ti? 
(NID: Ga i ofyn i ti rywbeth) 

Gofyn i Rhian ddod â’r llyfr ata i, os gweli di’n dda. 
Ask Rhian to bring me the book, please. 
(NID: Gofyn i Rhian i ddod â’r llyfr i fi) 

Mae enghreifftiau fel y rhain yn dangos bod perygl i ddylanwad yr iaith fyd-eang erydu patrymau’r iaith leiafrifol, e.e.   

Buying directly from local farmers 
Prynu’n uniongyrchol o ffermwyr lleol

not all the advice you get online is from experts 
nid yw pob darn o gyngor rydych yn cael ar-lein yn dod o arbenigwyr

You need to boil the water before throwing the pasta in 
Mae angen berwi’r dŵr cyn taflu’r pasta ynddo

About 1 in 4 calories 
Tua 1 mewn 4 calori

Shouldn’t they be thrown in the bin? 
Pam na ddylent gael eu taflu yn y bin?

Remarkable insights into the ancient Etruscans 
Cipolwg go arbennig i’r Etrwsgiaid hynafol
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anything which makes you feel worse 
unrhyw beth allai eich gwneud i deimlo’n waeth

Elfen arall sy’n cymhlethu hyn ymhellach yn achos y berthynas rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yw’r ffaith bod to yn digwydd 
mor aml gyda ffurfiau berfol Saesneg. Gwelir cyfieithwyr yn aml yn methu gwrthsefyll y demtasiwn i gynnwys rhyw i bach 
ychwanegol i gyfateb i’r to hwnnw

Children should learn to cook. 
Dylai plant ddysgu i goginio. 

Wrth gwrs, fe ellir cael ambell frawddeg lle mae i yn digwydd sawl tro yn gwbl naturiol, e.e.

But plenty of parents are reluctant to encourage a young child to come and help in the kitchen.  
Ond mae digon o rieni’n amharod i annog plentyn ifanc i ddod i roi cymorth yn y gegin. 

Mewn cyferbyniad, mae tuedd i golli’r arddodiad a ddylai fod yn gysylltiedig â rhai berfau Cymraeg, e.e. 

Given how much the ancient Etruscans influenced the Roman and Greek civilizations 
O ystyried cymaint yr oedd yr Etrwsgiaid wedi dylanwadu’r gwareiddiadau Rhufeinig a Groegaidd 

Young people wishing to study at universities in Europe will also be affected. 
Bydd pobl ifanc sydd am astudio mewn prifysgolion yn Ewrop hefyd yn cael eu heffeithio. 

Byddai O ystyried cymaint oedd dylanwad yr Etrwsgiaid ar wareiddiadau Rhufain a Groeg yn gynnig llawer mwy 
Cymreig ei naws yn y naill, a Bydd hyn yn effeithio hefyd ar bobl ifanc sydd am astudio mewn prifysgolion yn Ewrop 
yn gwella ar yr ail gynnig. 

I gloi’r adran hon, beth am ddychwelyd at yr enghreifftiau a amlygwyd uchod, a gweld a fedrwch chi gyfnewid y patrymau 
Seisnig am rai mwy Cymreig?

Cystrawen

Un o’r elfennau cystrawennol sy’n peri trafferth yn fynych i gyfieithwyr yw cymalau, ac mae gweld cymalau’n cael eu 
defnyddio’n hyderus yn tueddu i fod yn arwydd o gyfieithydd medrus. I bob pwrpas, mae cymalau perthynol yn cyfuno dwy 
frawddeg, naill ai ar ffurf cymal perthynol (gydag a/y, yn dibynnu ar swyddogaeth yr elfen sy’n gyffredin i’r ddwy ran o’r 
frawddeg).  

Os nad yw cyfieithydd wedi meistroli’r gystrawen hon, gwelir cyfieithiadau anaddas fel y canlynol: 

There are lots of online communities which might be able to provide you with support 
Mae llawer o gymunedau ar-lein y gallai eich cefnogi

Oherwydd bod cymunedau yn cyflawni swyddogaeth goddrych yn y fan hon, mae angen a allai, nid y gallai.

not all the advice you get online is from experts 
nid yw’r holl gyngor y cewch ar-lein yn dod gan arbenigwyr

Yma eto, gan fod cyngor yn cyflawni swyddogaeth gwrthrych, a (a gewch, nid y cewch) yw’r ffurf gywir, ac mae’r un peth 
yn wir am yr enghraifft ganlynol:

Wasting food is often a subconscious act 
Mae gwastraffu bwyd yn aml yn rhywbeth y gwnawn heb feddwl

Yn y fan hon, fodd bynnag, oherwydd bod y cymal o dan reolaeth yr arddodiad at (ato yn yr achos hwn), mae angen 
defnyddio’r rhagenw y (y cyfeirir ato). Er mwyn meistroli patrwm y cymal perthynol, felly, mae angen deall mai dim ond 
mewn enghreifftiau lle mae’r elfen gyffredin yn cyflawni swyddogaeth goddrych neu wrthrych y defnyddir a, ac mai y sy’n 
cael ei ddefnyddio yn y patrymau cadarnhaol eraill. 

This method, which is referred to as... 
Mae’r dull hwn, a gyfeirir ato...

Oherwydd ansicrwydd ynghylch y ffurfiau priodol, mae tuedd yn aml i gyfieithwyr geisio osgoi’r cymal perthynol yn llwyr, e.e. 

The civilisations from which our own cultures developed 
Y gwareiddiadau lle datblygodd ein diwylliannau ein hunain

(Byddwn wedi disgwyl gweld Y gwareiddiadau y datblygodd ein diwylliannau ninnau ohonynt)
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...many of which are new to archaeologists 

...gyda llawer o’r rheiny yn gwbl ddieithr i archeolegwyr

(Byddwn wedi disgwyl gweld …y mae llawer ohonynt yn newydd i archeolegwyr)

Italy is the only European country whose population is expected to decline further  
Yr Eidal yw’r unig wlad Ewropeaidd lle mae’r boblogaeth yn ddisgwyliedig i ddirywio ymhellach

(Byddwn wedi disgwyl gweld Yr Eidal yw’r unig wlad yn Ewrop y mae disgwyl i’w phoblogaeth leihau ymhellach) 

Gloywi iaith trwy ddarllen 

Ar un ystyr mae bod yn gyfieithydd da yn golygu bod yn feistr ar bob pwnc, neu o leiaf yn wybodus yn eu cylch. Mae geiriau 
a thermau newydd yn dod i’r amlwg o hyd, ac mae’n rhaid i bob cyfieithydd wybod beth sy’n digwydd yn y byd, er mwyn 
gallu rhoi pa waith bynnag sy’n glanio ar y ddesg yn ei gyd-destun. 

Dylai unrhyw gyfieithydd sydd o ddifri ynghylch mireinio’r grefft a gloywi ei sgiliau iaith wneud ymdrech i ddarllen yn eang a 
dod yn gyfarwydd â therminoleg newydd sy’n datblygu. Mewn cyd-destun cyfoes, er enghraifft, byddai disgwyl i gyfieithydd 
sydd wedi bod yn gwneud hynny fod yn gyfarwydd â therminoleg fel air quality, climate change, furlough, lockdown ac ati. 
Ni all y cyfieithydd orffwys ar ei rwyfau o ran sgiliau ieithyddol na gwybodaeth gefndir. Bydd unrhyw un nad yw’n gwneud 
ymdrech fwriadol i ychwanegu at ei wybodaeth a meithrin ei sgiliau i bob pwrpas yn colli tir, gan ein bod yn byw mewn 
cyfnod mor newidiol. 

Diweddglo

I gloi’r bennod hon, a ninnau wedi bwrw golwg ar rai o’r maglau sy’n aml yn achosi trafferth i gyfieithwyr, ac wedi cael rhai 
awgrymiadau ar gyfer eu gwella, beth am roi cynnig ar wella cyfieithiad ychydig yn hwy? Dyma baragraff o ddarn prawf a 
osodwyd yn arholiadau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn gymharol ddiweddar, ac mae’r cyfieithiad oddi tano yn cynnwys 
rhai o’r gwallau a welwyd mewn amrywiol sgriptiau. Ar sail y pwyntiau a drafodwyd hyd yma, ceisiwch gynhyrchu cyfieithiad 
sy’n gwella ar y cynnig a roddwyd, gan ddefnyddio mynegiant naturiol Gymreig. 

Saesneg gwreiddiol:

Tour packages from the UK are available, but it’s easy to visit Patagonia independently – there are hostels all over, 
excellent campsites, frequent buses and mini-buses, and English is widely spoken. Pound sterling is very strong against 
the Argentine peso, so short local flights are affordable. Across the region, food and drink are excellent value too. A 
few decades ago, Patagonian cuisine consisted of grilled lamb and tripe stew; these days restaurants offer a far wider 
selection, and the local ‘parrillas’ are always a safe bet for a meaty feast. 

Cyfieithiad i’w wella:

Mae pecynnau teithio o’r DU ar gael, ond mae’n hawdd i ymweld â Phatagonia ar eich pen eich hun – mae hosteli 
dros y lle i gyd, gwersylloedd rhagorol, bysus a bysus mini ar gael yn rheolaidd, a siaredir Saesneg yn eang. 
Gan fod y bunt yn gryf yn erbyn peso’r Ariannin, gellir cael hediadau lleol byr yn rhad. Ar draws y rhanbarth, 
mae bwyd a diod yn werth gwych am arian hefyd. Ychydig ddegawdau yn ôl, roedd bwydydd Patagonia’n 
cynnwys cig oen wedi’i grilio a stiw treip, ond y dyddiau hyn mae bwytai’n cynnig dewis llawer mwy amrywiol, 
ac mae’r ‘parrillas’ lleol bob amser yn siŵr o fod yn wledd gigog. 

Wrth fynd ati, cofiwch fod angen i’ch cyfieithiad argyhoeddi’r darllenydd fel darn o Gymraeg gwreiddiol, yn ogystal â 
chyfleu’r ystyr. Peidiwch ag ofni newid trefn ambell elfen, os yw hynny’n gwella’r llif (heb newid yr ystyr), a chofiwch nad 
oes rhaid cyfieithu ‘air am air’ yn llythrennol. Pob hwyl arni, a chofiwch fod pob cyfieithydd gwerth ei halen yn ymdrechu’n 
barhaus i fireinio a gloywi ymhellach, trwy roi sylw i unrhyw elfennau gramadegol sy’n peri trafferth, ond hefyd trwy 
ddarllen Cymraeg safonol yn gyson, er mwyn gwreiddio patrymau’r iaith yn ddyfnach a gwrthsefyll yr erydiad a achosir gan 
ddylanwad y Saesneg. 

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, a byddwn yn annog pob cyfieithydd sydd am wella ei sgiliau i fanteisio ar yr amrywiaeth 
o adnoddau sydd ar gael ar ei wefan: https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/ 

https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/
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Aelodaeth Gyflawn o’r Gymdeithas yw’r safon aur ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg < > Saesneg ac, yn naturiol ddigon, mae’n 
un o’r meini prawf a ddefnyddir wrth ddyfarnu tendrau cyfieithu. Yn ogystal â gwybodaeth am yr arholiadau aelodaeth, mae 
gwefan y Gymdeithas yn cynnwys ymarferion ar sail hen bapurau Sylfaenol, a fydd yn helpu darpar ymgeiswyr i brofi eu 
gallu, a hefyd fanylion am yr e-weithdai cyfieithu a gynhelir yn weddol aml. Mae’r rhain yn gallu bod yn gam ar y ffordd at 
sefyll yr arholiadau, ond maent hefyd yn gyfle gwerthfawr i gyfieithwyr gael adborth ar eu gwaith gan aelodau profiadol o 
blith marcwyr y Gymdeithas, ac maent yn eithriadol o fuddiol er mwyn mireinio sgiliau a chael cyngor ar elfennau a all fod yn 
peri trafferth.

Atodiad – awgrymiadau ar gyfer gwelliannau posibl*

Tudalen Gwelliant posibl

1-2 – dylanwad 
y Saesneg

Peidiwch ag anghofio gofalu am eich ffrindiau hefyd.

Ond mae rhesymau da dros annog plant yn y gegin, beth 
bynnag yw eu hoed.

4 – dewisiadau 
geirfa

uchelgais gymdeithasol; groesawu; gasglu

6 – mynegiant 
mwy naturiol

diodydd llawn siwgr; cerddoriaeth sy’n creu llonyddwch

6-7 – geiriau 
bach

oddi wrth; gan; i mewn iddo; o bob; i’r; ar

allai wneud i chi; ddysgu coginio

11 – paragraff 
i’w wella

Mae teithiau pecyn ar gael o’r Deyrnas Unedig, ond mae’n 
hawdd ymweld â Phatagonia yn annibynnol – mae hosteli 
ar gael ym mhobman, safleoedd gwersylla gwych, bysus 
a bysus mini rheolaidd, ac mae llawer o’r bobl yn siarad 
Saesneg. Gan fod y bunt yn gryf yn erbyn peso’r Ariannin, 
mae modd hedfan yn lleol am bris rhesymol. Ar draws y 
rhanbarth, cewch werth eich arian am fwyd a diod hefyd. 
Rai degawdau yn ôl doedd fawr o ddewis o fwyd ym 
Mhatagonia heblaw cig oen wedi’i grilio a stiw treip, ond 
y dyddiau hyn mae bwytai’n cynnig arlwy sy’n llawer mwy 
amrywiol, ac mae’r ‘parrillas’ lleol bob amser yn siŵr o 
gynnig gwledd o gig. 

* Cofiwch nad fersiynau ‘perffaith’ a gynigir yma, ond yn hytrach awgrymiadau. Mae modd cyfieithu pob darn gwreiddiol 
mewn nifer o ffyrdd gwahanol sy’n argyhoeddi; yn wir, ymarferiad defnyddiol fyddai mynd ati i chwilio am sawl ffordd 
lwyddiannus o gyfleu’r un peth.
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Pennod 7 
Sicrhau Ansawdd

Rhan 1

Golygu a Phrawfddarllen
Derbynnir yn gyffredinol mai nod cyfieithu ysgrifenedig yw trosi testun sydd wedi’i lunio mewn un iaith (yr iaith wreiddiol) a’i 
gyfleu mewn iaith arall (yr iaith darged), fel petai wedi’i ysgrifennu yn yr iaith honno yn y lle cyntaf. Ar ôl i’r fersiwn drafft gael 
ei greu, mae’n hanfodol bod y cyfieithiad yn cael ei olygu a’i brawfddarllen yn ofalus, gan ddilyn y camau isod. Er hynny, 
mae’n bwysig ceisio llunio cyfieithiad cywir a graenus i ddechrau, fel na fydd angen treulio gormod o amser ac adnoddau yn 
ei fireinio a’i gywiro.

Gellid defnyddio gwirydd sillafu a gramadeg, e.e. Cysill neu wirydd Microsoft i hwyluso’r gwaith, er nad ydynt yn gweithio 
gyda pheiriannau Apple ar hyn o bryd. Ond ni ddylid dibynnu ar wirydd awtomatig yn unig a bydd angen rhoi sylw manwl 
i’r cywiriadau a awgrymir gan wirydd o’r fath. Er enghraifft ni fyddai gwirydd yn canfod y gwall: ‘gwenwch eich gwaith’ yn 
hytrach na ‘gwnewch eich gwaith’.

Cam 1: Cymharu’r cyfieithiad â’r testun gwreiddiol er mwyn sicrhau’r canlynol:

• bod y testun gwreiddiol wedi’i gynnwys yn llawn yn y cyfieithiad, ac nad oes unrhyw baragraffau, brawddegau, 
cymalau neu eiriau allweddol wedi’u hepgor;

• bod unrhyw ffeithiau wedi’u cyfleu yn gywir, e.e. enwau personol, enwau mudiadau a sefydliadau, rhifau, symiau 
ariannol, dyddiadau, ac yn y blaen;

• bod y cywair yn adlewyrchu cywair y testun gwreiddiol.

Cam 2: Darllen y cyfieithiad fel testun annibynnol, gan sicrhau:

• bod y ramadeg a’r gystrawen yn gywir;

• bod y cywair yn addas ac yn gyson;

• bod unrhyw gamdeipio yn cael ei gywiro;

• bod y ffont yn gyson, yn ogystal â’r defnydd o briflythrennau, teip italig, dyfynodau, ac yn y blaen.

Rhai gwallau cyffredin:

• gwallau teipio – trawsosod dwy lythyren, teipio rhif anghywir, gwallau sillafu.  
 
Gellid rhoi sylw penodol i rai cyfuniadau o lythrennau a rhai geiriau a all achosi problem, er enghraifft, anhrefn, 
cynrhon; ‘cyfarthebu’ yn hytrach na ‘cyfathrebu’; cymysgu ‘-iaith’ ac ‘-iaeth’ (rhyddiaith / barddoniaeth); ‘-iad’ am ‘iaid’ 
mewn ffurfiau lluosog megis ‘anifeiliaid’; ‘lll’ neu ‘ddd’ yn hytrach na ‘ll’ a ‘dd’.

• gwallau gramadeg – treiglo, amserau berfol, y defnydd o arddodiaid. 
 
Dylid treiglo gwrthrych berf bersonol, e.e. ‘cyflwynodd y Cadeirydd grynodeb o’r adroddiad blynyddol’; ond nid oes 
angen treiglo yn dilyn ffurf amhersonol y ferf, e.e. ‘cyflwynwyd crynodeb o’r adroddiad blynyddol gan y Cadeirydd’.  
 
Mae angen gwahaniaethu rhwng amser gorffennol y ferf (sy’n cyfeirio at ddigwyddiad neu weithred a gyflawnwyd) 
a’r amser amherffaith (sy’n cyfleu rhywbeth sy’n digwydd dros gyfnod neu dro ar ôl tro):  
 
‘cynhaliwyd cyfarfod o’r pwyllgor cyllid ddydd Mercher’ (gorffennol) – ‘a meeting of the finance committee was held on 
Wednesday’;  
 
‘yn y gorffennol cynhelid cyfarfod o’r pwyllgor cyllid bob dydd Mercher’ (amherffaith) neu, yn llai ffurfiol: ‘yn y 
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gorffennol byddai’r pwyllgor cyllid yn cyfarfod bob dydd Mercher’ – ‘in the past a meeting of the finance committee 
was held every Wednesday’. 
 
Dylid sicrhau bod yr arddodiad cywir yn dilyn y ferf, a chofio hefyd fod angen defnyddio’r ffurfiau personol yn 
Gymraeg, e.e: 
 
‘please send me a message’ – ‘anfonwch neges ataf, os gwelwch yn dda’;  
‘you need to look after yourself’ – ‘mae angen i chi ofalu amdanoch eich hun’.

• defnyddio cystrawennau a phriod-ddulliau Saesneg, 
e.e. ‘does dim llawer o amser ar ôl i geisio’r gystadleuaeth’ am ‘there is not much time left to attempt the competition’; 
yn Gymraeg byddai’n fwy naturiol ysgrifennu: ‘does dim llawer o amser ar ôl i roi cynnig ar y gystadleuaeth’; 
  
‘ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn delio gyda gollyngiad nwy posib’ am ‘the Council is now dealing with a possible gas 
leak’; byddai’n fwy naturiol ysgrifennu: ‘ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn delio ag achos posib o nwy yn gollwng’. 

• camddeall y gwreiddiol neu ddefnyddio’r gair neu’r geiriau anghywir yn Gymraeg, e.e.  
‘aflonyddwch i’r gwasanaeth casglu sbwriel’ am ‘rubbish collection services disruption’ yn hytrach na ‘tarfu ar y 
gwasanaeth casglu sbwriel’; 
‘cyhoeddwyd cais yr ymgeisydd am oedi’r cyfarfod rhagarweiniol’ am ‘the candidate’s request for delaying 
the preliminary meeting was announced’ yn hytrach na ‘cyhoeddwyd cais yr ymgeisydd am ohirio’r cyfarfod 
rhagarweiniol’. 

• cadw’n rhy gaeth at y gwreiddiol, er enghraifft:  
 
‘cawodydd gaeafol yn crwydro o’r gorllewin’ am ‘wintry showers creeping in from the west’ yn hytrach na ‘cawodydd 
gaeafol yn ymledu o’r gorllewin’; 
 
‘annwyl syriaid’ am ‘dear sirs’; gan nad yw’r ffurf luosog yn cael ei defnyddio’n gyffredinol yn Gymraeg, byddai’n fwy 
naturiol defnyddio’r unigol: ‘annwyl syr’; 
 
‘mae rheolau newydd wedi eu cyflwyno i hyrwyddo integreiddiad o fewnfudwyr i mewn i’r gymuned leol’ am ‘new 
regulations were introduced to facilitate the integration of immigrants into the local community’. Yn y frawddeg 
hon, mae’r ymadrodd ‘integreiddiad o fewfudwyr’ yn gyfieithiad ‘llythrennol’ o ‘integration of immigrants’, gan ddilyn 
cystrawen y Saesneg gwreiddiol. Mwy naturiol yn Gymraeg yw defnyddio’r berfenw: ‘integreiddio mewnfudwyr’. Felly, 
awgrymir: ‘cyflwynwyd rheoliadau newydd i hwyluso integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned leol’.

• y cyfieithiad yn rhy bell o’r gwreiddiol, 
e.e. ‘rydym yn cynnig grantiau bach mewn swm, ond rhai gwerthfawr’ i gyfieithu: ‘we make modest but vital grants’. 
Nid yw’r Gymraeg yn gyfieithiad manwl o’r Saesneg: ‘rydym yn cynnig grantiau cymharol fach ond hanfodol’.

• cywair anaddas neu anghyson, 
e.e. ‘Hoffet ti gyfranogi mewn prosiect dysgu hunangyfeiriedig?’ am ‘Would you like to take part in a self-directed 
learning project?’ Mae defnyddio’r ffurf ‘ti’ yn awgrymu cywair anffurfiol, ond mae ‘cyfranogi’ a ‘hunangyfeiriedig’ yn 
perthyn i gyweiriau mwy ffurfiol.  
 
Felly, bydd angen cysoni’r cywair: ‘Hoffet ti gymryd rhan mewn prosiect dysgu lle rwyt ti’n rheoli’r gwaith dy hun?’ neu, 
yn fwy ffurfiol: ‘Hoffech chi gymryd rhan mewn prosiect dysgu â’r dysgu hwnnw wedi’i gyfeirio gennych chi eich hun?’

Dylid cadw mewn cof bob amser fod angen i’r Gymraeg fod yn raenus, yn naturiol ac yn ddealladwy, gan ystyried beth 
yw nod neu neges y testun ac a yw’r neges honno’n cael ei chyfleu’n llwyddiannus. 

Er bod y frawddeg ganlynol yn ddealladwy, mae arlliw cyfieithiad arni:

‘Oherwydd nifer digynsail o drenau sydd wedi eu difrodi oherwydd effeithiau’r gaeaf, mi fyddwn yn gweithredu amserlen 
ddiwygiedig tan fod hysbysiad pellach.’

Dyma’r Saesneg gwreiddiol: ‘Due to an unprecedented number of trains suffering from damage caused by the effects of 
winter, we will be operating an amended timetable until further notice.’

Y gair sy’n achosi anhawster yma yw ‘unprecedented’ ac er bod ‘digynsail’ yn gyfieithiad cywir ohono, nid yw’n addas yma. 
Un ffordd o’i gyfleu fyddai: ‘Gan fod mwy o drenau nag erioed o’r blaen wedi eu difrodi oherwydd effeithiau’r gaeaf, byddwn 
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yn gweithredu amserlen ddiwygiedig am y tro.’

Ystyriwch y frawddeg hon: ‘Mae ymchwil ar y cyd wedi darganfod y bydd diffyg cydweddu cynyddol rhwng yr adar sy’n deor 
yn y goedwig â’r niferoedd uchaf o lindys’. 

A yw’n cyfleu’r frawddeg Saesneg: ‘Collaborative research finds that hatching of forest birds will be increasingly mismatched 
with peaks in caterpillar numbers’ yn llwyddiannus?

Felly, bydd angen bod yn fwy ‘creadigol’, er enghraifft:

‘Dengys ymchwil ar y cyd na fydd y niferoedd mwyaf o lindys ar gael yn gynyddol ar yr adegau hynny pan fydd adar y 
goedwig yn deor’.

Cam 3:

Yna, dylid darllen y gwaith eto, gan sicrhau bod y cywiriadau yn gywir, h.y. nad oes unrhyw wallau newydd wedi’u cyflwyno 
wrth gywiro.

Rhai awgrymiadau ymarferol:

• mae’n syniad da gadael y cyfieithiad am gyfnod, dros nos, os yw’n bosib, ac ailddarllen y cyfieithiad;

• darllen y gwaith yn uchel, er mwyn sicrhau bod testun y cyfieithiad yn llifo’n naturiol.

Golygu eich gwaith eich hun / golygu gwaith rhywun arall – beth yw’r gwahaniaeth?

Golygu eich gwaith eich hun: mae angen cymryd cam yn ôl, fel petai, a cheisio eich rhoi eich hun yn lle eich darllenydd 
sydd heb weld y testun gwreiddiol. 

Golygu gwaith rhywun arall: mae angen parchu arddull awdur y cyfieithiad a sicrhau bod unrhyw newidiadau’n gyson 
â’r arddull honno, gan ymatal rhag mynd ati i ail-wneud y gwaith yn ddiangen.

Cam 4: Prawfddarllen

Fel arfer, bydd gwaith yn cael ei brawfddarllen wedi iddo gael ei gysodi neu ei ddylunio’n barod i’w gyhoeddi – ar ffurf 
ddigidol (ffeil PDF, er enghraifft) neu ar ffurf brintiedig. Awgrymir dilyn y camau canlynol:

• cymharu’r testun yn ofalus â’r gwreiddiol er mwyn sicrhau ei fod yn gyflawn ac nad oes unrhyw ran wedi’i hepgor 
(paragraff, brawddeg, cymal, geiriau unigol);

• darllen y testun yn ofalus gan roi sylw i bob gair a llythyren unigol, acenion ac yn y blaen;

• rhoi sylw i’r ffont a’r marciau atalnodi – sicrhau eu bod yn gyson a bod teip italig, dyfynodau, ac yn y blaen, yn 
cael eu defnyddio’n gywir;

• teitlau penodau, rhestrau cynnwys – sicrhau bod y teitlau’n gyson mewn unrhyw restrau â’r rhai sydd yn y testun ei 
hun;

• lluniau, tablau, siartiau, diagramau – sicrhau bod y rhain wedi’u labelu’n gywir;

• osgoi llinellau a geiriau gweddw ac amddifad, h.y. ni ddylid rhoi gair olaf neu linell olaf pennod neu ran o bennod 
yn unig ar ben y dudalen, hyd yn oed os bydd paragraff arall yn dilyn; hefyd, nid dylid rhoi un llinell yn unig o destun 
yn dilyn isbennawd ar waelod tudalen;

• osgoi cael tair llinell yn olynol yn diweddu â’r un geiriau neu â chysylltnod.

I grynhoi, gwaith y golygydd a’r prawfddarllenydd yw sicrhau bod gwaith y cyfieithydd yn gywir ac yn ddarllenadwy drwy 
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gywiro neu ddiwygio, os bydd angen, unrhyw bethau a all fod yn rhwystr i’r darllenydd rhag deall y neges y mae’r 
testun yn ceisio’i chyfleu.

Yn sail i unrhyw waith golygu a phrawfddarllen mae nifer helaeth o gyfeirlyfrau, gramadegau a geiriaduron, yn Gymraeg a 
Saesneg, sy’n cynnig arweiniad a chanllawiau hanfodol, a rhestrir y rhai pwysicaf isod: 

Llyfrau cyfeirio hanfodol

Y Golygiadur, Rhiannon Ifans (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 2006; allan o brint ond bwriedir ei ailgyhoeddi gan Gomer)

New Hart’s Rules: The Oxford Style Guide (Ail arg., Oxford University Press, 2014)

Butcher’s Copy-editing: The Cambridge Handbook for Editors, Copy-editors and Proofreaders Judith Butcher, Caroline 
Drake & Maureen Leach (4ydd arg., Cambridge University Press, 2012)

Gramadegau a chanllawiau

Gramadeg y Gymraeg, Peter Wynn Thomas (Prifysgol Cymru, 1996) 

Gramadeg Cymraeg, David Thorne (Gomer, 1996)

Gafael mewn Gramadeg, David Thorne (ar gael fel e-lyfr yn Llyfrgell Adnoddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: https://
llyfrgell.porth.ac.uk/)

Iawn Bob Tro, Dafydd Glyn Jones (Dalen Newydd, 2016)

Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu, J. Elwyn Hughes (Gomer, 2016)

Yr Arddulliadur (https://llyw.cymru/bydtermcymru/style-guide) (Llywodraeth Cymru)

Geiriaduron

Geiriadur Prifysgol Cymru (http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html)

Geiriadur Cymraeg Gomer, Geraint Lewis (Gomer, 2016)

Gweiadur Pawb, Geraint a Nudd Lewis (ar-lein)

Geiriadur yr Academi, gol. Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones (6ed arg., Gwasg Prifysgol Cymru, 2006)

Rhestrau termau 

Porth Termau Cenedlaethol Cymru (http://termau.cymru/), Y Ganolfan Safoni Termau, Prifysgol Bangor

Byd TermCymru (https://llyw.cymru/bydtermcymru/), Llywodraeth Cymru

Enwau Lleoedd

Y Llyfr Enwau: Enwau’r Wlad gan Geraint Lewis (Gomer, 2007)

Dictionary of the Place-names of Wales, gan Hywel Wyn Owen a Richard Morgan (Gomer, 2007)

Gwefan Enwau Cymru (http://www.e-gymraeg.org/enwaucymru/)

Comisiynydd y Gymraeg: rhestr enwau lleoedd (i’w gael i’w lawrlwytho tra bydd y wefan yn cael ei datblygu: https://www.
comisiynyddygymraeg.cymru/polisi-ac-ymchwil/enwau-lleoedd) 

https://llyfrgell.porth.ac.uk/
https://llyfrgell.porth.ac.uk/
https://llyw.cymru/bydtermcymru/style-guide
http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
http://termau.cymru/
https://llyw.cymru/bydtermcymru/
http://www.e-gymraeg.org/enwaucymru/
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/polisi-ac-ymchwil/enwau-lleoedd
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/polisi-ac-ymchwil/enwau-lleoedd
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Pennod 7 

Sicrhau Ansawdd

Rhan 2

Ôl-olygu a thechnoleg cyfieithu peirianyddol
Mae iaith a thechnoleg yn datblygu...

...ac mae angen i’r maes cyfieithu roi sylw i’r datblygiadau hynny.

Crefft yw cyfieithu a rhan o’r grefft honno yw gwybod pryd a ble i chwilio am gymorth. Gall y cymorth hwnnw fod ar ffurf 
gwybodaeth sy’n hanu’n draddodiadol o eiriaduron a llyfrau gramadeg ond gall hefyd fod ar ffurf technoleg. Iaith ac ystyr 
yw’r ddwy brif ystyriaeth wrth gyfieithu ac er mwyn gallu cyfleu’r ystyr cywir, mae gwaith ymchwil yn hanfodol a thechnoleg 
erbyn hyn yw’r cyfrwng sy’n galluogi’r cyfieithydd i wneud y gwaith ymchwil hwnnw. 

Ystyriaeth anorfod arall ym maes cyfieithu proffesiynol yw effeithlonrwydd ac mae angen cydnabod bod gan dechnoleg 
rôl bwysig i’w chwarae yn hyn o beth. Gall technoleg fraenaru’r tir ar gyfer y cyfieithydd a gwneud i ddogfen sy’n ddegau o 
filoedd o eiriau ymddangos yn dasg lawer llai llethol!

Nid doeth rhoi gormod o bwys ar gyfieithu peirianyddol ond camsyniad fyddai diystyru ei gyfraniad yn llwyr. Mae angen bod 
yn agored i ddatblygiadau newydd er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cynnydd sy’n cael ei wneud. Pan gyflwynwyd y syniad o 
gyfieithu peirianyddol i gyfieithwyr yng Nghymru am y tro cyntaf, bron nad oedd y proffesiwn yn ei ystyried yn sarhad. Ond 
i’r sawl a gofleidiodd y dechnoleg, bu’r manteision yn glir ac mae dyfalbarhad y bobl hynny wedi talu ar ei ganfed wrth iddyn 
nhw allu manteisio’n llawn ar y cynnydd a wnaed yn y maes hwn.

Cyfieithu awtomatig gan beiriant heb ymyrraeth ddynol yw cyfieithu peirianyddol, sy’n defnyddio corpora cyfochrog 
o gyfieithiadau sy’n bodoli eisoes. Mae’r enghraifft isod yn adlewyrchu’r cynnydd hwn a sut mae technoleg cyfieithu 
peirianyddol erbyn hyn yn gallu ffurfio cymalau ystyrlon. Wedi dweud hyn, mae hefyd yn tynnu sylw at ei gyfyngiadau ac at y 
ffaith bod angen ystyried y cyd-destun er mwyn gwella’r cyfieithiad.

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol yn 2013 Cyfieithiad peirianyddol yn 2020

That is always the issue: the 
more grey that these things 
are, the more that they can 
be interpreted and driven in 
different ways.

Hynny yw bob amser yn y mater: y llwyd 
mwy y pethau hyn, y mwyaf y gellir eu 
dehongli a’u gyrru mewn gwahanol ffyrdd.

Dyna’r mater bob amser: po fwyaf 
llwyd yw’r pethau hyn, y mwyaf y 
gellir eu dehongli a’u gyrru mewn 
gwahanol ffyrdd.

Y broblem gyda’r uchod yw bod ‘grey’ yn cael ei gyfieithu’n llythrennol yn hytrach na bod gair fel ‘annelwig’ yn cael ei 
gynnig, a fyddai’n fwy priodol yn y cyd-destun hwn. 

Y nod bob tro wrth gyfieithu yw creu darn o waith sy’n darllen fel gwaith gwreiddiol, ac mae darllen cyfieithiad yn annibynnol 
ar y fersiwn wreiddiol yn hollbwysig er mwyn sicrhau ei fod yn llifo’n naturiol. Ar y llaw arall, os defnyddir technoleg cyfieithu 
peirianyddol, mae’r un mor bwysig darllen y gwreiddiol a’r cyfieithiad ochr yn ochr er mwyn sicrhau cywirdeb. Gweler 
isod enghreifftiau o’r pethau sy’n gallu cyfrannu at gyfieithiad gwallus wrth ddefnyddio’r dechnoleg. Weithiau hefyd, gall 
cyfieithiad peirianyddol ymddangos fel pe bai’n gwneud synnwyr a bod yn ramadegol gywir ond heb fynegi’r union ystyr yn 
gywir. Gweler yn yr enghraifft gyntaf isod sut y gall y defnydd o ‘i ni’ newid yr ystyr yn y cyfieithiad. Gallaf ddychmygu na 
fyddai’r gynulleidfa darged wedi ymateb yn dda i hyn os mai diben y neges oedd gwneud i’r darllenydd deimlo’n rhan o’r 
newid arfaethedig dan sylw:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

Er mwyn gwneud hynny, hoffwn i ni ystyried newid y 
strwythur presennol.

Er mwyn gwneud hynny, hoffwn inni ystyried newid y 
strwythur presennol.

In order to do that, I would like to consider changing the 
current structure.

In order to do that, I would like us to consider changing the 
current structure.
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Y grefft gyda thechnoleg cyfieithu peirianyddol yw deall y maglau a thrwy hynny gwybod sut i’w goresgyn.

Un awgrym sydd wedi synnu llawer yw gallu’r dechnoleg i gyfieithu testun technegol neu hyd yn oed darn o ddeddfwriaeth 
i safon dderbyniol. Fodd bynnag, o gofio bod y mynegiant mewn testunau o’r fath ar y cyfan yn gliriach ac yn llai idiomatig, 
efallai fod hyn i’w ddisgwyl. Gweler isod enghraifft o gyfieithiad peirianyddol o ddetholiad o ddeddfwriaeth yr UE lle nad 
oedd cyfieithiad blaenorol ar gael ar y we:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol 

Requirement to close premises and businesses during the 
emergency

4.—(1) A person responsible for carrying on a business 
or providing a service which is listed in Schedule 2 must 
cease to carry on that business or to provide that service 
during the emergency period.

(2) Paragraph (1) does not prevent the use of—

(a) any suitable premises used for the businesses or 
services listed in Schedule 2 to host blood donation 
sessions;

Gofyniad i gau adeilad a busnesau yn ystod yr argyfwng

4 .— (1) Rhaid i berson sy’n gyfrifol am gynnal busnes 
neu ddarparu gwasanaeth a restrir yn Atodlen 2 roi’r gorau 
i gynnal y busnes hwnnw neu ddarparu’r gwasanaeth 
hwnnw yn ystod y cyfnod brys.

(2) Nid yw paragraff (1) yn atal defnyddio—

(a) unrhyw fangre addas a ddefnyddir ar gyfer y busnesau 
neu’r gwasanaethau a restrir yn Atodlen 2 i gynnal 
sesiynau rhoi gwaed;

Unwaith eto, er bod yr enghraifft isod yn adlewyrchu gallu technoleg i ymdrin â brawddegau hir, amlgymalog a chymhleth, 
mae hefyd yn dangos pa mor bwysig yw prawfddarllen. Ar yr olwg gyntaf, mae’r testun yn ymddangos yn gywir ond o 
ddarllen yn fanylach fe welir bod dau air wedi’u hepgor (wedi’u tanlinellu) – rhywbeth a fyddai’n anfaddeuol ar y gorau ond 
yn enwedig mewn darn o ddeddfwriaeth fel hwn.

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol 

The Ombudsman must give any person, other than the 
listed authority, who is identified by the Ombudsman in 
relation to the related investigation in a negative way, an 
opportunity to comment on the related investigation (as far 
as the related investigation relates to that person.

Rhaid i’r Ombwdsmon roi cyfle i unrhyw berson, ac eithrio’r 
awdurdod rhestredig, a ddynodir gan yr Ombwdsmon 
mewn perthynas â’r ymchwiliad cysylltiedig, wneud 
sylwadau ar yr ymchwiliad cysylltiedig (cyn belled ag y 
mae’r ymchwiliad cysylltiedig yn ymwneud â’r person 
hwnnw.

Un o’r prif ystyriaethau gyda darnau deddfwriaethol, fodd bynnag, yw bod angen gwirio dyfyniadau sy’n cyfeirio at 
ddeddfwriaeth arall ond wrth gwrs dyma fantais defnyddio cof cyfieithu law yn llaw â chyfieithu peirianyddol.  

Rhywbeth arall i’w ystyried yw bod y system cyfieithu peirianyddol yn dehongli’r gwreiddiol yn ôl y fformadu sydd ynddo. 
Dylid felly gopïo unrhyw destun o’r we i fersiwn Word cyn ei roi drwy’r peiriant er mwyn cael gwared ar unrhyw fformadu. 
Sylwer isod fod ‘qualifying foreign citizens’ yn cael ei gyfieithu’n wahanol yn y ddau is-gymal isod, a’r rheswm dros hynny yw 
bod y disgrifiad yn cael ei fynegi, oherwydd y fformadu, dros ddwy linell yn yr is-gymal cyntaf: 

Gwreiddiol

(b) extend the right to vote in Senedd elections to persons who are qualifying foreign 
citizens,

(c) allow qualifying foreign citizens to be Members of the Senedd

Cyfieithiad peirianyddol

(b) estyn yr hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Senedd i bersonau sy’n gymwys yn dramor 
dinasyddion,

(c) caniatáu i ddinasyddion tramor cymwys fod yn Aelodau o’r Senedd
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Yn yr enghraifft uchod, cedwir yn union at y drefn y mae’r geiriau yn ymddangos ar y llinellau yn y Ddeddf (sydd ar fformat 
pdf). Drwy gopïo’r testun i Word mae’n cadw’r un fformat, a dyna sy’n gyfrifol am y cyfieithiad anghywir. Rhaid cofio felly fod 
angen addasu testun cyn defnyddio technoleg cyfieithu peirianyddol er mwyn cael yr allbwn gorau. 

Ar sail y wybodaeth hon felly, nid yw’n syndod canfod pa mor bwysig yw ffactorau sydd y tu hwnt i eiriau wrth ddefnyddio 
technoleg cyfieithu peirianyddol. Ar ôl arbrofi, sylwais fod atalnodi, priflythrennau ac amlygu geiriau oll yn gallu effeithio ar y 
cyfieithiad.

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol 

i.e.Fridays (dim bwlch) h.y. Ffyrdd (er bod y bwlch yn cael ei gynnwys yn y Gymraeg)

i.e Fridays (gyda bwlch) h.y. dydd Gwener

Mae angen bod yn ofalus hefyd wrth wirio unrhyw wallau teipio yn y ddogfen wreiddiol cyn ei rhoi drwy dechnoleg cyfieithu 
peirianyddol neu fe all beri embaras:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol 

This document serves as a guide to students, teachers 
and parents.

Mae’r ddogfen hon yn ganllaw i fyfyrwyr, teigrod a rhieni.

Gweler felly sut mae technoleg yn maddau llai na chyfieithydd dynol!

Yn yr un modd, gweler sut y mae’r dechnoleg yn trin ac yn cyfieithu testun yn wahanol os yw’r testun mewn llythrennau 
bach neu briflythrennau:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol 

DOCUMENTS RELIED UPON DOGFENNAU SY’N BERTHNASOL YN UWCH

Documents relied upon Dibynnir ar ddogfennau

SHE RELIED ON HIM SHE CYSYLLTIEDIG Â HIM

She relied on him Roedd hi’n dibynnu arno

HE STILL RELIED ON A TAXI HE STILL YN PERTHNASOL AR DRETH

He still relied on a taxi Roedd yn dal i ddibynnu ar dacsi

Yn ddiddorol hefyd, mae’n bosib i destun sydd wedi’i amlygu gael ei drin a’i gyfieithu ar wahân i’r frawddeg y mae’n rhan 
ohoni wrth ddefnyddio technoleg cyfieithu peirianyddol ar y cyd â meddalwedd cof cyfieithu. Dylid sicrhau felly eich bod yn 
gwirio eich gosodiadau yn y feddalwedd, os yw hynny’n opsiwn, er mwyn atal hyn rhag digwydd. Nid yw technoleg cyfieithu 
peirianyddol ar ei phen ei hun yn adnabod yr elfen amlygu ac felly nid yw’n broblem. 

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol (drwy 
feddalwedd cof cyfieithu)

Cyfieithiad peirianyddol

In January, the Management 
Board considered a paper on 
‘Our commitment to learning and 
development’ and strongly supported 
the idea of having a dedicated 
Learning Buddy for each service.

Ym mis Ionawr, yr Bwrdd 
Rheoli ystyried papur ar ‘Ein 
hymrwymiad i dysgu a datblygu’ 
ac wedi cefnogi’r syniad o gael a 
ymroddedig Dysgu Bydi ar gyfer 
pob gwasanaeth.

Ym mis Ionawr, ystyriodd y Bwrdd Rheoli 
bapur ar ‘Ein hymrwymiad i ddysgu a 
datblygu’ a chefnogodd yn gryf y syniad 
o gael Bydi Dysgu pwrpasol ar gyfer pob 
gwasanaeth.

Gall newid lliw’r ffont hefyd arwain at yr un senario, gan ymdrin â’r testun lliw fel pe na bai’n perthyn i rediad y frawddeg. O’r 
herwydd, mae’n bosibl y bydd yn camleoli’r ferf a’r ansoddair ac yn anghofio treiglo!

Mae’n ddiddorol gweld sut mae pethau fel hyn yn gallu effeithio cymaint ar yr allbwn ond bod y dechnoleg, ar yr un pryd, yn 
gallu delio â phethau cymhleth fel sut mae’r Gymraeg yn ymdrin ag iaith ryw-benodol:
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Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

Within four weeks, a pupil must notify the headmistress of 
any changes to his or her project.

O fewn pedair wythnos, rhaid i ddisgybl hysbysu’r 
brifathrawes am unrhyw newidiadau i’w bortffolio.

Ac nid cyd-ddigwyddiad yw’r treiglad meddal chwaith gan fod yr un peth yn wir os defnyddir enw benywaidd:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

A church must let its parishioners know of any changes to 
its service.

Rhaid i eglwys roi gwybod i’w phlwyfolion am unrhyw 
newidiadau i’w gwasanaeth.

Yn llai rhyfedd efallai, nid yw’r dechnoleg yn gweithio’n wych gyda thestun creadigol, am y rheswm syml bod gwaith 
creadigol yn ei hanfod yn fwy unigryw. Mae technoleg cyfieithu peirianyddol yn gwella drwy ddysgu, felly po fwyaf y caiff 
testun ei ddefnyddio yn yr un ffordd yn Gymraeg, gorau oll y bydd y dechnoleg yn gweithio. Nid yw’n syndod felly nad yw 
priod-ddulliau, dywediadau na diarhebion sy’n neilltuol i un iaith yn trosi’n arbennig o dda i iaith arall.

Gweler, felly, fod defnyddio technoleg cyfieithu peirianyddol i gyfieithu darn creadigol yn esgor ar nifer o faglau posibl:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol Cyfieithiad naturiol

He fought tooth and nail to get 
custody of his son.

Ymladdodd ddant ac ewin i gael gafael yn ei 
fab (Google)

Ymladdodd yn galed i gael caethiwo ei fab 
(Microsoft)

brwydro’n ddiflino

Don’t forget your umbrella – it’s 
raining cats and dogs out there.

Peidiwch ag anghofio eich ymbarél – mae’n 
bwrw glaw cathod a chŵn allan yna.

mae’n bwrw hen wragedd â ffyn / 
mae’n glawio’n drwm

She only went to visit her mother 
once in a blue moon.

Dim ond unwaith yr aeth i ymweld â’i mam 
mewn lleuad las.

anaml iawn / unwaith yn y pedwar 
amser

Everyone agreed that it’s better to 
be safe than sorry.

Cytunodd pawb ei bod yn well bod yn ddiogel 
na sori.

gwell gofalu na difaru

Mr Jones didn’t learn to drive until 
he was 80 but agreed that it’s 
better late than never.

Ni ddysgodd Mr Jones yrru nes ei fod yn 80 
oed ond cytunodd ei bod yn well yn hwyr na 
byth

gwell hwyr na hwyrach

People who have ignored the 
guidance might have missed the 
boat already.

Efallai bod pobl sydd wedi anwybyddu’r 
canllawiau wedi colli’r cwch yn barod.

colli’r cyfle

Even though it looks like the 
factory will close we plan to stick it 
out through thick and thin.

Er ei bod yn edrych yn debyg y bydd y ffatri’n 
cau, rydyn ni’n bwriadu ei chadw allan trwy 
drwch a thenau.

dal ati hyd y diwedd

Yn ddiddorol iawn, hyd yn oed ar ôl amrywio’r brawddegau sy’n cynnwys yr idiomau hyn, ac ailddefnyddio brawddegau sydd 
eisoes yn bodoli yn ddwyieithog ar y we, mae’r cyfieithiadau yr un mor llythrennol! Fodd bynnag, mae Microsoft yn llwyddo 
gyda’r enghraifft gyntaf ond y rheswm dros hyn yw bod y Senedd wedi cynnwys llawer iawn o ddata dwyieithog ac uniaith 
Gymraeg i adeiladu’r cof ar gyfer Microsoft yn 2014 a bod y data hyn yn cynnwys llawer iawn o briod-ddulliau Cymraeg a 
Saesneg. Wedi dweud hyn, nid yw’n llwyddo i bennu’r cyd-destun cywir ar gyfer yr homonym ‘custody’.

Y gwir yw, gydag ymadroddion, gallwn gael ein siomi ar yr ochr orau weithiau ac mae’n bwysig iawn cynnwys enghreifftiau 
o gryfderau’r dechnoleg yn ogystal â’i gwendidau ac felly dyma ambell gymal lle llwyddwyd i drosi’r ystyr mewn ffordd 
Gymreig:
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Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

Kindness seems to be in short supply these days. Mae’n ymddangos bod caredigrwydd yn brin y dyddiau 
hyn.

They serve little purpose and add nothing to the room. Nid oes llawer o bwrpas iddynt ac nid ydynt yn ychwanegu 
dim at yr ystafell.

Wrth drafod cyfieithiadau creadigol, fodd bynnag, gellir honni bod brawddegau sy’n cynnwys priod-ddulliau neu 
ymadroddion cyfarwydd yn perthyn i un pegwn o’r arddull hon a bod brawddegau llai ffurfiol sy’n cyfleu syniadau neu 
fyfyrdodau personol yn perthyn i’r pegwn arall. Ystyriwch frawddeg fel hon:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

I am a lot better than I was with only the occasional ‘down 
day’. They seem to strike out of the blue for no apparent 
reason whatsoever – it’s a bit like having an alter ego, 
something that is always seen but is always lurking.

Rwy’n llawer gwell nag yr oeddwn gyda dim ond ambell i 
‘ddiwrnod i lawr’. Mae’n ymddangos eu bod yn taro allan 
o’r glas am ddim rheswm amlwg o gwbl – mae ychydig 
fel cael alter ego, rhywbeth sydd i’w weld bob amser ond 
sydd bob amser yn llechu.

Mae’r frawddeg hon yn cynnwys ambell ymadrodd lled-gyfarwydd ond eu bod yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd gwahanol. 
Hyn sy’n gyfrifol am y cyfieithiad llythrennol iawn.

Yn yr un modd, ni ellir disgwyl i beiriant ddeall cyd-destun darn sy’n defnyddio gair fel ‘access’ oherwydd gall gair tebyg gael 
ei gyfieithu mewn amryw o ffyrdd, yn dibynnu ar y cyd-destun. Gweler isod rai o’r ffyrdd gwahanol y gellir cyfieithu’r gair: 

access

to access a service/resources defnyddio/cael gafael ar wasanaeth/adnoddau neu bod 
gwasanaethau/adnoddau ar gael i...

to access information gweld gwybodaeth

to ensure equitable access sicrhau bod pawb yn cael yr un cyfle

to gain access to cael cyfle i wneud/defnyddio/gweld rhywbeth

to improve access sicrhau bod rhywbeth yn fwy hwylus/haws ei gyrraedd

Er bod ‘mynediad’ yn dderbyniol ac efallai’n ddigonol ar gyfer deall ystyr, dylid ystyried aralleirio yn ôl y cyd-destun os am 
gyflwyno testun Cymraeg naturiol a bachog.

Gair dyrys arall i’r cyfieithydd yw ‘cover’ ond gall fod yn anoddach fyth i’r peiriant gan fod angen deall y cyd-destun er mwyn 
osgoi embaras llwyr. Gweler isod am enghraifft:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

Line Managers must be satisfied that adequate cover is 
available to ensure that service delivery is not impaired 
during days when the employee is absent.

Rhaid i Reolwyr Llinell fod yn fodlon bod digon o yswiriant 
ar gael i sicrhau nad oes nam ar y gwasanaeth a ddarperir 
yn ystod dyddiau pan fydd y gweithiwr yn absennol.

Gweler hefyd nad yw’n llwyddo i ddehongli’r term ‘impair’ yn gywir chwaith. Mae’n defnyddio’r term yng nghyd-destun 
iechyd, sy’n anghywir fan hyn.

Amwysedd sydd hefyd yn gyfrifol gan fwyaf am y camgyfieithiadau a welir yn aml ar arwyddion. Tanlinellir y geiriau a 
arweiniodd at y dryswch yn wreiddiol isod: 
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Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol (fel yr ymddangosodd ar y pryd)

When Red Light Shows Wait Here

No Entry

Curtain Poles

Up to M&S Café

Opening Times

Footway Works Commencing

Push switch To Open Door

Pan Fydd Golau Coch Sioeau Aros Yma

Dim Cofnod

Curtain Pwyliaid

Hyd at M&S Café

Yn Agor Adegau

Llwybr Troed Yn Gweithio Dechrau

Gwthio Newid I Agor Drws

Wrth gwrs, nid dyna’r unig broblem fan hyn, ond mae’n llwyddo i gyfleu pa mor bwysig yw’r cyfieithydd dynol o hyd pan fo 
angen cyfieithiadau byr, yn enwedig os byddant yn cael eu harddangos yn gyhoeddus fel hyn!

Un o’r maglau cynnar gyda’r dechnoleg oedd y byddai’n cyfieithu cyfenwau pobl sydd hefyd yn digwydd fel ansoddeiriau 
neu enwau cyffredin. Bu raid i’r Senedd, yn arbennig, fod yn wyliadwrus o hyn dros y blynyddoedd gydag unigolion fel Ken 
Skates (Ken Esgidiau Sglefrio), Angela Burns (Angela Llosgiadau), Peter Black (Peter Du), a Mark Reckless (Mark Di-hid) 
yn Aelodau! Mae’r dechnoleg, serch hynny, yn dysgu dros gyfnod ac yn sgil y defnydd helaeth o’r enwau hyn ar y we, nid 
oes angen eu cywiro bellach. Mae’r dechnoleg hefyd, ar y cyfan, yn ailadrodd y cyfenw yn union fel y mae yn y gwreiddiol, 
a hynny oherwydd y priflythrennu, ond nid yw hyn bob amser yn wir, yn arbennig pan ddefnyddir enwau Cymraeg llai 
cyffredin cyn y cyfenwau hyn. Ar ben hyn, mae angen bod yn arbennig o ofalus gyda’r cyfenw ‘May’ oherwydd er na wneir 
camgymeriad yn achos ‘Theresa May’, sylwer sut y caiff ei drosi i ‘Mai’ fel enw’r mis o ddefnyddio enwau Cymraeg:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

Theresa May Theresa May

Angharad May Angharad Mai

Un o’r pethau pwysicaf i’w nodi yn y bennod hon yw bod safon cyfieithiad yn dibynnu i raddau helaeth ar safon y gwreiddiol 
a bod hyn yn bwysicach fyth wrth sôn am gyfieithiad peirianyddol. Mae’r dechnoleg, erbyn hyn, yn adnodd gwerthfawr iawn 
i’r cyfieithydd gan lwyddo i drosi brawddegau cymhleth ac amlgymalog yn gywir ac mewn ffordd ddealladwy. Oes, mae i’r 
dechnoleg ei gwendidau – am beiriant rydyn ni’n sôn wedi’r cwbl – ond mae iddi ei chryfderau hefyd. Prawf o hynny yw fy 
mod wedi mynd i gryn drafferth i ddod o hyd i rai o’r enghreifftiau hyn. Yn wir, mae hyd yn oed yn llwyddo i drosi’r negydd 
dwbl yn y Gymraeg yn gywir:

Gwreiddiol Cyfieithiad peirianyddol

Does dim dwywaith nad yw technoleg cyfieithu 
peirianyddol yn adnodd gwerthfawr i’r cyfieithydd.

There is no doubt that machine translation technology is a 
valuable resource for the translator.

Nid awgrymir am eiliad fod peiriannau yn disodli’r cyfieithydd dynol. Mae’n llawer mwy o gymorth inni nag o fygythiad. 
Rhaid cofio na all peiriant gywiro na gwella darn o destun fel sy’n ofynnol weithiau ac na all chwaith holi ynghylch ystyr na 
rhoi adborth ar y darn gwreiddiol. Rôl y cyfieithydd a’r ôl-olygydd yw hynny. Yn yr un modd, rhaid maddau i’r peiriant am 
gamgyfieithu testun pan fo’r gwreiddiol yn anghywir – er mor amlwg yw’r camgymeriad i’r llygad dynol. Ond y gwir amdani 
yw bod y dechnoleg wedi gwneud cynnydd rhyfeddol ers y dyddiau cynnar hynny cyn cyflwyno’r elfen niwral, sef y dull 
diweddaraf i gael ei ddatblygu yn y maes hwn. Dull ystadegol ydyw sy’n rhagweld tebygolrwydd trefn geiriau ac yn ôl llawer, 
mae wedi chwyldroi’r maes. Nid yn unig y mae wedi rhoi’r opsiwn inni o beidio â gorfod dechrau cyfieithu ar ddalen wag 
a lleddfu rhywfaint ar y straen o deipio ond mae hefyd yn gallu delio â nifer o reolau gramadeg cymhleth y Gymraeg, gan 
gynnwys newid lleoliad y ferf a’r ansoddair, treiglo gwrthrych berf, defnyddio’r rhagenw perthynol a rhannu brawddeg er 
mwyn defnyddio’r arddodiad cywir ar ôl geiriau. Yr hyn y mae’r dechnoleg wedi caniatáu inni ei wneud yw ailddiffinio rôl y 
cyfieithydd dynol gan roi pwyslais ar ôl-olygu, sef diwygio neu wella cyfieithiad peirianyddol. Gan gadw mewn cof y mathau 
o faglau sy’n gallu hanu o ddefnyddio technoleg cyfieithu peirianyddol ac o faddau iddi am fethu cywiro a mireinio’r testun 
gwreiddiol, gellir cyfiawnhau enwi’r dechnoleg ymhlith yr adnoddau mwyaf defnyddiol i’r cyfieithydd. O edrych yn ôl ar 
ddyddiau cynnar y dechnoleg, gwelir y cynnydd aruthrol a wnaed yn y maes hwn ac o gyfuno hynny â datblygiadau mewn 
cof cyfieithu ac adnabod llais drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r dyfodol yn cynnig posibiliadau hyd yn oed yn fwy cyffrous i 
gyfieithwyr ac ôl-olygyddion yr unfed ganrif ar hugain.
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Pennod 8 

Yn y Gweithle
O fentrau iaith i gynghorau mawr, mae’r galw am wasanaeth cyfieithu o safon uchel yn cynyddu ac felly mae’r cyfleoedd 
sydd ar gael i gyfieithwyr sy’n dewis gyrfa mewn gweithle yn ehangach nag erioed. Mae cymaint i’w ennill mewn gweithle o 
ran sgiliau, hyfforddiant, profiad a datblygiad personol, ond sut mae dechrau ar yrfa o’r fath a manteisio ar yr holl gyfleoedd 
sydd ar gael yn y gweithle?

Swyddi Cyfieithu a Strwythur Tîm Cyfieithu 

Mewn sefydliadau llai, mae’n bosibl y bydd cyfieithydd yn rhan o dîm cymysg o ran swyddogaethau, er enghraifft, tîm 
marchnata neu dîm cyfathrebu. Mewn sefydliadau mwy lle mae angen darparu gwasanaeth cyfieithu eang, bydd tîm 
cyfieithu pwrpasol wedi’i sefydlu gan amlaf. Ceir amrywiaeth o rolau mewn tîm cyfieithu a dyna un o’r rhesymau pam mae’r 
gweithle’n lle gwych i rywun ddechrau ar yrfa gyfieithu. Er bod strwythur tîm yn gallu amrywio, yn dibynnu ar faint y tîm ac 
anghenion y gwasanaeth, fel rheol bydd yn cynnwys rheolwr neu gydlynydd cyfieithu sy’n rheoli’r gwaith ac yn rheoli’r staff, 
ac yna uwch-gyfieithwyr, cyfieithwyr a chyfieithwyr dan hyfforddiant, yn ogystal â chyfieithwyr ar y pryd mewn rhai timau. 
Hefyd os nad oes modd cyflawni’r holl waith yn fewnol, mae’n bosibl y bydd tîm cyfieithu yn defnyddio cyfieithwyr llawrydd 
drwy drefniant contract neu yn ôl y galw. Bydd yr uwch-gyfieithwyr mewn tîm cyfieithu gan amlaf yn gyfrifol am oruchwylio a 
mentora’r cyfieithwyr dan hyfforddiant ac am fwrw golwg dros eu gwaith.

Manteision gweithio mewn tîm cyfieithu

Cyn penderfynu a ydych am fentro i’r maes hwn, mae llawer o fanteision i’w hystyried. Un o’r manteision mwyaf yw y 
byddwch yn gweithio gyda phobl o wahanol gefndiroedd, o wahanol rannau o Gymru (a thu hwnt o bosib) sy’n meddu ar 
amrywiaeth eang o sgiliau cyfieithu ac arbenigedd. Byddwch yn elwa ar brofiad helaeth uwch-gyfieithwyr a fydd yn eich 
mentora ac yn eich datblygu ar ddechrau eich gyrfa gyfieithu wrth iddynt ddarllen dros eich gwaith a chynnig cywiriadau, 
awgrymiadau, cyngor a chymorth. Yn ogystal â mireinio eich sgiliau cyfieithu, byddwch yn dysgu sut i reoli amser, 
prawfddarllen ac ymchwilio. Bydd cyfle i drafod termau â thîm o gyfieithwyr a gallwch ofyn am gymorth wrth ymdrin â gwaith 
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mwy heriol. Fel arfer bydd detholiad o lyfrau gramadegol ac adnoddau eraill ar gael yn y swyddfa i chi gyfeirio atynt a bydd 
aelodau’r tîm yn medru dangos gwefannau defnyddiol i chi, i’ch helpu yn eich gwaith o ddydd i ddydd. Os oes cyfieithydd ar 
y pryd ar y tîm cyfieithu, efallai y bydd cyfle i chi roi cynnig ar y maes cyfieithu arbenigol hwn dan oruchwyliaeth cyfieithydd 
proffesiynol gan ehangu eich sgiliau.

Heb os, bydd amrywiaeth eang o ddarnau i fynd i’r afael â hwy bob dydd. Efallai y bydd gofyn i chi gyfieithu negeseuon 
cryno ar gyfer Twitter un diwrnod (gan sicrhau eich bod yn cadw at 280 o nodau) ond y diwrnod nesaf byddwch yn cyfieithu 
dogfen gyfreithiol gymhleth sy’n cynnwys termau arbenigol iawn. Mae dysgu sut i gyfieithu mewn gwahanol gyweiriau ac yn 
unol â’r gynulleidfa darged yn sgìl hanfodol ac mae’r gweithle yn sicr o’ch helpu i gyrraedd y nod hwnnw.

Yn y gweithle, darperir yr holl offer cyfrifiadurol sydd ei angen arnoch i gyfieithu a byddwch yn dysgu sgiliau cyfrifiadurol 
pwysig wrth ddefnyddio rhaglenni amrywiol megis Word, Excel, Publisher, PowerPoint a mwy. Hefyd bydd yn gyfle i ddysgu 
sut i ddefnyddio systemau cyfrifiadurol mwy arbenigol megis cof cyfieithu sy’n adnodd hynod werthfawr i gyfieithydd. Mae 
cof cyfieithu yn gallu bod yn fuddsoddiad drud ond gall cyfieithydd sy’n rhan o dîm cyfieithu elwa ar y ddarpariaeth hon a 
defnyddio’r testun helaeth sydd eisoes yn y cof. Mae rhai timau cyfieithu hefyd yn defnyddio systemau rheoli gwaith sydd 
wedi’u creu’n bwrpasol iddynt er mwyn derbyn gwaith, ei flaenoriaethu a’i ddychwelyd at y cwsmer, yn ogystal â chreu 
anfonebau ac adroddiadau ariannol a monitro’r galw am waith cyfieithu. Bydd yr holl systemau cyfrifiadurol hyn yn hwyluso 
eich gwaith o ddydd i ddydd ac yn gwella eich sgiliau Technoleg Gwybodaeth. 

Bydd rhai cwmnïau cyfieithu neu sefydliadau yn cynnig trefniadau gweithio ystwyth o bosib. Efallai y bydd modd i chi weithio 
mewn swyddfa neu ardal wahanol, neu gartref hyd yn oed, gan gadw mewn cysylltiad â gweddill y tîm drwy dechnoleg a 
rhannu systemau cyfieithu. Gwelwyd pwysigrwydd gweithio ystwyth yn fwy nag erioed yn ddiweddar wrth i weithwyr o bob 
math o ddiwydiannau orfod gweithio gartref yn sgil COVID-19 a’r cyfyngiadau llym a gyflwynwyd gan y Llywodraeth. Yn 
ystod y cyfnod heriol hwn mae cyfieithwyr ledled Cymru wedi gallu parhau i ddarparu’r un gwasanaeth o safon oherwydd 
technoleg cyfieithu a systemau TG cadarn a ddarperir gan eu cwmnïau/sefydliadau. Yn ddi-os, bydd gweithio ystwyth yn 
rhan annatod o dimau cyfieithu o hyn ymlaen. 

Gall cwmni cyfieithu neu sefydliad gynnig manteision mwy cyffredinol i’w weithwyr hefyd megis swydd barhaol, oriau 
penodol, cyflog sefydlog, pensiwn a mwy, a fydd o gymorth mawr i unrhyw un sy’n dechrau ar ei yrfa. Hefyd mae’n bosibl y 
bydd modd cael dyrchafiad wrth i chi ennill profiad a sgiliau.

Ymgeisio am swydd mewn tîm cyfieithu 

Os ydych wedi penderfynu mai dyma’r ffordd ymlaen i chi fel cyfieithydd, dyma’r camau y bydd angen i chi eu cymryd a rhai 
materion eraill i roi sylw iddynt:

Hysbysebion am swyddi. Cofiwch gadw llygad am swyddi cyfieithu a hysbysebir ar wefannau megis lleol.cymru neu 
Golwg360 neu ar wefannau/cyfryngau cymdeithasol cwmnïau/sefydliadau unigol. Hefyd mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru 
yn anfon neges e-bost yn rheolaidd at ei haelodau i dynnu sylw at swyddi cyfieithu sy’n cael eu hysbysebu.

Llenwi’r ffurflen gais. Gall fod yn anodd i ddarpar gyfieithydd lenwi ffurflen gais am swydd heb lawer o brofiad i’w nodi. 
Cofiwch dynnu sylw at unrhyw hyfforddiant a chyrsiau cyfieithu yr ydych wedi’u dilyn gan nodi’r modiwlau penodol. Hefyd 
soniwch am unrhyw waith cyfieithu yr ydych wedi’i wneud ar eich liwt eich hun, o bosib. Er gwaethaf y diffyg profiad, 
ceisiwch gyfleu eich brwdfrydedd dros ddysgu sgiliau cyfieithu newydd a datblygu ymhellach yn y ffurflen gais. Mae 
cywirdeb yn hollbwysig! Eich ffurflen gais fydd yr argraff gyntaf a gaiff y cwmni/sefydliad ohonoch a bydd yn sylwi ar bob 
gwall, felly gofynnwch i rywun â sgiliau Cymraeg graenus ddarllen dros y ffurflen gais yn drylwyr cyn ei chyflwyno.

Y cyfweliad. Nid oes neb yn mwynhau cyfweliadau ond gall paratoi’n drylwyr wneud gwahaniaeth mawr. Fel arfer gallwch 
ddisgwyl cael cyfweliad ffurfiol gan banel a phrawf ysgrifenedig a allai gynnwys darnau cyfieithu, darnau golygu neu 
ysgrifennu rhydd. Dylai’r llythyr sy’n eich gwahodd i’r cyfweliad nodi’r manylion perthnasol ond cofiwch gysylltu os bydd 
angen cadarnhad.

Paratoi at y cyfweliad ffurfiol. Mae’n hynod bwysig eich bod yn gyfarwydd â gwaith y sefydliad/cwmni a’r math o destunau 
sy’n cael eu cyfieithu. Byddai gwybodaeth am Safonau Iaith y cwmni/sefydliad dan sylw yn fanteisiol hefyd. Mae’n debygol 
y gofynnir cwestiynau am weithio mewn tîm, felly paratowch ychydig o enghreifftiau o waith tîm i’w rhannu yn y cyfweliad. 
Byddwch yn barod i roi mwy o fanylion am hyfforddiant a chyrsiau yr ydych wedi’u cwblhau ac unrhyw brofiad ychwanegol. 
Hefyd ceisiwch ddangos brwdfrydedd ac awydd dysgu a datblygu. Gallech feddwl am rai cwestiynau i’w gofyn i’r panel yn 
ystod y cyfweliad oherwydd byddai hynny’n dangos diddordeb yn y cwmni/sefydliad.

Paratoi at y prawf ysgrifenedig. Ar sail gwaith y cwmni/sefydliad, ceisiwch feddwl am y math o gyfieithu a allai godi yn y 
prawf ysgrifenedig, gan roi sylw arbennig i gywair a thermau. Gallech roi cynnig ar gyfieithu erthygl neu wybodaeth sydd 
ar wefan y cwmni/sefydliad a gofyn i rywun fwrw golwg dros eich gwaith a chynnig sylwadau. Mae’n bosibl y bydd hawl 
gennych i ddod â geiriaduron neu lyfrau gramadegol i’r cyfweliad ond dylech gadarnhau hynny drwy gysylltu â’r cwmni/
sefydliad cyn y cyfweliad. Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â defnyddio rhaglenni prosesu geiriau hefyd, megis Word. 

http://lleol.cymru/


58

Gofalwch eich bod yn gwybod sut i newid iaith y testun yn y rhaglen o Saesneg i Gymraeg, os oes modd, oherwydd y gallai 
newid llawer o eiriau Cymraeg i Saesneg yn awtomatig heb i chi sylwi! Yn ystod y prawf, cofiwch ddarllen dros eich gwaith 
yn ofalus iawn er mwyn sylwi ar unrhyw wallau a’u cywiro. Os ydych yn hoffi argraffu eich gwaith i’w gywiro, gofynnwch i’r 
swyddog ar ddiwrnod y prawf a ydych yn gallu argraffu fersiwn drafft o’ch gwaith er mwyn ei gywiro cyn cyflwyno’r fersiwn 
terfynol, ac os felly, sut byddech yn mynd ati i wneud hynny.

Heriau a chyfleoedd i ddatblygu ar ôl cael swydd gyfieithu

Ar ôl i chi lwyddo i gael swydd gyfieithu, bydd heriau i’w hwynebu yn eich gwaith bob dydd ond cofiwch, wrth wneud hynny 
byddwch yn ennill profiad gwerthfawr ac yn datblygu i fod yn gyfieithydd medrus.

Dysgu o gamgymeriadau! Gan gofio y bydd rhywun yn edrych dros eich gwaith ar y dechrau, mae’n bwysig iawn meddu 
ar yr agwedd gywir a bod yn benderfynol o ddysgu o gamgymeriadau. Gallwch ddisgwyl llawer o farciau coch ar y dechrau 
ac mae hynny’n iawn! Gofynnwch os nad ydych yn deall pam mae rhywbeth wedi’i gywiro. Cadwch gofnod o gywiriadau er 
mwyn ceisio eu hosgoi yn y dyfodol ac o unrhyw adrannau defnyddiol mewn llyfrau gramadegol neu ar wefannau. 

Trefnu gwaith. Efallai y bydd gennych lawer o ddarnau i’w cwblhau bob dydd. Nodwch erbyn pryd y mae angen y gwaith 
ac wedyn ewch ati i weithio ar y darnau yn y drefn gywir. Unwaith eto, cadwch gofnod i’ch helpu i wneud hynny gan gofio y 
bydd angen caniatáu amser i gyfieithydd arall fwrw golwg dros y gwaith.

Gofyn cwestiynau. Peidiwch ag ofni gofyn cwestiynau; holwch gyfieithydd arall os nad ydych yn gwybod sut i gyfieithu 
term neu i gyfleu’r ystyr neu os oes angen egluro rheol ramadegol, a chysylltwch â’r cwsmer os nad oes rhywbeth yn glir yn 
y gwaith gwreiddiol.

Targedau. Mae llawer o dimau cyfieithu yn gosod targedau erbyn hyn o ran faint o eiriau sy’n cael eu cyfieithu bob dydd. 
Bydd y targed yn is i gyfieithwyr newydd ond yn cynyddu yn ôl profiad a chyfnod yn y swydd, a dylai fod gennych gynllun 
datblygu sy’n nodi hyn. Efallai y bydd angen cadw cofnod o faint o eiriau yr ydych yn eu cyfieithu bob dydd ond cofiwch 
siarad â’ch rheolwr os oes unrhyw bryderon gennych ynghylch hyn.

Datblygiadau newydd. Mae’r byd cyfieithu yn newid drwy’r amser, boed hynny o ran technoleg neu derminoleg. Bydd 
angen i chi sicrhau eich bod yn dysgu am y datblygiadau newydd a sut i’w rhoi ar waith. Efallai y bydd angen gofyn am 
hyfforddiant ar gyfer rhai newidiadau.

Cyfieithu heb oruchwyliaeth. Ar ôl ennill digon o brofiad ac yn dilyn trafodaeth â’ch rheolwr, mae’n bosibl y bydd angen i 
chi ddechrau anfon rhai darnau yn ôl heb fod cyfieithydd arall wedi edrych drostynt. Mae hwn yn gam mawr, ond cofiwch y 
bydd sgiliau cyfieithu cadarn gennych erbyn hynny.

Hyfforddiant yn y gweithle

Yn ogystal â’r hyfforddiant dyddiol y byddwch yn ei gael yn y gweithle wrth i gyfieithwyr edrych dros eich gwaith ac wrth i chi 
ddysgu sut i drin gwahanol ddarnau, mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant eraill ar gael yn y gweithle.

Hyfforddiant mewnol. Bydd rhai timau cyfieithu yn trefnu i gyfieithydd/arbenigwr o sefydliad arall ddod i roi hyfforddiant i’r 
tîm o bryd i’w gilydd, er enghraifft, ynghylch cyfieithu cyfreithiol, cyfieithu ar y pryd, hyfforddiant technoleg cyfieithu ac ati.

Hyfforddiant allanol. Bydd rhai timau cyfieithu yn gallu talu i chi gael hyfforddiant allanol. Mae hyn yn cynnwys y cwrs 
Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol a ddarperir gan Brifysgol Aberystwyth. Gellir dilyn y cwrs cyfan ond mae modiwlau 
unigol hefyd ar gael i’r rhai sydd eisoes yn gyfieithwyr ac sy’n dymuno datblygu’n broffesiynol ac ennill cymhwyster 
cydnabyddedig. Yn rhan o’r cwrs hefyd gellir astudio modiwlau cyfieithu ar y pryd a ddarperir gan Brifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant. Yn ychwanegol, gellir astudio ar gyfer Tystysgrif Cyfieithu Ar Y Pryd trwy Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant. Un arall o’r prif ddarparwyr hyfforddiant cyfieithu yng Nghymru yw Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Weithiau cynigir 
hyfforddiant gan ddarparwyr y tu allan i Gymru ynghylch sgiliau penodol megis prawfddarllen a golygu neu ddefnyddio 
meddalwedd arbenigol.
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Partneriaethau yn y gweithle

Gall gweithle gynnig cyfleoedd da i gydweithio â thimau cyfieithu eraill, yn lleol a ledled Cymru. Drwy’r partneriaethau 
hyn gellir rhannu sgiliau, arbenigedd a hyfforddiant. Er enghraifft, yn sgil ei phrofiad o ddefnyddio cof cyfieithu, mae Uned 
Gyfieithu Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gallu rhoi cyngor i sawl tîm cyfieithu lleol ar brynu cof cyfieithu am y tro cyntaf a 
hyfforddiant ynghylch sut i ddefnyddio’r feddalwedd newydd.

Hefyd gellir sefydlu partneriaethau mwy ffurfiol yn y gweithle ac un enghraifft o bartneriaeth lwyddiannus iawn yw’r un sydd 
wedi’i sefydlu ers sawl blwyddyn bellach rhwng Prifysgol Aberystwyth ac Uned Gyfieithu Cyngor Sir Caerfyrddin. Fel rhan o’r 
bartneriaeth hon, mae’r Cyngor wedi penodi cyfieithwyr dan hyfforddiant sydd hefyd yn dilyn y cwrs Astudiaethau Cyfieithu 
Proffesiynol gan Brifysgol Aberystwyth. Mae’r cyfieithwyr a gyflogir yn gweithio i’r Cyngor ochr yn ochr â dilyn modiwlau’r 
cwrs cyfieithu (modiwlau gorfodol a modiwlau dewisol yn ôl diddordebau’r unigolyn). Maent yn cael rhai diwrnodau astudio 
yn Aberystwyth bob mis ac yn cwblhau aseiniadau i’w cyflwyno. Ar ddiwedd y cwrs mae’r cyfieithwyr yn derbyn cymhwyster 
cydnabyddedig a byddant wedi cael profiad o waith cyfieithu mewn gweithle, yn ogystal â chael swydd bendant. Mae’r 
Cyngor hefyd ar ei ennill gan fod cyfieithwyr dibrofiad yn ennill sgiliau a phrofiad yn gyflym drwy gwrs academaidd. Mae’n 
bartneriaeth hynod lwyddiannus ac erbyn hyn mae pedwar cyfieithydd yn yr uned wedi cwblhau’r cwrs ac wedi cael swydd 
barhaol.

Astudiaeth achos – Rhian Jones.

Cafodd Rhian swydd cyfieithydd cynorthwyol yn Uned Gyfieithu Cyngor Sir Caerfyrddin yn 2017 yn rhan o’r trefniant rhwng 
yr Uned a Phrifysgol Aberystwyth. Yn dilyn y cwrs enillodd Rhian y wobr am y Myfyriwr Mwyaf Addawol a gyflwynwyd gan 
Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Dyma ei hanes:

Yn dilyn ennill gradd mewn addysg gynradd a threulio cyfnod byr fel athrawes, penderfynais newid cyfeiriad gan dreulio 
sawl blwyddyn yn gweithio ym maes cyhoeddi. Ar ôl dechrau magu teulu roeddwn yn awyddus i gael swydd a oedd yn 
agosach at gartref a bûm yn ddigon ffodus i gael swydd Cyfieithydd Cynorthwyol gyda Chyngor Sir Caerfyrddin a chyfle 
i astudio’r cwrs cyfieithu yn Aberystwyth. Roeddwn yn awyddus iawn i ddilyn y cwrs oherwydd fy mod o’r farn y byddai 
fy mhrofiad fel golygydd a’m brwdfrydedd ynghylch meithrin fy sgiliau cyfieithu yn fy ngalluogi i astudio’r cwrs dan sylw â 
graen.

Roedd gofyn imi fynd i Aberystwyth tua unwaith neu ddwywaith y mis yn ystod y cwrs a chwblhau’r tasgau a’r aseiniadau 
yn fy amser rhydd, ond roedd y Cyngor yn caniatáu imi gael tri diwrnod astudio yn ystod y flwyddyn er mwyn cwblhau’r 
rhain. Bu’r diwrnodau astudio hyn o fudd mawr imi gan fod angen yr amser ychwanegol hwnnw arnaf i gwblhau’r 
aseiniadau a’r tasgau ychwanegol.

Mwynheais y cwrs yn fawr iawn. Er bod cwblhau’r aseiniadau yn fy amser rhydd a magu teulu ifanc ar yr un pryd yn 
dipyn o her, roeddwn wrth fy modd yn astudio’r Gymraeg, sef rhywbeth nad oeddwn wedi’i wneud ers astudio’r pwnc 
ar gyfer Safon Uwch. Roeddwn yn awyddus i ddatblygu fy sgiliau ieithyddol a dysgu technegau cyfieithu, a oedd yn 
grefft newydd imi ar y pryd gan mai golygu oedd fy nghefndir. Roeddwn hefyd am fanteisio ar y cyfle i gael rhagor o 
hyfforddiant a goruchwyliaeth er mwyn datblygu ymhellach.

Roedd y rhaglen fentora barhaus ar y cwrs, lle’r oeddwn yn cyfieithu testunau ac yn cael adborth yn eu cylch gan y 
tiwtor, yn fuddiol iawn imi er mwyn datblygu fy sgiliau ieithyddol a mireinio fy nghrefft gan fy mharatoi ar gyfer cyfieithu 
mewn gweithle. Yn ogystal, roedd astudio’r cwrs ochr yn ochr â chael hyfforddiant yn swyddfa’r Uned Gyfieithu o ddydd 
i ddydd, a hynny o dan oruchwyliaeth y prif gyfieithwyr yno, yn fuddiol tu hwnt. Roeddwn yn gallu defnyddio’r sgiliau 
newydd roeddwn yn eu dysgu ar y cwrs yn fy swydd o ddydd i ddydd.

Bu’n rhaid imi gwblhau nifer o aseiniadau amrywiol a oedd yn cynnwys darnau hollol wahanol i’w cyfieithu, megis 
testunau cyfreithiol, creadigol ac ati, ac roedd hynny yn ddefnyddiol iawn imi yn fy ngwaith o ddydd i ddydd. Yn ogystal, 
roedd siaradwyr gwadd yn dod i ambell ddarlith gan dynnu sylw at sgiliau ac arddulliau penodol wrth gyfieithu gwahanol 
destunau. Oherwydd hyn, yn ystod y flwyddyn cawsom gyfle i ymwneud â phobl mewn amryw o sefydliadau gan feithrin 
cysylltiadau ym maes cyfieithu.

Oherwydd y cysylltiad rhwng Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru a’r Brifysgol, yn ddiweddar penderfynais wneud dau 
e-weithdy bach gyda Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru er mwyn datblygu fy nghrefft ymhellach. 

Mae’r bartneriaeth rhwng y Brifysgol a Chyngor Sir Caerfyrddin yn llwyddiannus gan ei bod yn galluogi unigolyn sydd am 
gael gyrfa ym maes cyfieithu i ymgyfarwyddo â gofynion y grefft ac i wella ei sgiliau. Hefyd mae’n llwyddiant oherwydd 
bod y Cyngor ynghyd â’r Uned Gyfieithu wedi dangos tipyn o hyblygrwydd drwy ganiatáu imi fynychu’r darlithoedd 
yn Aberystwyth yn ystod amser gwaith, gan olygu ei bod yn haws manteisio ar y profiad buddiol hwn ochr yn ochr â 
gofynion swydd.
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Yn ogystal â’r trefniant uchod, mae pobl eraill sy’n dilyn y cwrs wedi gallu cael cyfnod llwyddiannus o brofiad gwaith yn yr 
Uned fel rhan o’r modiwl ‘Cyfieithu ar Waith’. Mae hwn wedi rhoi profiad gwerthfawr y tu allan i’r byd academaidd i’r darpar 
gyfieithwyr ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn.

Felly, mae’n amlwg bod y gweithle yn gallu cynnig cyfleoedd di-rif o ran hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a phersonol 
a’i fod yn fyd cyffrous i weithio ynddo. Bydd manteisio ar yr holl gyfleoedd hyn ac ymroi i ddysgu a mireinio sgiliau cyfieithu 
amrywiol yn y gweithle a’r tu hwnt yn rhoi dechrau gyrfa lewyrchus i unrhyw ddarpar gyfieithwyr. 
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Atodiad: 
Trafodaeth 1-9 (pennod 5)

Trafodaeth 1
Os oes unrhyw un wedi dweud 

• Mae hi wedi mynd i ysgol.

• Mae e yn gwaith.

• Ydy hi’n dal yn carchar?

• Maen nhw’n hoffi coleg.

wel, dyna ichi gyfieithu geiriau.

I gyfleu’r ystyr yn llwyddiannus gan ddefnyddio cystrawen Gymraeg addas, rhywbeth fel hyn fyddai orau: 

• Mae hi wedi mynd i’r ysgol.

• Mae e yn y gwaith.

• Ydy hi’n dal yn y carchar?

• Maen nhw’n hoffi’r coleg.

Doedd dim bannod yn y brawddegau Saesneg gwreiddiol, ond yn Gymraeg mae’n rhaid inni gael y fannod. 

Un fannod sydd gennyn ni yn Gymraeg – bannod bendant. Mae gan y Saesneg fannod bendant (‘the’) a bannod amhendant 
(‘a’ neu ‘an’).

Y peth sy’n rhyfedd yn y Saesneg yw bod enw heb fannod bendant o’i flaen yn gallu bod yn enw pendant. Pan fydd 
siaradwr Saesneg yn dweud ‘She’s gone to school’, mae’n cyfleu bod y ferch neu’r fenyw wedi mynd i ysgol benodol, ysgol 
sy’n hysbys, ysgol bendant. 

Pe bai siaradwr Cymraeg yn dweud ‘Mae hi wedi mynd i ysgol’ byddai’n cyfleu nad oedd yn gwybod i ba ysgol roedd y ferch 
wedi mynd!

Yn achos y Gymraeg, mae Dafydd Glyn Jones (1997: 10) yn esbonio mai ‘enw amhenodol yw pob enw nad oes bannod 
neu ryw oleddfydd arall o’i flaen’. 

Gan hynny, fyddech chi ddim yn debyg o glywed y rhain:

• Sut mae’ch mam a thad?

• Daeth ei fab a merch i’w weld e neithiwr. 

• Dwi am i’r bechgyn a merched ddod i’r neuadd gyda’i gilydd. 

Heb y goleddfydd ‘’ch’ o’i flaen, mae ‘tad’ yn golygu ‘a father’ a’r cwestiwn sy’n cael ei ofyn yma felly yw ‘how is your mother 
and a father?’ 

Dyma fyddai’n naturiol, felly:

• Sut mae’ch mam a’ch tad? 

• Daeth ei fab a’i ferch i’w weld e neithiwr. 

• Dwi am i’r bechgyn a’r merched ddod i’r neuadd gyda’i gilydd. 

Yn Saesneg, mae’r goleddfydd mewn ymadrodd fel ‘your mother and father’ yn cyfeirio at y fam a’r tad, ill dau. Yn Gymraeg, 
dyw’r goleddfydd ddim yn gallu gwneud hynny, ac felly byddwn yn ailadrodd y goleddfydd.

Nôl i Ymarfer 1 
Ymlaen i Ymarfer 2
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Trafodaeth 2
Mae’n ddigon tebyg mai

• Mae’r ddrama ymlaen wythnos nesa.

• Bu’r ddau yn dost wythnos dwetha. 

• Cawn olwg arall tro nesa. 

a ddywedai llawer ohonon ni’n ddigon naturiol. Ac mae’n bosibl felly mai dyna a rodden ni mewn cyfieithiad hefyd.

Serch hynny, rhaid inni gofio mai ‘enw amhenodol yw pob enw nad oes bannod neu ryw oleddfydd arall o’i flaen’. Does dim 
goleddfydd o flaen ‘wythnos’ a ‘tro’, ac felly enwau amhenodol yw’r ffurfiau ‘wythnos nesa’, ‘wythnos dwetha’ a ‘tro nesa’ (fel 
petaech chi’n dweud ‘a next week’, ‘a last week’, neu ‘a next time’ yn Saesneg).

Mae ‘next week’, ‘last week’, ‘next time’, bob un yn bendant yn Saesneg. Ond mae ‘wythnos nesa’, ‘wythnos dwetha’ a ‘tro 
nesa’ yn ffurfiau amhendant yn Gymraeg. 

Mae’n rhaid felly mai cynnwys y fannod sydd orau wrth ysgrifennu’r ffurfiau hyn yn Gymraeg:

• Mae’r ddrama ymlaen yr wythnos nesa.

• Bu’r ddau yn dost yr wythnos dwetha. 

• Cawn olwg arall y tro nesa.

Nôl i Ymarfer 2 
Ymlaen i Ymarfer 3

Trafodaeth 3
O ran y cais cyntaf, efallai bod gennych gyfieithiad tebyg i hyn:

• Llungopïwch y cardiau a’u torri allan. Gosodir y cardiau wyneb i waered yng nghanol y grŵp. Gofynnir i’r myfyrwyr 
godi cerdyn a meddwl am y sefyllfa a ddangosir arno. Mae’r myfyrwyr yn trafod fel grŵp ac wedyn yn cwblhau’r 
taflenni gwaith yn unigol ac yn eu rhannu gyda’r grŵp.

At ‘y cardiau’, ‘y myfyrwyr’ y dylen ni gyfeirio yma. Doedd dim bannod yn y Saesneg gwreiddiol, ond mae ei hangen yn y 
testun Cymraeg. 

Rhywbeth fel hyn fydd gennych yn yr ail gyfieithiad, mae’n siŵr:

• Bydd yr Aelodau’n ymwybodol o’r ymrwymiad i gydweithio i gryfhau’r cynllun er mwyn rhoi newid real ar waith. Hoffwn 
sicrhau’r Aelodau fy mod wedi ymrwymo’n llwyr i fynd i’r afael â’r mater pwysig hwn.

Hynny yw, rydych chi wedi gweld mai ‘yr Aelodau’ sy’n taro deuddeg. Rydyn ni’n gwybod mai aelodau’r cyngor sydd dan 
sylw, ac enw pendant felly sy’n briodol yn y cyfieithiad. 

Ym myd gwleidyddiaeth a materion cyfoes, bydd llawer o sôn am ‘ministers’ a ‘members’ yn Saesneg. Mewn brawddeg ar 
Radio Wales yn sôn am y Senedd, er enghraifft, gallech chi glywed: ‘Ministers assured members that they would act’. 

Mae’n hysbys mai Gweinidogion Cymru ac aelodau o Senedd Cymru sydd dan sylw – enwau pendant felly, nid enwau 
amhendant. Felly, ar Radio Cymru, dylen ni glywed ffurfiau sy’n cynnwys y fannod – ‘y gweinidogion’, ‘yr aelodau’. Y fersiwn 
Gymraeg gyfatebol felly yw: ‘Rhoddodd y Gweinidogion sicrwydd i’r aelodau y bydden nhw’n gweithredu’.

Nôl i Ymarfer 3 
Ymlaen i Ymarfer 4
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Trafodaeth 4
Gobeithio eich bod yn cytuno mai ‘os’ ac nid ‘pe’ a ddylai gael ei ddefnyddio yn y tair brawddeg hyn:

• Os ydych chi eisiau’r wybodaeth hon yn Gymraeg, cysylltwch â ni.

• Os ydych chi eisiau cwrdd â hi, bydd Nia a’i thîm ar gael yn ystod yr ŵyl.

• Yna, ar ddiwedd y cyfnod prawf, cewch ddewis/gallwch ymuno â’r clwb os ydych chi’n dymuno.

Ydy pobl yn cymysgu rhwng ‘os’ a ‘pe’ tybed am eu bod yn meddwl mai gair mwy ffurfiol am ‘os’ yw ‘pe’? Efallai, ond nid 
mater o gywair neu arddull yw’r gwahaniaeth rhwng cymalau ‘os’ a chymalau ‘pe’. Yn y bôn, mae’r ddwy gystrawen yn 
wahanol i’w gilydd yn sgil y cyferbyniad rhwng amheuaeth a sicrwydd: 

Os bydd Wil yn brydlon, fe fyddwn ni’n bwyta am chwech.

Yn y senario yma, un dibynadwy iawn yw Wil, ac felly mae’r criw yn sicr o fwyta am chwech. 

Pe bai Wil yn brydlon, fe fydden ni’n bwyta am chwech.

Yma, un sydd bob amser yn hwyr yw Wil. Mae’n amheus a fydd y criw yn bwyta am chwech ai peidio.

Trafodwyd y cyferbyniad yn fyr gan RM Jones (1977-78: 332) ac mae Rottet a Morris (2018: 198) yn disgrifio’r cyferbyniad 
yma â’r termau ‘amodau agored’, sy’n cael eu cyflwyno gan y gair ‘os’, ac ‘amodau caeedig’, sy’n dilyn y gair ‘pe’. 

I fynd yn ôl i’n brawddegau cychwynnol, felly, byddai ‘Pe hoffech chi’r wybodaeth hon yn Gymraeg...’ yn cyfleu nad yw’n 
debygol bod arnoch chi awydd gwybodaeth Gymraeg!

 

Nôl i Ymarfer 4 
Ymlaen i Ymarfer 5

Trafodaeth 5
Cynigion aflwyddiannus yw’r ddau, gwaetha’r modd. 

Pam? Meddyliwch am y pwyslais sydd yma. Yn ‘Your future – your choice’ yr hyn sy’n cael ei fynegi yw mai eich dyfodol chi 
sydd yn y fantol, nid fy nyfodol i neu ddyfodol eich cymydog drws nesa: eich dyfodol chi. 

Mae’n debyg y bydd darllen y cynigion hyn ar goedd yn helpu. Wrth siarad Cymraeg allwch chi ddim rhoi acen neu bwyslais 
ar y geiriau ‘fy’, ‘dy’, ‘ei’, ‘ein’, ‘eich’ ac ‘eu’, felly allwch chi ddim defnyddio’ch llais i ddweud ‘Eich dyfodol – eich dewis’. 

Yn ôl T Arwyn Watkins (1961: 165) ‘Os oes angen pwysleisio person mewn cystrawen enidol, y rhagenw ategol a bwysleisir: 
fy llyfr i.’ 

Mae’r un pwynt yn cael ei gyfleu fel hyn gan Peter Wynn Thomas (1996: 262): ‘am na ellir acennu rhagenwau blaen, os 
bydd pwyslais arbennig ar berson y rhagenw blaen, rhaid cael rhagenw ar ddiwedd Ymadrodd Enwol i gynnal yr acen...’

Sloganau Cymraeg mwy naturiol i gyfateb i’r Saesneg uchod felly yw:

• Eich dyfodol chi – eich dewis chi

• Eich amser chi – eich cyfle chi

Mae Rottet a Morris (2018: 496-7) yn nodi nad oes gan y Saesneg y moddion i ddynodi’r pwyslais mewn sloganau fel hyn 
drwy gyfrwng cystrawen. Wrth ysgrifennu Saesneg, gallech ddefnyddio print trwm neu italig, neu danlinellu’r gair (‘Your 
future – your choice’) ond wrth siarad neu ddarllen Saesneg bydd rhaid dibynnu ar oslef y llais.

Nôl i Ymarfer 5 
Ymlaen i Ymarfer 6
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Trafodaeth 6
Pe baech chi’n troi at yr adrannau Saesneg cyfatebol ar y wefan, mae’n debyg mai rhywbeth fel hyn welech chi yno: 

• Finding and managing information for your dissertation

• These by-laws are made by and on behalf of the Governing Body. 

• A number of subjects addressed by this Strategic Assessment affect, and are affected by, the environment.

• Your access to the service is conditional upon your acceptance of and compliance with these terms. 

Mae’r sawl sydd wedi llunio’r fersiynau Cymraeg uchod naill ai wedi cyfieithu o’r Saesneg gan ddilyn trefn y geiriau’n gaeth, 
neu mae wedi ysgrifennu’n Gymraeg ond wedi bod o dan ddylanwad ei wybodaeth o’r Saesneg.

Gobeithio eich bod o’r farn bod y cynigion hyn yn well, am eu bod yn edrych fel Cymraeg naturiol ac nid cyfieithiad:

• Dod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich traethawd hir a rheoli’r wybodaeth honno.

• Mae’r is-ddeddfau hyn wedi’u gwneud gan y Corff Llywodraethu ac ar ei ran. 

• Mae nifer o’r pynciau sy’n cael sylw yn yr Asesiad Strategol hwn yn effeithio ar yr amgylchedd, ac yn cael eu 
heffeithio ganddo. 

• Mae cyrchu’r gwasanaeth yn amodol ar dderbyn y telerau hyn ac ar gydymffurfio â nhw. 

Mewn ymadrodd fel ‘dod o hyd i a rheoli gwybodaeth’ mae’r arddodiad ‘i’ wedi cael ei adael heb enw ar ei ôl i gyfeirio ato, 
gan fod y geiriau ‘a rheoli’ wedi’i wahanu oddi wrth y gair ‘gwybodaeth’.  

Mae gadael yr arddodiad ar ei ben ei hun, ymhell oddi wrth yr enw sy’n perthyn yn naturiol iddo, yn atgoffa rhywun am yr 
arfer cyffredin mewn Cymraeg anffurfiol o adael arddodiad heb ei redeg ar ddiwedd brawddeg, er enghraifft ‘Dyna’r dyn 
dwi’n sôn am’. 

Yn draddodiadol, bydden ni’n disgwyl gweld yr arddodiad yn cael ei redeg (‘Dyna’r dyn dwi’n sôn amdano’). Mae Rottet 
a Morris (2018: 118-9) o’r farn mai dylanwad y Saesneg sy’n gyfrifol am y datblygiad hwn, y maen nhw’n cyfeirio ato fel 
‘preposition stranding’. Ac mae Gareth King (1003:30) yn rhybuddio’n blwmp ac yn blaen: ‘You really cannot end a sentence 
with a preposition in Welsh’.

Mae ymadroddion fel ‘affect and are affected by’ yn gyffredin yn Saesneg. Yn Gymraeg, rydyn ni’n disgwyl i arddodiad (‘ar’) 
gael ei ddilyn ar unwaith gan yr enw y mae’n cyfeirio ato (‘yr amgylchedd’).

Yn ôl Rhiannon Ifans (2006:357): 

‘Ni ellir gohirio gwrthrych yr arddodiad: mae’n rhaid i’r gwrthrych ddilyn yr arddodiad yn uniongyrchol. Felly ni ellir defnyddio 
arddodiad ond gydag enw, rhagenw neu yn ei ffurf bersonol.

Rwy’n hoff o ac yn ymddiried yn yr esgob.  anghywir

Rwy’n ymddiried yn ac yn hoff o’r yr esgob.  anghywir

Dylid cyflwyno yr esgob yn y cymal cyntaf.

Rwy’n hoff o’r esgob ac yn ymddiried ynddo.  cywir

Rwy’n ymddiried yn yr esgob ac yn hoff ohono. cywir”

Nôl i Ymarfer 6 
Ymlaen i Ymarfer 7
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Trafodaeth 7
Fyddech chi’n cynnig gwelliannau fel y rhain, tybed?

1. Appointment of Treasurer/Penodi Trysorydd

2. Continuation of temporary contracts/Parhau contractau dros dro

3. Demolition of former laboratories/Dymchwel hen labordai

4. Disclosure of personal information/Datgelu gwybodaeth bersonol

Mae Heini Gruffudd (2005: 52) yn nodi bod y Saesneg ‘yn fwy tueddol na’r Gymraeg o ddefnyddio enwau haniaethol’ a 
dyma wahaniaeth arall rhwng y Saesneg a’r Gymraeg y mae angen ei gofio.

Mae Rottet a Morris (2018: 15) yn dangos bod newid enw haniaethol Saesneg (‘appointment’, ‘continuation’, demolition’, 
‘disclosure’) yn ferfenw Cymraeg (‘penodi’, ‘parhau’, ‘dymchwel’, ‘datgelu’) yn enghraifft o dechneg cyfieithu o’r enw 
‘trawsosod’. Ystyr trawsosod yma yw defnyddio rhan ymadrodd yn y cyfieithiad sy’n wahanol i’r rhan ymadrodd a gafodd ei 
defnyddio yn yr iaith wreiddiol. 

Mae’r Arddulliadur sef canllaw Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, yn tynnu sylw at ragor o enghreifftiau o 
drawsosod fel hyn, o dan y pennawd ‘berfenwau’.

Nôl i Ymarfer 7 
Ymlaen i Ymarfer 8

Trafodaeth 8
Ydy’ch cyfieithiadau chi rywbeth yn debyg i’r rhain?

• Opportunities and responsibilities in education

• It is essential that we achieve the ambition of ensuring that every child in the county is bilingual. The Committee faces 
a great deal of thought and discussion before we complete the strategy.

• One thing that needs to be done to save money is to improve the Council’s procurement, in all departments.

• Unexpectedly, there has been an increase in this year’s budget which will help us a great deal.

Yr hyn sy’n gyffredin yma yw bod yn y brawddegau Cymraeg gwreiddiol eiriau a all gael eu hepgor o’r cyfieithiad, neu yn wir 
a ddylai gael eu hepgor o’r cyfieithiad rhag ofn ichi greu darn o Saesneg sy’n drwsgl ac yn swnio fel cyfieithiad. 

Mae’r cynigion isod yn dal yn ddealladwy, ond heb daro deuddeg fel darnau naturiol o Saesneg chwaith:

• Opportunities and responsibilities in the world of education

• It is essential that we achieve the ambition of ensuring that every child in the county is bilingual. The Committee faces 
a great deal of thinking and discussion work before we complete the strategy.

• One thing that needs to be done to save money is to improve the Council’s procurement work, and that in all 
departments.

• Unexpectedly enough, there has been an increase in this year’s budget which will help us a great deal.

Cyffredin iawn yw cyfuno’r enw ‘gwaith’ â berfenw er mwyn cyfleu’r elfen o lafur neu ymdrech sy’n perthyn i’r dasg dan sylw. 
Mae Rottet a Morris (2018: 366) yn nodi nad oes gan y Saesneg ddull cyfatebol i gyfleu’r un peth.

https://gov.wales/welsh-language-style-guide-yr-arddulliadur
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Os yw hepgor y geiriau bach hyn o’ch cyfieithiad Saesneg yn helpu i greu darn naturiol o ysgrifennu ac yn gadael i’r 
darllenydd ddarllen yn rhwydd heb faglu, cofiwch y gallwch fynd ati wrth gyfieithu i’r Gymraeg i’w hychwanegu nhw er mwyn 
helpu i greu cyfieithiad llwyddiannus.

• All lecture content will be included on the PowerPoint slides, because some students find it more helpful to read 
information while others like to hear it.

• Bydd holl ddeunydd y ddarlith yn cael ei gynnwys ar y sleidiau PowerPoint, a hynny am fod rhai myfyrwyr yn ei chael 
yn fwy buddiol darllen gwybodaeth ac eraill yn hoffi ei chlywed.

• Requests to view items can be made in the library itself or on-line, 24 hours a day.

• Gall ceisiadau am weld eitemau gael eu gwneud yn y llyfrgell ei hun neu ar-lein, a hynny 24 awr y dydd. 

Un ychwanegiad o’r fath sy’n gallu helpu cyfieithiad i lifo fel pe bai’n frawddeg Gymraeg naturiol yw ‘wrthi’. Pa un o’r ddau 
gynnig canlynol yw’r gorau, yn eich barn chi?

• The Applicant was engaged in consultation with NRW and other bodies.

• Roedd yr Ymgeisydd yn ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill.

• Roedd yr Ymgeisydd wrthi’n ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill.

Nôl i Ymarfer 8 
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Trafodaeth 9
Yn y darn yma, mae’ch cydweithiwr wedi’i ddrysu braidd gan araith anunion. I gael ymdriniaeth lawn ag araith union ac 
anunion, gallwch droi at Thomas (1996: 575-80). 

Am y tro, fyddech chi’n cytuno bod y newidiadau mewn print italig isod yn gwella’r cyfieithiad?

• Galwyd y gwasanaethau brys i ddelio â damwain ar gyrion Bangor neithiwr. Cafodd dyn, y credir ei fod yn ei 30au, ei 
gludo i Ysbyty Gwynedd ond bu farw o’i anafiadau. Mae’r heddlu’n chwilio am gar glas maen nhw’n dweud ei fod wedi 
cael ei weld yn y cyffiniau. Maen nhw wedi apelio hefyd i unrhyw un sy’n meddwl eu bod nhw wedi gweld y ddamwain 
gysylltu â swyddfa heddlu Bangor.

• Yn ôl ymgyrchwyr lleol, mae angen gwella diogelwch y ffyrdd yn yr ardal. Dywedodd Ceri Davies ‘Mae’r cyngor yn 
llusgo’u traed. Maen nhw wedi cyhoeddi’r gwaith maen nhw’n meddwl ei fod yn angenrheidiol, ond yn dweud nad oes 
cyllid ar gael.’

Mae’n werth sylwi ar y canlynol:

• Dyma ddyn sydd yn ei 30au.

• Dyma ddyn sydd yn ei 30au, dwi’n meddwl.

• Dyma ddyn sydd, dwi’n meddwl, yn ei 30au.

Mae ychwanegu ‘dwi’n meddwl’ yn y ddau safle hyn yn gweithio’n iawn. Ond does dim modd symud ‘dwi’n meddwl’ a’i osod 
fel hyn:

• Dyma ddyn dwi’n meddwl sydd yn ei 30au.

I leoli ‘dwi’n meddwl’ fel hyn, mae angen ffurf ar ‘bod’ i gwblhau’r gystrawen:

• Dyma ddyn dwi’n meddwl ei fod e yn ei 30au.

Nôl i Ymarfer 9 
Ymlaen
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