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Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng 
Nghymru.  Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu: 
 
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau 

lleol (ALlau); 
 ysgolion cynradd; 
 ysgolion uwchradd; 
 ysgolion arbennig; 
 unedau cyfeirio disgyblion; 
 ysgolion annibynnol; 
 addysg bellach; 
 dysgu oedolion yn y gymuned; 
 gwasanaethau awdurdod addysg lleol ar gyfer plant a phobl ifanc;  
 addysg a hyfforddiant athrawon; 
 dysgu yn y gwaith; 
 cwmnïau gyrfaoedd; ac 
 dysgu troseddwyr. 
 
Mae Estyn hefyd: 
 
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac  
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu. 
 
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir 
adeg ei chyhoeddi.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r 
ddogfen/cyhoeddiad hwn at:  
Yr Adran Gyhoeddiadau 
Estyn 
Llys Angor 
Heol Keen  
Caerdydd 
CF24 5JW   neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk 
 
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:  
www.estyn.gov.uk 
 

 Hawlfraint y Goron 2010:  Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl 
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir 
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.  Rhaid cydnabod y 
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol. 
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Cyflwyniad gan y Prif Arolygydd, Ann Keane 
 
 
Ein nod yw llunio dogfennau sy’n glir, cywir ac mewn Cymraeg a/neu Saesneg 
dealladwy.  Mae’n hanfodol bod cynulleidfa mor eang â phosibl yn medru darllen a 
deall ein cyhoeddiadau.  Bydd arddull gliriach ar gyfer ysgrifennu adroddiadau yn 
helpu i gyflawni hyn.   
 
Mae’r arweiniad hwn yn anelu at helpu ysgrifenwyr a golygyddion i ddefnyddio 
arddull glir wrth ysgrifennu.  Hefyd bydd yn helpu i sicrhau bod holl gyhoeddiadau 
Estyn yn dilyn patrwm a ffurf debyg. 
 
Mae’r arweiniad yn canolbwyntio’n bennaf ar yr agweddau hynny o arddull, geirfa a 
gramadeg sy’n profi’n drafferthus i ysgrifenwyr a golygyddion.  Bydd angen i 
ysgrifenwyr a golygyddion ddefnyddio eu barn eu hunain lle nad oes arweiniad 
penodol ar gael yn y ddogfen hon.  Yn yr achosion hynny, dylent ystyried y nod 
cyffredinol o ysgrifennu dogfennau clir a syml ar gyfer darllenydd sydd â diddordeb 
ond nad yw’n arbenigwr mewn addysg neu hyfforddiant. 
 
Er mwyn bod yn gyson, dylai ysgrifenwyr a golygyddion ddilyn yr arweiniad hwn 
gymaint ag y gallant.   
 
Rydym yn awyddus i ddiweddaru’r arweiniad hwn mewn ffyrdd a fydd yn helpu 
ysgrifenwyr a golygyddion a byddwn yn barod iawn i dderbyn awgrymiadau ar sut i’w 
wella.  Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ymholiadau am yr arweiniad hwn, 
cysylltwch ag Estyn gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn:  
cyfathrebu@estyn.gov.uk. 
 
 
 
Ann Keane 
Prif Arolygydd EM dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 
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Cyflwyniad:  yr angen am arweiniad ysgrifennu a’i ddiben 
 
 
Pam mae angen arweiniad ysgrifennu arnom? 
 
 Mae angen i gyhoeddiadau Estyn fod yn glir a diamwys fel y gall cynulleidfa 

amrywiol ddeall yr hyn a ddywedwn. 
 Ysgrifennwn i roi gwybodaeth i’r cyhoedd am safonau ac ansawdd addysg a 

hyfforddiant; ni ddylem dybio bod ein darllenwyr i gyd yn athrawon neu 
addysgwyr. 

 Mae ein hadroddiadau cyhoeddedig yn ddogfennau cyhoeddus a dylent gynnig 
model ysgrifennu graenus a chywir. 

 
Beth yw swyddogaeth yr arweiniad ysgrifennu hwn? 
 
 Bwriad yr arweiniad ysgrifennu hwn yw helpu pob ysgrifennwr a golygydd 

cyhoeddiadau Estyn i wella eu gwaith. 
 Fe’i cynlluniwyd i helpu ysgrifenwyr a golygyddion i fod yn gyson o ran arddull ar 

draws holl waith ysgrifenedig Estyn.  Mae’n nodi arddull gytunedig ar gyfer 
Estyn.   

 Dylai ysgrifenwyr a golygyddion ddilyn yr arweiniad hyd yn oed pan fydd barn 
bersonol wahanol ganddynt ynghylch arddull amgenach i’r un a nodir yn yr 
arweiniad hwn. 

 Bwriad y canllaw yw bod yn hygyrch ac yn hawdd i bawb â diddordeb yng 
nghoeddiadau Estyn. 
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Ysgrifennu adroddiadau arolygu 
 
 
Pwy sy’n rhan o’r broses ysgrifennu? 
 
 Yr arolygydd cofnodol (AC) sydd yn parhau i fod yn gyfrifol am yr adroddiad.   
 Mae’r aelodau tîm yn cyfrannu rhannau o’r adroddiad yn unol â chais yr AC. 
 Dylai’r drafft cyntaf fod mor agos â phosibl at ddrafft terfynol. 
 Swyddogaeth y golygydd yw sicrhau ansawdd yr adroddiad trwy wirio a golygu ei 

gynnwys.  Dylai ansawdd y drafft cyntaf fod cystal fel nad oes angen ei 
ailysgrifennu’n sylweddol gan olygyddion.  Yn arferol, yr Arolygydd Arweiniol 
Sector neu’r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, neu gydweithiwr dynodedig, fydd yn 
golygu adroddiadau AEM. 

 Mae angen i olygyddion daro cydbwysedd yn eu gwaith trwy sicrhau eu bod yn 
ymyrryd yn unig i sicrhau bod yr adroddiad yn glir, yn gyson o ran cynnwys ac yn 
cydymffurfio ag arddull Estyn.  Os bydd angen golygu sylweddol er mwyn 
cyflawni hyn, yna dylid dychwelyd yr adroddiad cyn gynted â phosibl at yr awdur l 
ar gyfer gwaith ychwanegol arno.  Ar awduron yr adroddiadau y mae’r cyfrifoldeb 
yn y pendraw, nid y golygyddion. 

 O safbwynt adroddiadau AEM, mae hawl gan y Cyfarwyddwyr Strategol a’r Prif 
Arolygydd i newid unrhyw adroddiad cyn ei gyhoeddi. 

 
Y broses ysgrifennu 
 
 Dylai aelodau tîm ddefnyddio prosesyddion geiriau a chyflwyno’r drafft ar ffurf 

MS Word 2007. 
 Ar arolygiadau craidd, fe ddylai aelodau tîm ysgrifennu eu canfyddiadau yn 

adran berthnasol y Ffurflen Farnau er mwyn i holl aelodau’r o’r tîm weld eu 
canfyddiadau a chytuno arnynt.  (Y Ffurflen Farnau yw system TG Estyn i rannu 
canfyddiadau arolygiadau.) 

 Fel arfer, gwneir y gwaith golygu trwy ddefnyddio ‘Track changes’ o fewn tab 
‘Replace’ yn Word 2007. 

 Dylai cydweithwyr anelu at ysgrifennu eu cyfraniadau yn unol â gofynion yr 
arolygiad ac oddi mewn i’r terfynau amser cytunedig. 

 Dylai cydweithwyr olygu’r adroddiad drafft neu’r Ffurflen Farnau derfynol a 
gytunwyd a choladwyd o’r arolygiad cyn gynted â phosibl wedi derbyn y drafft, 
gan gadw at y terfynau amser cytunedig ar gyfer y dasg.  
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Arweiniad cyffredinol ar gyfer adroddiadau arolygu a 
chyhoeddiadau eraill 
 
 
Dylech sicrhau bod pob adroddiad yn fewnol gyson o ran cynnwys, gydag elfen gref 
o gysondeb o ran arddull.  Y nod yw sicrhau'r un arddull trwy’r adroddiad.  Ni ddylai 
gwahanol adrannau fod yn defnyddio arddulliau gwahanol fel eu bod yn tarfu ar ei 
gilydd.  
 
Dylai pob paragraff yn yr adroddiad fod yn glir ac yn y lle mwyaf priodol yn yr 
adroddiad. 
 
Sicrhewch fod y brawddegau mewn paragraff yn dilyn y drefn fwyaf rhesymegol. 
 
Dilëwch unrhyw ailadrodd dianghenraid a cheisiwch osgoi defnyddio’r un geiriau’n 
rhy aml yn yr un paragraff. 
 
Ni ddylai unrhyw frawddeg neu osodiad wrth-ddweud un arall. 
 
Lle defnyddir llawer o ‘ond’ a ‘fodd bynnag’ mewn paragraff, mae angen gwneud yn 
siŵr nad yw hynny’n tarfu ar brif neges y paragraff, gan ei droi’n negyddol lle nad yw 
hynny’n briodol.  
 
Yn ddelfrydol, dylai pob paragraff ddechrau â’r prif bwynt.  Lle mae arfarniad mewn 
paragraff, ceisiwch osod hwn ar y dechrau yn hytrach nag yn y canol nag ar y 
diwedd.   
 
Ceisiwch ailedrych ar unrhyw waith ysgrifennu cyn cyflwyno’r drafft terfynol.  
Ceisiwch roi’r gwaith o’r neilltu am ychydig cyn dychwelyd ato i’w ailddarllen, mewn 
awr neu ddwy.  Bydd hyn yn rhoi golwg newydd i chi arno a byddwch yn llawer mwy 
tebygol o weld unrhyw wendidau.   
 
Ceisiwch sicrhau bod cydbwysedd cryfderau a meysydd i’w gwella mewn adran o’r 
adroddiad yn adlewyrchu’r farn a bennwyd.   
 
Ni ddylai’r adrannau ar ‘Berfformiad Cyfredol’, ‘Rhagolygon Gwella’ na’r 
‘Argymhellion’ gynnwys unrhyw wybodaeth newydd.  Dylai popeth yn yr adrannau 
hyn fod wedi eu cynnwys ym mhrif gorff yr adroddiad. 
 
Dan y trefniadau newydd o Fedi 2010, mae’r adroddiadau arolygu yn llawer byrrach 
na chynt.  Mae hyn yn gosod mwy o bwyslais ar fod yn gryno, ond dylai’r awduron 
sicrhau bod yr adroddiadau arolygu yn benodol i’r ysgol neu’r darparwr unigol a 
chynnig blas o’i gymeriad penodol.   
 
Peidiwch ag ysgrifennu brawddegau sy’n ymddangos fel petaent yn hyrwyddo neu 
gymeradwyo dulliau addysgu penodol neu gynlluniau masnachol. 
 
Ar y cyfan dylai’r adroddiad arfarnu sefyllfa bresennol yr ysgol, darparwr, sefydliad 
neu bartneriaeth.  Yr adran ar y ‘Rhagolygon Gwella’ yn unig ddylai roi ystyriaeth i 
fwriadau neu gynlluniau ar gyfer y dyfodol.  Yn yr adrannau eraill, dylai arolygwyr 
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osgoi awgrymu y byddai dilyn trywydd neilltuol yn arwain at ddeilliannau penodol. 
 
Peidiwch â gosod gormod o bwyslais am gynlluniau ar gyfer y dyfodol wrth ddod i 
farn wrth arolygu sefydliadau.  Mae’n bwysig bod yn ofalus i beidio â gwneud 
sylwadau cadarnhaol am fodolaeth cynlluniau gan nad yw bodolaeth cynlluniau’n 
gwarantu eu gweithredu’n llwyddiannus. 
 
Osgowch gynnig argymhellion cudd.  Dylai’r adroddiad arfarnu’r ddarpariaeth fel y 
mae yn hytrach na damcaniaethu neu awgrymu’r hyn sydd angen ei wneud.  Yng 
nghorff yr adroddiad dylid osgoi ymadroddion fel ‘Mae angen gwneud X...’ neu 
‘Byddai gweithredu XXX yn sicrhau  bod...’.  Yr adran ar ‘Argymhellion’ yn unig a 
ddylai nodi unrhyw agweddau y mae angen eu gwella. 
 
Osgowch gymeradwyo personol fel ‘Dylid llongyfarch y pennaeth am...’ ac 
ymadroddion tebyg. 
 
Cyn i chi gyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig, ystyriwch y cyngor a geir trwy 
ddefnyddio MS Word 2007 Cymraeg neu CySill.    
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Arweiniad ar arddull a fformat:  A i Y 
 
 
Mae’r arweiniad canlynol ar arddull a fformat yn anelu at hyrwyddo cyfathrebu clir a 
gwneud cyhoeddiadau Estyn mor ddarllenadwy ag y bo modd. 
 
Amserau a dyddiadau 
 
Wrth gyfeirio at amser penodol, gellir defnyddio naill ai ‘am’ a ‘pm’ neu ‘yb’, ‘yp’, ‘yh’, 
ar ôl yr oriau a munudau heb unrhyw ofod, er enghraifft 9am, 8.15pm.  Peidiwch â 
defnyddio’r cloc 24 awr. 
 
Ysgrifennwch ddyddiadau yn llawn yn y drefn ‘diwrnod, mis, blwyddyn’ – er 
enghraifft, 3 Medi 2010.  Peidiwch â defnyddio trefnolion, fel 3ydd, mewn dyddiadau. 
 
Cyfeiriwch at flynyddoedd yn llawn bob amser, er enghraifft 2010-2011.  Peidiwch â 
defnyddio unrhyw ffurf wedi’i thalfyrru wrth sôn am flynyddoedd, felly peidiwch ag 
ysgrifennu 2010-11. 
 
Nodwch y cyfnod o flynyddoedd gan ddefnyddio cyplysnod nid blaen slaes ac 
ysgrifennwch y flwyddyn yn llawn, er enghraifft ysgrifennwch 2010-2011 peidiwch ag 
ysgrifennu 2010/2011 na 2010/11. 
 
Peidiwch â dechrau nodi dyddiad ar un llinell a’i orffen ar y nesaf.  Os nad oes modd 
osgoi gwneud hynny rhannwch, rhennwch y dyddiad ar ôl y mis, nid y diwrnod. 
 
Ar achlysuron prin, gallai fod yn bwysig gwahaniaethu rhwng blwyddyn academaidd, 
ariannol a chalendr.  Os felly, ysgrifennwch ‘yn ystod y flwyddyn’ ar gyfer y flwyddyn 
galendr ac ychwanegwch ‘academaidd’ neu ’ariannol’ pan fydd angen (er enghraifft 
‘yn ystod y flwyddyn academaidd 2010-2011’).  Ym mwyafrif yr achosion, bydd y 
math o flwyddyn yn glir o’r cyd-destun. 
 
Cyfeiriwch at ddegawdau drwy ychwanegu ‘au’ i flwyddyn gyntaf y degawd, er 
enghraifft y 1990au.  Sylwer nad oes collnod. 
 
Amser y ferf 
 
Dylid defnyddio’r presennol drwy’r adroddiad cyn belled ag y bo modd.   
 
Atalnodau 
 
Y rheol gyffredinol erbyn hyn yw osgoi defnyddio gormod o atalnodau.  Fodd bynnag, 
defnyddiwch atalnod bob amser ar ôl ‘fodd bynnag’ pan fydd ar ddechrau brawddeg 
a defnyddiwch atalnodau i wahanu ‘fodd bynnag’ a gweddill y frawddeg wrth ei 
ddefnyddio ar ganol brawddeg fel yn yr enghraifft ganlynol:  ‘Fodd bynnag, mae 
safonau ym Mlwyddyn 3 yn wan’ neu ‘Ym Mlwyddyn 3, fodd bynnag, mae safonau’n 
wan’.  Ond dylid pwysleisio bod sangiad i’w leoli, fel arfer, ar ddechrau brawddeg. 
 
Defnyddiwch atalnod bob amser o flaen ‘ond’ pan fydd yn cysylltu â chyferbynnu dwy 
ran o frawddeg, er enghraifft:  ‘Mae safonau’n dda ym Mlwyddyn 4, ond mae llawer o 
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ddiffygion ym Mlwyddyn 5’. 
 
Defnyddiwch atalnod o flaen ‘er enghraifft’. 
 
Defnyddiwch atalnod yn dilyn sangiad ar  ddechrau brawddeg, fel yn ‘Yn 
gyffredinol,...’ ac ‘O ganlyniad,...’ ac ‘Ar hyn o bryd,...’ a ‘Mewn llawer o’r 
dosbarthiadau, roedd y dysgwyr...’ 
 
Alinio testun 
 
Aliniwch i’r chwith yr holl brif destun a phob pennawd ac is-bennawd. 
 
Peidiwch ag unioni unrhyw destun.  Mae testun wedi ei unioni’n newid y pellter rhwng 
geiriau a llythrennau ac nid yw mor hawdd i’w ddarllen.  Yn ogystal, mae’n gwneud 
hi’n anos codi unrhyw gamgymeriadau o ran gofod adeg golygu. 
 
Argymhellion 
 
Dylid cyflwyno rhestrau o argymhellion gan frawddeg gyflwyniadol gyda cholon i 
ddilyn.  Dylai’r frawddeg gyflwyniadol fod yn baragraff a rifir, ond ni ddylid rhifo pob 
argymhelliad fel paragraffau ar wahân. 
 
Defnyddiwch ‘A’ gyda rhif safonol i ddilyn a gosodwch hwy yn unol â chorff y testun, 
gyda’r testun wedi’i gulhau i 1cm a chyda gofod unigol, fel hyn: 
 
A1 defnyddiwch A1, A2, A3 ac ati yn unol â’r prif destun;  
A2 defnyddiwch ofod sengl; a 
A3 chulhewch y testun i 0.8cm. 
 
Mae’r defnydd o ‘A’ yn erbyn pob argymhelliad yn gwneud unrhyw gyfeiriad atynt yn 
haws mewn unrhyw ohebiaeth gydag ysgol neu ddarparwr  
 
Mae’r un arweiniad ar dreiglo ag a welir yn yr adran isod ar ‘Bwyntiau bwled’ yn 
berthnasol yma. 
 
Atalnodi 
 
Atalnod llawn 
 
Peidiwch â rhoi atalnod llawn: 
 
 ar ôl pennawd; 
 ar ôl geiriau sydd wedi’u trefnu mewn rhestr dan ei gilydd; ac 
 o fewn tabl. 

 
Mae angen atalnod llawn pan fo’r talfyriad yn gorffen â llythyren wahanol i’r gair 
llawn: er enghraifft Y Parch. T.J. Williams (Y Parchedig T.J. Williams) 
 
Nid oes angen atalnod llawn os yw’r talfyriad yn gorffen â’r un llythyren sy’n 
diweddu’r gair llawn; er enghraifft Mr, Mrs, Ms a Dr. 
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Brawddegau byr 
 
Defnyddiwch frawddegau byr i roi neges glir.  Yn aml, po hiraf yw’r frawddeg neu’r 
paragraff, y mwyaf cymhleth ydyw i’r darllenydd lleyg.  Mae ysgrifennu brawddegau 
byr yn osgoi amwysedd ac mae’r ystyr yn gliriach. 
 
Cadwch hyd eich brawddegau i uchafswm o tua 20-25 gair fel rheol.  Bydd hyn yn 
osgoi problemau atalnodi a chamgymeriadau gramadegol a chreu brawddegau 
anodd i ddilyn eu rhediad. 
 
Brawddegau gweithredol 
 
Mae brawddegau gweithredol bron bob amser yn fwy uniongyrchol a chlir na 
brawddegau goddefol.  I sicrhau bod y frawddeg yn weithredol rhowch y person sy’n 
gwneud y weithred ar ddechrau’r frawddeg a defnyddiwch ferf weithredol.  Felly, yn 
hytrach nag ysgrifennu ‘asesir disgyblion yn ffurfiol bob tymor’, newidiwch hwn i ‘mae 
athrawon yn asesu disgyblion yn ffurfiol bob tymor’.   
 
Weithiau, mae brawddegau goddefol yn ddefnyddiol, felly nid yw hon yn rheol 
absoliwt.  Un enghraifft o hyn yn y Gymraeg fyddai i osgoi gorddefnydd o ‘mae’ ar 
ddechrau brawddegau.  Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol o’ch defnydd o’r 
goddefol a gwybod pam rydych yn ei ddefnyddio.  Os oes unrhyw amheuaeth 
defnyddiwch frawddeg weithredol.   
 
Byrfoddau 
 
Ar ddiwedd yr arweiniad hwn mae rhestr o fyrfoddau o feysydd addysg a 
hyfforddiant.  Os yw’r byrfodd yn ymddangos ar y rhestr, ysgrifennwch hwn yn llawn y 
tro cyntaf ac yna defnyddiwch y byrfodd wedi hynny.  Dylid osgoi byrfoddau eraill, lle 
bo modd.  Nid oes angen ysgrifennu’r canlynol yn llawn:  AC, AS, ASE, UDA, BBC, 
S4C.   
 
Peidiwch â defnyddio atalnodau llawn mewn byrfodd, er enghraifft, ysgrifennwch 
TGAU bob tro, yn hytrach na T.G.A.U.   
 
Dylech osgoi defnyddio byrfoddau mewn teitlau adroddiadau. 
 
Mewn unrhyw achos arall, dylai’r ffurfiau ymddangos yn llawn. 
 
Ni ddylech ddefnyddio’r byrfoddau ar gyfer blwyddyn ysgol neu gyfnod allweddol, 
felly ysgrifennwch ‘Blwyddyn 5’, ‘cyfnod allweddol 2’. 
 
Ysgrifennwch ‘er enghraifft’ neu ‘ac yn y blaen’ yn llawn.  Nid yw’n briodol defnyddio’r 
talfyriadau ar gyfer y rhain mewn adroddiadau neu ddogfennau swyddogol. 
 
Peidiwch â defnyddio atalnod llawn mewn unrhyw fyrfodd.  Er enghraifft, 
ysgrifennwch CBAC bob tro, yn hytrach na C.B.A.C., UCAC nid U.C.A.C. 
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Cyfeiriadau 
 
Rhowch gyfeiriadau mewn testun di-dor fel hyn:  Estyn, Llys Angor, Heol Keen, 
Caerdydd CF25 5JW.  Sylwer nad oes atalnod cyn y cod post. 
 
Cyfeiriadau gwefan 
 
Nid oes angen cynnwys http:// wrth gyfeirio at gyfeiriad gwefan, defnyddiwch www 
a’r cyfeiriad. 
 
Cynulleidfa 
 
Cymerwch mai darllenwyr lleyg yw eich cynulleidfa gyda diddordeb cyffredinol mewn 
addysg neu hyfforddiant, ond heb wybodaeth o’r termau arbenigol na’r byrfoddau.   
 
Cysylltnod 
 
Yn gyffredinol gweler tueddiad i ddefnyddio llai o gysylltnodau heddiw nag yn y 
gorffennol.  Nodwch y ffurfiau canlynol:  
 
Ailarolygiad 
allbynnau 
allymestyn  
amlasiantaethol 
amlhiliol  
amlddiwylliannol 
amlgyfrwng 
athro newydd gymhwyso  
band eang 
band eang diwifr 
bwrdd gwyn rhyngweithiol 
Cam at Waith 
camddefnyddio 
CD-ROM 
cydaddoli  
cydgysylltu  
cydgysylltwyr 
cydraddoldeb  
cydweithredu  
cydymffurfio 
cyfrwng Cymraeg 
Dysgu Gydol Oes  
dwyieithog  
gwefan  
hunanasesiad 
hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith 
hyfforddiant mewn swydd  
hwyrddyfodiaid 
llwyth gwaith  
rhyngweithiol  

byd-eang 
cam-drin  
cyfrwng Saesneg 
cyd-destun 
cyd-fynd  
e-bost 
e-ddysgu  
e-gymuned 
fideo-gynadledda 
hunan-barch 
is-brifathro 
is-bwyllgor 
is-ddeon  
is-gadeirydd 
is-ganghellor 
newydd-ddyfodiaid 
ôl-16 
ôl-nodyn 
ôl-ofal  
ôl-radd  
rhan-amser 
uwch-bwyllgor 
uwch-ddarlithydd 
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tangyflawni 
tangyflawniad 
trawsgwricwlaidd 
 
 
Peidiwch â thorri geiriau ar ddiwedd llinellau os oes modd.  Mae Word 2007 fel arfer 
yn symud geiriau i’r llinell nesaf os ydynt yn fwy na’r gofod ar y llinell.  Ceisiwch 
ddefnyddio cysylltnod ‘caled’ (Ctrl+Shift+Cysylltnod) pan fyddwch yn teipio gair â 
chysylltnod.  Bydd hyn yn gwneud i Word gadw’r ddwy ran wedi’u cysylltu gyda’i 
gilydd yn hytrach na’u torri os byddant yn ymddangos ar ddiwedd llinell.  Peidiwch â 
gadael cysylltnodau heb unrhyw beth i ddilyn, fel myfyrwyr rhan- a llawn amser’, 
dywedwch ‘myfyrwyr rhan-amser ac amser llawn’ yn lle hynny. 
 
Cofiwch wahaniaethu rhwng cysylltnodau (‘-’) a llinellau toriad ’dashes (‘_’)a 
ddefnyddir yn aml yn lle’r gorwahanodau. 
 
Defnyddio geiriau cyffredin a chyfarwydd 
 
Cadwch at eiriau byr, cyffredin eu defnydd.  Bydd y rhain yn aml yn gliriach ac yn fwy 
uniongyrchol. 
 
Defnyddiwch eirfa gyfoes: 
 

nid 
oddeutu 

ond 
tua 

megis fel 
terfynu gorffen, cwblhau 

 
Dyfynodau 
 
Defnyddiwch ddyfynodau unigol ym mwyafrif yr achosion, oni bai eich bod yn 
dyfynnu geiriau a ddwedwyd gan rywun.  Os felly defnyddiwch ddyfynodau dwbl. 
 
‘Ei’ ac ‘eu’ 
 
Mae anawsterau’n gallu codi pan fydd brawddegau’n cynnwys enw unigol sy’n 
dynodi mwy nag un gwrthrych (enwau torfol).  Yn y grŵp hwn, mae geiriau fel 
dosbarth, pwyllgor, corfforaeth, cyngor, adran, llywodraeth, mwyafrif, lleiafrif, rhif a 
staff.  Gall geiriau o’r fath fod yn unigol neu luosog yn dibynnu ar y cyd-destun ac 
mae hwn yn faes lle y mae’n anodd gosod rheolau pendant. 
 
Mae angen gwahaniaethu rhwng gweithredoedd y grŵp fel endid a’r unigolion yn y 
grŵp.  Ceisiwch ddefnyddio rhagenw i wneud hynny’n glir.  Bydd y rhagenw hefyd yn 
gorfodi’r ferf i fod yn unigol neu luosog, fel yn ‘mae’r cyngor yn cytuno ar ei 
flaenoriaethau strategol bob blwyddyn’ (unigol) neu ‘mae’r cyngor yn cytuno ar eu 
blaenoriaethau strategol bob blwyddyn’ (lluosog).  Mae’r pwyslais yn y cyntaf ar y 
cyngor fel endid ac yn yr ail mae’r pwyslais yn tueddu i fod ar weithredoedd torfol 
cynghorwyr unigol. 
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Enwi cyhoeddiadau 
 
Defnyddiwch ddyfynodau unigol o amgylch enw’r cyhoeddiad gan ddilyn gydag enw’r 
cyhoeddwr a’r dyddiad mewn cromfachau, er enghraifft ‘Ansawdd adeiladau newydd 
mewn Addysg Bellach a’u heffaith ar ddysgwyr’ (Estyn, 2010). 
 
Ffont 
 
Defnyddiwch ffont Arial maint 12 ar gyfer pob dogfen.  Mae’r ddogfen hon yn 
defnyddio Arial 12. 
 
Ffurfiau cryno’r ferf 
 
Dylech osgoi gorddefnyddio ffurfiau cryno’r ferf.  Gall rhai ffurfiau cryno mwy 
cymhleth beri anhawster i rai darllenwyr lleyg gan nad ydynt yn cael eu defnyddio’n 
gyson erbyn hyn ar lafar yn y Gymraeg.  Enghreifftiau o ffurfiau cryno i geisio eu 
hosgoi yw ‘asesa athrawon gynnydd y disgyblion’, ‘ymroddant yn llwyr i’r dasg dan 
sylw’ neu ‘diarddelwyd’ pedwar disgybl’. 
 
Wedi dweud hynny, mae’n bwysig cadw mewn cof nad cofnod o iaith sy’n dderbyniol 
ar lafar yw iaith ysgrifenedig.  Nid oes angen glastwreiddio wrth ysgrifennu.  Mae i 
iaith ysgrifenedig ei chyweiriau ei hun.  Yn ogystal, mae osgoi ffurfiau cryno yn 
ormodol yn medru arwain at gyfres o frawddegau yn dechrau â ‘Mae’.  Gall hyn 
amharu ar y darlleniad a bod yn fwrn i’r darllenydd.  Mae’n hollol dderbyniol i 
ddefnyddio ffurfiau cryno mwy cyfarwydd fel ‘Daw mwyafrif y disgyblion’, neu 
‘Gwna’r disgyblion gynnydd da’.   
 
Ffordd arall o osgoi gorddefnydd o ‘mae’ yw amrywio’r cystrawennau a 
ddefnyddiwch, er enghraifft ‘Ansawdd yr addysgu yw un o gryfderau’r ysgol’ yn 
hytrach na dechrau’r frawddeg â ‘Mae ansawdd yr addysgu yn ...’ neu ‘Un o nodau’r 
ysgol yw...’ yn hytrach na ‘Mae...yn un o nodau’r ysgol’ 
 
Mater o daro’r cydbwysedd priodol rhwng y cywair ysgrifenedig safonol ac osgoi 
ffurfiau mwy cymhleth ar y ferf yw hi yn y pendraw.   
 
Geiriau arfarnu 
 
Caiff rhai geiriau eu cysylltu yn fwy na’i gilydd â rhai barnau.  Dyma restr o eiriau ac 
ymadroddion a all helpu arolygwyr i adlewyrchu’r barnau y maent wedi’u dyfarnu.  
Nid yw defnyddio un gair neu ymadrodd ynddo’i hun yn gwneud unrhyw farn benodol 
yn anorfod, mae’n dibynnu ar gydbwysedd y cryfderau a’r meysydd i’w gwella yn 
gyffredinol, ond cânt eu nodi yma fel canllaw cyffredinol: 
 
Rhagorol:  eithriadol, rhagorol, da iawn, arloesol, arbennig, ardderchog, safon uchel 
iawn, ansawdd uchel, ymestynnol, creadigol iawn, dychmygus iawn, ymhell 
uwchlaw’r disgwyliadau, effeithiol iawn. 
 
Da:  bywiog, llwyddiannus, medrus, gwerthfawr, buddiol, galluog, trwyadl, defnyddiol, 
nerthol, cynhwysfawr, defnydd da, da yn gyson, effeithiol.   
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Digonol:  boddhaol, priodol, addas, effeithlon, cymwys, perthnasol, digonol, digon, 
dilys, cadarn, diogel, canolig, cyson. 
 
Anfoddhaol:  annigonol, aneffeithlon, dim, anaddas, aneffeithiol, amhriodol, methu, 
methiant, gwan, anghyson, gwael. 
 
Geiriau ac ymadroddion i’w hosgoi 
 
Gall geiriau a ddefnyddiwn yn ein hiaith feunyddiol mewn addysg a hyfforddiant 
ymddangos yn ddieithr i ddarllenydd lleyg.  Efallai na fyddwn ninnau yn ystyried fod y 
geiriau hynny yn jargon.  Mae ‘gwahaniaethu’ yn enghraifft dda o hyn.  Rydym yn 
gwybod beth yw ystyr y term, ond gall person lleyg ei chael hi’n anodd deall ei ystyr 
benodol mewn cyd-destun addysgol.  Efallai y byddai hi’n well aildrefnu’r frawddeg i 
osgoi’r gair neu efallai y bydd rhaid i chi ddefnyddio ymadrodd llawer hwy i egluro 
eich ystyr. 
 
Dylai ysgrifenwyr osgoi geiriau sy’n amwys, esoterig neu’n llawn jargon, ffasiynol, 
ystrydebol neu nawddoglyd.  Dylai ysgrifenwyr gynnig eu harfarniadau yn glir a 
diamwys. 
 
Nid yw’r rhestr ganlynol yn gyflawn mewn unrhyw fodd, ond mae’n cynnwys y 
mathau o eiriau ac ymadroddion y dylai ysgrifenwyr eu hosgoi’n gyffredinol:   
 
‘sefyllfa ddosbarth’ 
 ‘sefyllfaoedd dysgu ystyrlon’ 
‘profiadau dysgu strwythuredig’ 
‘ystyrlon’ 
‘traddodiadol’ 
‘sgiliau symud cain’ 
‘gweithgareddau pen desg’ 
‘chwarae strwythuredig’ 
‘archwiliadau datrys problemau’ 
‘mewnbwn gwahaniaethol’ 
‘dysgu dan reolaeth athro’ 
‘mewnbwn addysgu’ 
‘angen’, ‘rhaid’, ‘dylai’ 
‘mae angen…’ 
‘…dylid ei adolygu…’ 
‘blaengar’ 
‘ymddangos’ 
‘mae’n bosibl…’ 
‘Gallech ofyn a…’ 
‘canmoladwy’, ‘siomedig’, ‘dymunol’ 
‘amlddisgyblaethol’ 
‘parhaus’ 
 
Geiriau tramor 
 
Defnyddiwch ddyfynodau unigol i nodi geiriau tramor nad ydynt yn rhan o’r Saesneg 
na’r Gymraeg.  Er enghraifft, mewn adroddiad ysgol neu adroddiad addysg bellach ar 



Arweiniad Ysgrifennu Estyn 
Mehefin 2011  

13 

ieithoedd tramor modern, nodwch y geiriau tramor fel a ganlyn, ‘Mae’r disgyblion yn 
deall yn dda pa ferfau Ffrangeg sy’n defnyddio ‘être’ neu ‘avoir’’. 
 
Gofod - ar ôl atalnodi 
 
Defnyddiwch un gofod ar ôl atalnodau a hanner colonau.   
 
Defnyddiwch ddau ofod ar ôl atalnodau llawn, colonau a marciau cwestiwn. 
 
Gofod rhwng llinellau 
 
Defnyddiwch ofod llinell sengl ar gyfer pob dogfen, gan gynnwys rhestrau o bwyntiau 
bwled a rhestrau o argymhellion. 
 
Gwnewch yn siŵr bod y rhagosodiad (default setting) yn eich fersiwn o Word wedi ei 
osod i fylchiad llinellau sengl (single line spacing).  Rydym wedi derbyn rhai 
dogfennau sydd wedi eu rhagosod ar 1.15 llinell.  Mae’n hawdd gwirio hyn wrth  
de-glicio ar y testun perthnasol a chlicio ‘paragraff’. 
 
Iaith a allai dramgwyddo  
 
Osgowch iaith a allai dramgwyddo.  Defnyddiwch y gair ‘pennaeth’, nid ‘prifathro’ neu 
‘brifathrawes’.  Defnyddiwch ffurfiau lluosog er mwyn osgoi ‘ef’ neu ‘hi’, neu 
aralleiriwch y frawddeg.  Osgowch ymadroddion fel ‘enw bedydd’, defnyddiwch ‘enw 
cyntaf’ yn lle hynny.  Defnyddiwch iaith gadarnhaol ynghylch anabledd.  Er enghraifft, 
peidiwch ag ysgrifennu ‘disgyblion sy’n dioddef o awtistiaeth’, defnyddiwch 
‘disgyblion ag awtistiaeth’ yn lle hynny.   
 
Osgoi brawddegau a pharagraffau hir a chymhleth 
 
Byddwch yn barod i ailysgrifennu a symleiddio unrhyw frawddeg neu baragraff hir.  
Fel arfer, mater o greu dwy neu dair brawddeg fyrrach allan o un frawddeg  
or-gymhleth ydyw’n unig. 
 
Priflythrennau 
 
Defnyddiwch briflythrennau cyntaf ar gyfer enwau priod a theitlau sy’n gysylltiedig â 
pherson neu le penodol, er enghraifft Janet Davies, Pennaeth Ysgol Gyfun y Bryn, 
neu John Jones, Pennaeth Coleg y Cwm.  Ar gyfer teitlau cyffredinol, defnyddiwch 
lythrennau bach, er enghraifft penaethiaid, cwmnïau hyfforddiant yn y gwaith. 
 
Defnyddiwch briflythrennau cyntaf ar gyfer teitlau cymwysterau, er enghraifft 
Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd, Diploma Cenedlaethol, Diploma Cyntaf, 
ond nodwch; safon A. 
 
Defnyddiwch briflythrennau cyntaf ar gyfer enwau meysydd rhaglen a meysydd 
galwedigaethol, er enghraifft Peirianneg, Celfyddydau Perfformio ac Amaethyddiaeth.  
Serch hynny, wrth i chi ddefnyddio’r term yn gyffredinol yna defnyddiwch lythrennau 
bach, er enghraifft “mae medrau peirianneg dysgwyr yn dda.”  
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Defnyddiwch lythrennau bach ar gyfer teitlau pynciau, er enghraifft mathemateg, 
daearyddiaeth ac addysg gorfforol.  Serch hynny, cofiwch ddefnyddio priflythrennau 
ar gyfer ieithoedd, er enghraifft Almaeneg, Cymraeg, Ffrangeg, Saesneg. 
 
Defnyddiwch briflythrennau ar gyfer llythrennau cyntaf y geiriau wrth ddefnyddio’r 
termau ‘Y Cyfnod Sylfaen’ a’r ‘Cwricwlwm Cenedlaethol’. 
 
Dylech gyfeirio at iaith gyntaf ac ail iaith mewn perthynas â’r Gymraeg fel ‘Cymraeg’ 
a ‘Cymraeg ail iaith.’   
 
Ar gyfer teitlau, penawdau ac is-benawdau, gweler uchod. 
 
Os ydych yn amheus am ddefnyddio priflythrennau, defnyddiwch lythrennau bach. 
 
Pwyntiau bwled 
 
Mae’r cyngor hwn ar bwyntiau bwled ei hun yn dilyn y confensiynau priodol. 
 
Wrth ddefnyddio pwyntiau bwled i gyflwyno rhestrau, dylech: 
 

 gyflwyno’r pwynt bwled trwy ddefnyddio brawddeg gyflwyniadol a cholon; 
 treiglo ar ddechrau’r pwynt bwled gyntaf (yn unig), lle bo angen, ac ar ddechrau’r 

pwynt bwled olaf yn dilyn yr ‘a’;   
 peidio â threiglo ar ddechrau pwyntiau bwled eraill; 
 culhau’r bwledi 0.3cm o’r ochr gan gulhau’r testun 0.8cm; 
 gadael y testun wedi’i alinio ar y chwith; 
 defnyddio gofod unigol; 
 defnyddio pwyntiau bwled crwn fel y rhain; 
 rhoi hanner colon ar ôl pob pwynt bwled; 
 dilyn yr hanner colon olaf ond un gydag ‘a/ac’ (dim atalnod); a 
 chofio gosod atalnod llawn ar ôl y pwynt bwled olaf. 

 
Peidiwch â defnyddio is-fwledi o fewn pwyntiau bwled. 
 
Peidiwch â defnyddio pwyntiau bwled ar gyfer rhestrau o argymhellion.  Gweler yr 
arweiniad ar Argymhellion. 
 
Pwysleisio testun 
 
Defnyddiwch brint trwm yn unig.  Peidiwch â thanlinellu testun er mwyn pwysleisio, 
na ffont italig ar gyfer hyn. 
 
Rhannu geiriau 
 
Mae’n well ceisio osgoi rhannu geiriau ar ddiwedd llinell, gwell fyddai dechrau llinell 
newydd.  Ond os oes rhaid rhannu gair ceisiwch wneud hynny mewn lle synhwyrol ar 
ddiwedd y llinell. 
 
Ceisiwch beidio â rhannu enwau pobl a lleoedd Ond pan na ellir osgoi hynny: 
 

 peidiwch â gwahanu llythrennau blaen yn enw rhywun ar ddiwedd llinell er 
enghraifft J.V./Jones nid J./V.Jones 
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Dechreuwch enw lle ar linell newydd. 
 
Rhifau  
 
Rhifau - canrannau 
 
Wrth ysgrifennu canrannau defnyddiwch y rhif a’r symbol canran (%). Defnyddiwch y 
symbol canran (%) mewn tablau, hyd yn oed pan fo’r allwedd yn nodi bod yr holl 
rifau’n ganrannau. 
 
Peidiwch â defnyddio ffracsiwn manwl fel 77.6%.  Ystyriwch ddefnyddio ‘tua’ neu 
‘bron’, er enghraifft ‘Mae bron 78% o ddysgwyr wedi llwyddo’r prawf’ 
 
Cofiwch fod y cynnydd o 30% i 33% yn gynnydd o dri phwynt canran ac nid yn 3% o 
gynnydd (mae’n gynnydd o 10% mewn gwirionedd). 
 
Rhifau - gwerthoedd ariannol 
 
Mynegwch werthoedd ariannol ar ffurf cyn fyrred â phosibl, gan ddefnyddio ‘bn’ am 
‘biliwn’ a ‘m’ am ‘miliwn’.  Bydd hyn yn osgoi defnyddio rhifau hir.  Er enghraifft, 
ysgrifennwch £1m yn hytrach na £1,000,000.  Peidiwch â defnyddio ffurfiau treigledig 
yn yr achos hwn, gan fod hyn yn medru peri amwysedd.  Dylech ddefnyddio £2m a 
£2bn felly.  Osgowch ffracsiynau, os yn bosib, felly ysgrifennwch £250,000 yn 
hytrach na £0.25m. 
 
Rhifau - gan gynnwys ffracsiynau a rhifau yn nhestun dogfen 
 
Pan fyddwch yn defnyddio rhifau yn y testun: 
 
 ysgrifennwch y rhifau o un i naw, gan gynnwys trefnolion (er enghraifft naw, 

nawfed); 
 defnyddiwch symbolau rhif ar ôl naw (10, 11…999), gan gynnwys trefnolion (er 

enghraifft 10fed); ond mae eithriadau (gweler isod); 
 talgrynwch rhifau dros filiwn i un lle degol (er enghraifft ‘ Poblogaeth Cymru yw 

2.9 miliwn.’ yn hytrach na ‘Poblogaeth Cymru yw 2.932 miliwn’.); 
 rhowch gysylltnodau rhwng rhifau sydd dros fil (er enghraifft 5.432 nid 5432); 
 ysgrifennwch yn llawn unrhyw rif os yw’n dechrau brawddeg (hyd yn oed y rhai 

ar ôl naw), er enghraifft ‘Saithdeg y cant o ddisgyblion a lwyddodd yn y prawf’;  
 defnyddiwch symbolau rhif i gyfeirio at raddau a lefelau, er enghraifft gradd 1, 

lefel 3. 
 
Eithriadau i’r rheol yw: 
 
 pan fydd rhif islaw 10 yn ffurfio rhan o gyfres sy’n cynnwys rhifau mwy (er 

enghraifft ystod oedran 5-11); 
 canrannau, er enghraifft 5%. 
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Mewn rhestrau wedi’u rhifo, defnyddiwch symbolau rhif safonol yn hytrach na 
rhifolion Rhufeinig, a gosodwch hwy yn unol â chorff y testun, gyda’r testun wedi’i 
gulhau 0.8cm fel hyn: 
 
(1) defnyddiwch rifolion mewn cromfachau yn unol â’r prif destun; a 
(2) chulhewch y testun i 0.8cm. 
 
Rhifau - meintiau a chyfrannau 
 
Mae’n bwysig bod yn ofalus wrth ysgrifennu am amrywiol gyfrannau o ddysgwyr.  
Gall termau ac ymadroddion sy’n gysylltiedig â chyfrannau olygu gwahanol bethau i 
wahanol ddarllenwyr.  Yn adroddiadau Estyn, defnyddiwch y termau canlynol a 
sicrhewch eich bod yn adlewyrchu’r cyfrannau cyffredinol a ddefnyddir isod.   
 
bron bob un = gydag ychydig o eithriadau 
y rhan fwyaf  = 90% neu fwy 
llawer  = 70% neu fwy 
mwyafrif  = dros 60% 
hanner = 50% 
tua hanner = yn agos at 50% 
lleiafrif  = o dan 40% 
ychydig  = o dan 20% 
ychydig iawn = o dan 10% 
 
Ceisiwch beidio â defnyddio’r gair ‘nifer’ mewn ffordd annelwig, fel yn ‘Mae llawer o 
wendidau mewn nifer o wersi’.  Ceisiwch fod yn fwy penodol a defnyddio gair sy’n 
cyfleu gwell syniad o rif y gwersi dan sylw. 
 
Defnyddiwch fwyafrif a lleiafrif mewn cyd-destunau lle y mae gwahaniaeth 
arwyddocaol clir rhwng y ddau.  Yn dechnegol, gall mwyafrif fod yn 51% gyda lleiafrif 
o 49%, ond mewn gwirionedd ychydig o wahaniaeth sydd rwng y ddau.  Yn yr achos 
hwn, mae’n well defnyddio ‘hanner’ neu ‘tua hanner’.  Gweler uchod. 
 
Rhifau - paragraffau 
 
Dylai paragraffau gael eu rhifo yn eu trefn trwy destun adroddiad.  Peidiwch â 
defnyddio haenau wrth rifo paragraffau fel 1.2, 1.2.3 ac yn y blaen. 
 
Mae haeanu o rifau yn tueddu i darfu ar y testun ac mae’n ddryslyd i’r darllenwyr. 
 
Wrth rifo paragraffau, culhewch y rhifau fel -1cm ac yna gosodwch y testun ar yr un 
llinell a chorff y testun. 
 
Peidiwch â defnyddio atalnod llawn neu unrhyw symbol arall i wahanu’r rhif o’r 
testun. 
 
Rhifau - tudalennau 
 
Wrth ddefnyddio rhifau tudalennau, rhowch hwy yn y canol ac ar waelod pob tudalen 
(fel ar y dudalen hon). 
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Safle sangiad  
 
Gan mwyaf, mae rhediad brawddegau’n well, a’r ystyr yn fwy clir, pan osodir sangiad 
ar ddechrau brawddeg.  Mae’r frawddeg flaenorol yma yn enghraifft o hynny.  
Sangiadau cyffredin eraill y byddwn yn eu defnyddio wrth adrodd yw ‘at ei gilydd’, ‘ar 
y cyfan’, ‘yn gyffredinol’, ‘fodd bynnag’.   
 
Safle adferf 
 
Dylai adferf gael ei gosod cyn agosed â phosib i’r ferf.  Fel arall, mi all arwain at 
amwysedd neu newid ystyr. 
 

 
Teitlau, penawdau ac is-benawdau 
 
Ar gyfer teitlau dogfennau, defnyddiwch briflythrennau ar gyfer llythrennau cyntaf 
teitlau a llythrennau bach ar gyfer unrhyw eiriau cysylltiol bach, fel ‘a’, ‘o’ a ‘mewn’.  
Er enghraifft, ‘Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a 
Hyfforddiant yng Nghymru’. 
 
Ar gyfer penawdau ac is-benawdau, defnyddiwch briflythrennau ar gyfer llythyren 
gyntaf y gair cyntaf ond defnyddiwch lythrennau bach ar gyfer pob gair arall.  Gweler 
enghraifft o hyn ym mhennawd yr adran hon. 
 
Nid oes angen atalnodau llawn terfynol ar gyfer teitlau, penawdau ac is-benawdau.  
Defnyddir atalnodau llawn ar gyfer brawddegau llawn sy’n cynnwys berf, goddrych a 
gwrthrych. 
 
Troednodiadau 
 
Ceisiwch osgoi troednodiadau.  Os oes rhaid i chi eu defnyddio, defnyddiwch hwy’n 
gynnil. 
 
Defnyddiwch rifau safonol a uwchnodir ar gyfer symbolau troednodyn a gosodwch 
destun y troednodyn ar waelod y dudalen.  Lleolir y rhif yn union ar ôl unrhyw 
atalnodi.  Gwnewch yn siŵr bod testun y troednodyn yn Arial maint 10. 
 
Mae’n hawdd defnyddio troednodiadau yn Microsoft Word. 2007.  Ewch i 
‘References’ ac yna ‘Insert Footnote’.  Bydd Word yn gosod troednodyn ar waelod y 
dudalen gan ddefnyddio’r arddull rhifau safonol (1, 2, 3 ac yn y blaen). 
 
Gosodwch symbol troednodyn yn y prif destun yn union ble rydych chi’n dymuno i’r 
darllenydd gyfeirio at y troednodyn ar waelod y dudalen.   
 
Wrth ddefnyddio troednodyn ar ddiwedd brawddeg rhowch y symbol troednodyn yn 
union ar ôl yr atalnod llawn.    
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Rhestr o acronymau a byrfoddau cyffredin a chytunedig  
 
 
AAA Anghenion Addysgol Arbennig 
AdAS Yr Adran Addysg a Sgiliau 
ABCh  Addysg Bersonol a Chymdeithasol  
AC Aelod Cynulliad (ar ôl enw) 
ADY Anghenion Dysgu Ychwanegol 
AEM Arolygydd ei Mawrhydi 
ALl Awdurdod Lleol   
AS Aelod Seneddol (ar ôl enw) 
ASE Aelod Seneddol Ewropeaidd 
BmP Buddsoddwyr mewn Pobl 
CC Cwricwlwm Cenedlaethol 
HMS hyfforddiant mewn swydd 
MYM Mudiad Ysgolion Meithrin 
PAEM Prif Arolygydd ei Mawrhydi yng Nghymru 
RHAG Rhieni dros Addysg Gymraeg 
TAR Tystysgrif Addysg i Raddedigion 
TG Technoleg Gwybodaeth (yn y Cwricwlwm 

Cenedlaethol) 
TGCh Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 
TGAU Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd 
 
 
 
 



 

 

Atodiad A:  Geiriau ac ymadroddion trafferthus 
 
 
Mae’r rhestr isod yn nodi ffurfiau cytunedig am eiriau ac ymadroddion sy’n peri 
anhawster i arolygwyr o dro i dro.  Efallai na fydd y ffurfiau a nodir yn yr adran hon yn 
cyfateb i’r hyn yr ydych chi yn ei ffafrio.  Serch hynny, pan fyddwch yn ysgrifennu neu 
olygu adroddiadau Estyn, dylech eu defnyddio,  er mwyn sicrhau cysondeb.   
 
Cofiwch ddweud wrth Estyn os dewch chi ar draws geiriau neu ymadroddion 
trafferthus eraill. 
 
Cysylltwch â:  cyfathrebu@estyn.gov.uk os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar 
gyfer yr arweiniad hwn.  Bydd yr arweiniad diweddaraf ar wefan Estyn.   
 
Rhestr o dermau arolygu 
 
Mae rhestr o dermau arolygu ar gael ar wefan Estyn – rhestr o dermau arolygu. 
 
Gall y rhestr o dermau arolygu, byrfoddau, cymwysterau, asiantaethau a sefydliadau 
ac eglurhad ohonynt fod o ddefnydd. 
 
A 
 
â/gyda 
Er bod ‘gyda’ yn gynyddol yn disodli ‘â’ ar lafar, dylid cadw at y rheol ramadegol wrth 
ei ddefnyddio, ee nid yw ‘gyda’ yn gywir yn yr enghreifftiau canlynol:  ‘digon o 
gyfrifiaduron â meddalwedd ddiweddar’, ‘gwneud cynnydd da yn y medrau 
allweddol’.  Gan mwyaf, mae ‘gyda’ yn gywir wrth gyfeirio at yng nghwmni rhywun 
neu ochr yn ochr.  
 
Yr Adran Addysg a Sgiliau 
Adran yn Llywodraeth Cymru.  Defnyddiwch y term llawn yn gyntaf mewn dogfen, 
yna defnyddiwch y byrfodd AdAS ar ôl hynny. 
 
alldro 
fel yn 'datganiadau alldro', ond fe fyddai’n well defnyddio ‘sefyllfa ariannol’ y 
sefydliad. 
 
amgaeedig 
Nid oes angen yr acen (ë) uwchlaw’r ail ‘e’ 
 
amgáu, amgaeaf 
 
amser 
amser llawn - full-time 
rhan-amser - part-time 
cyfwerth ag amser llawn - full-time equivalent 
 
anogwyr dysgu  
 



 

 

arfer gorau/-orau 
Gall ‘arfer’ fod yn fenywaidd neu wrywaidd.  Ond defnyddiwch y ffurf fenywaidd.  Gall 
yr ymadrodd, ‘yn yr arfer orau…’  fod yn ymadrodd defnyddiol pan fo’r arfer dda yn 
arloesol.  Fel arall, dylid ei osgoi. 
AC 
Aelod Cynulliad, defnyddiwch AC ar ôl yr enw, heb atalnod, fel yn Leighton Andrews 
AC 
 
addysg bersonol a chymdeithasol 
dyma yw’r term cywir yng Nghymru lle mae fframwaith addysg bersonol a 
chymdeithasol (ABCh); yn Lloegr, mae fframwaith addysg bersonol, gymdeithasol ac 
iechyd (PSHE); mae’n bwysig peidio â drysu rhwng y ddau. 
 
arolygydd cofnodol 
yw’r term i’w ddefnyddio am arweinydd tîm arolygu 
 
AS 
Aelod Seneddol, defnyddiwch AS ar ôl yr enw, heb atalnod, fel yn Roger Williams AS 
 
ac ati ,et cetera, etc 
Osgowch y defnydd o’r rhain.  Yn hytrach, byddwch yn benodol. 
 
AEM 
Ysgrifennwch enwau AEM fel a ganlyn ‘Enw Cyntaf Enw Olaf AEM’ fel yn Bethan 
Lloyd AEM heb unrhyw deitl nag unrhyw atalnodi arall 
 
Anghenion addysgol arbennig 
Ysgrifennwch yn llawn yn hytrach na defnyddio’r byrfodd AAA. 
 
astudiaethau ar dir - landbased studies 
 
B 
 
barn 
barn – judgement, ee wrth gyfeirio at raddfa bedwar-pwynt arolygiadau 
barn gyffredinol – overall judgement 
arfarniad – evaluation 
arfarnol – evaluative 
 
Bagloriaeth 
Bagloriaeth Cymru – Welsh Baccalaureate 
Bagloriaeth Ryngwladol – International Baccalaureate 
Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – Welsh Baccalaureate Qualification 
Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru – Advanced Welsh Baccalaureate Diploma 
Tystysgrif Graidd Bagloriaeth Cymru – Welsh Baccalaureate Core Certificate 
 
Blwyddyn 
fel yn 'Blwyddyn 12'; peidiwch â’i dalfyrru i B12, defnyddiwch ‘Blynyddoedd 12 a 13’ 
neu ysgrifennwch ‘Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13’.  
 



 

 

blynedd 
treiglad meddal ar ôl – dwy: er enghraifft:  dwy flynedd 
tair blynedd 
pedair blynedd 
treiglad trwynol ar ôl - pum; saith; wyth; naw; deng; pymtheg; deunaw; ugain; can  
er enghraifft:  pum mlynedd, can mlwydd oed 
chwe blynedd 
un mlynedd ar hugain 
 
Y Blynyddoedd Cynnar 
yn y rhan fwyaf o achosion, rhowch y term ‘Y Cyfnod Sylfaen’ yn lle hwn. 
 
C 
 
caniatâd 
 
caniatáu 
 
Canlyniadau/deilliannau 
Defnyddiwch ‘ddeilliannau’ (outcomes) os nad ydych yn cyfeirio’n benodol at 
ganlyniadau arholiadau neu brofion.  
 
Canolfan 
Canolfan Waith - Jobcentre 
Canolfan Byd Gwaith - JobCentre+ 
Canolfan Byd Gwaith - Jobcentre Plus 
 
y Canolbarth 
Canolbarth Cymru 
Os yw'r gwaith yn cyfeirio at Gymru yn unig, defnyddiwch 'y Canolbarth' ond os yw'n 
cyfeirio at 'Mid Wales' fel rhan o Brydain, rhaid cynnwys y gair 'Cymru’. 
 
CD, CD-ROM 
 
Cefnogi/cefnogaeth 
Nid yw ‘cefnogi’ yn addas mewn rhai cyd-destunau.  Defnyddiwch ‘cynhaliaeth’ neu  
‘cymorth/cynorthwyo’ yn ôl y cyd-destun dan sylw.  
 
ColegauCymru 
Cymdeithas Colegau Addysg Bellach Cymru; gynt fforwm 
 
Y Comisiwn Ewropeaidd 
Gellir defnyddio ‘Y Comisiwn’ ar ôl y defnydd cyntaf ohono. 
 
cyfnod allweddol 
defnyddiwch lythrennau bach, fel yn ‘cyfnod allweddol 2’.  Angen treiglo yn ôl yr 
angen, ee ‘yng nghyfnod allweddol 2’. Peidiwch â thalfyrru i CA. 
 
cyflawni safonau 
 



 

 

cyfleoedd 
Ceir sylwadau mewn nifer o adroddiadau drafft am gyfleoedd a ddarperir ar gyfer 
dysgwyr.  Serch hynny, nid yw darparu cyfleoedd yn gwarantu bod dysgu effeithiol yn 
digwydd.  Gwell fyddai sôn am sut mae’r dysgwyr yn defnyddio’r cyfleoedd.  
Athrawon sy’n darparu’r cyfleoedd i ddysgwyr felly dylech sôn am y cyfleodd o dan 
ansawdd yr addysgu. 
 
Y Cyfnod Sylfaen 
defnyddiwch briflythrennau ar gyfer llythrennau cyntaf y geiriau; gellir defnyddio hwn 
yn lle ‘Y Blynyddoedd Cynnar’ bellach. 
 
cymhwyster, cymwysterau 
ennill cymhwyster 
 
cyngor yr ysgol 
llythrennau bach 
 
capasiti 
Defnyddiwch ‘cynhwysedd’ yn ei le 
 
Cynhwysiad, cynhwysiant 
ar gyfer y Saeseng ‘inclusion’ 
 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Y Cynulliad 
Mae’n bwysig nodi’r gwahaniaeth yn y termau a ddefnyddir i ddisgrifio rhannau 
gwahanol o’r llywodraeth yng Nghymru.  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 
sôn am y corff corfforaethol a grëwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru.  Mae’r term 
Llywodraeth Cymru yn sôn am Weinidogion y Cabinet a’u Dirprwy Weinidogion.  
Gwahaniaethir y Cabinet oddi wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn sôn am y 60 Aelod Etholedig.  Pan fyddwch yn sôn am 
bolisïau, gwaith neu benderfyniadau gweinidogion defnyddiwch y term cywir torfol, 
hynny yw, Y Cynulliad. 
 
cwestiwn allweddol 
Defnyddiwch lythrennau bach wrth sôn am gwestiynau allweddol yn gyffredinol, ond 
priflythrennau wrth sôn am gwestiwn allweddol penodol, er enghraifft, Cwestiwn 
Allweddol 1   
 
Y Cwricwlwm Cenedlaethol  
Defnyddiwch wrth sôn am y cwricwlwm statudol ar gyfer disgyblion o oed ysgol 
statudol. 
 
D 
 
data 
ffurf luosog ond defnyddir data bellach fel term unigol. 
 
deg, deng 
try ‘deg’ yn ‘deng’ o flaen ‘blwydd’, ‘blynedd’ a ‘diwrnod’ 



 

 

er enghraifft, deng mlwydd oed, deng mlynedd, deng niwrnod yn ôl 
 
deddf 
deddfau seneddol - acts of parliament 
defnyddiwch briflythrennau a’r flwyddyn, fel Deddf Llywodraeth Cymru 1998, Deddf 
Cysylltiadau Hiliol (Diwygio) 2000, Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 
 
dros dro 
 
dyddiadau 
15 Ionawr 2010 (dim atalnodau a pheidiwch â defnyddio trefnolion, fel 15fed); ar 
gyfer degawdau, fel yn 90au neu’r 1990au. 
 
E 
 
e-bost – email 
 
eco-bwyllgor 
llythrennau bach 
 
e-ddysgu – e-learning, eLearning 
e-fasnach – e-commerce 
Rhowch briflythyren iddynt ar ddechrau brawddeg, er enghraifft:  
E-Fasnach yw’r ffordd ymlaen i nifer o gwmnïau yng Nghymru 
 
enwau misoedd 
Osgowch ddefnyddio’r gair ‘mis’ , ee yn Nhachwedd 2009, ac eithrio yn achos 
‘hydref’ er mwyn gwahaniaethu rhwng y tymor a’r mis. 
 
er enghraifft 
osgowch y byrfodd ee, rhowch atalnod o’i flaen.   
 
ei gilydd  
bob tro, byth ‘eu gilydd’ 
 
enw bedydd  
defnyddiwch –enw cyntaf 
 
enwau estron 
Dylech ysgrifennu’r ffurfiau Ffrangeg ‘le’ neu ‘de’, yr Eidaleg ‘di’ a’r Iseldireg ‘van’ bob 
amser mewn llythrennau bychain pan fyddwch yn ysgrifennu’r enw’n llawn; mae 
enwau Saesneg fel ‘le’, ‘de’ hefyd yn dilyn yr un rheol. 
 
enwau AEM 
Cofiwch ysgrifennu ‘Enw Cyntaf Enw Olaf AEM’ fel ‘Bethan Lloyd AEM’ heb unrhyw 
deitl nag atalnod 
 
er, ers 
er – fe’i defnyddir wrth ddynodi amser penodol:  er y llynedd, er 2010  
ers – fe’i defnyddir o flaen cyfnod sy’n parhau:  ers mis, ers oriau, ers deuddydd, 
ers blynyddoedd 



 

 

Estyn 
Cofiwch ysgrifennu’r enw yn y ffurf uchod gydag E yn briflythyren a pheidiwch â 
defnyddiol priflythrennau drwy’r gair cyfan 
 
ewro 
arian; lluosog ‘ewros’ 
 
Ff 
 
fforwm 
Cymdeithas Colegau Addysg Bellach Cymru; llythrennau bychain, peidiwch â 
defnyddio priflythrennau hyd yn oed mewn pennawd neu ar ddechrau brawddeg.  
Newidiodd fforwm ei enw i ‘ColegauCymru’ yn ddiweddar. 
 
ffurflenni arolygu 
Mae ffurflen yn enw benywaidd, felly: 
ffurflen dystiolaeth, FfD (EF yn Saesneg) 
ffurflen farnau, FfF (JF yn Saesneg) 
ffurflen arsylwi sesiwn, FfAS (SOF yn Saesneg) 
 
G 
 
geiriau neu ymadroddion tramor 
Defnyddiwch ddyfynodau unigol er mwyn nodi geiriau tramor sydd heb gael ei 
defnyddio yn y Gymraeg. Er enghraifft, mewn adroddiad ar ieithoedd tramor modern:  
‘Mae’r disgyblion yn deall pa ffurfiau berfol sy’n defnyddio ‘être’ neu ‘avoir’. 
 
Y Gogledd 
Os yw'r cyfeiriad at Gymru yn unig, defnyddiwch 'y Gogledd' ond os yw'n cyfeirio at 
'North Wales' fel rhan o Brydain, rhaid cynnwys y gair 'Cymru'. 
 
gwas sifil, gwasanaeth sifil 
 
gwahaniaethu 
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd - Disability Discrimination 
 
GIG 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ond mae’r ‘gwasanaeth iechyd’ yn dderbyniol 
 
H 
 
Hynny yw 
Osgowch y byrfodd ‘h.y.’ 
 
l  
 
L 
 
Lwfans Ceisio Gwaith – Jobseeker's Allowance 
 
 



 

 

Ll 
 
llywodraeth  
Defnyddiwch lythrennau bychain ymhob cyd-destun ond nodwch:  Llywodraeth 
Cymru ‘Welsh Government ‘ 
 
M 
 
mwyafrif 
Defnyddiwch 'mwyafrif' a 'lleiafrif ' pan fo gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt.  Yn 
dechnegol gall mwyafrif fod yn 51% a lleiafrif yn 49% ond mae’n amlwg nad oes 
llawer o wahaniaeth rhyngddynt.  Gwell fyddai defnyddio termau fel hanner neu o 
gwmpas hanner.  Edrychwch yr arweiniad ar yr adran Rhifau, meintiau a 
chyfrannau yn ‘Arweiniad ar arddull’. 
‘mwyafrif /lleiafrif y (nid o)’ sy’n gywir. 
maes pwnc – subject area 
 
meysydd dysgu 
Dylai holl feysydd dysgu mewn adroddiadau ôl 16 ymddangos mewn priflythrennau, 
er enghraifft:  Gwyddoniaeth a Mathemateg, Therapi Gwallt a Harddwch, Croeso ac 
Arlwyo. 
 
mynediad 
Nid yw’n ffurf addas os nad yw’n cyfeirio at fynediad i adeilad, ac ati.  Weithiau, mae 
angen newid patrwm y frawddeg i osgoi ei defnyddio, ee ‘nid oes digon o adnoddau 
cyfrifiadurol ar gael ar gyfer dysgwyr.’ 
 
N 
 
neges leisiol - voicemail 
 
O 
 
Ofsted 
Nid oes angen ei ysgrifennu’n llawn.  Sylwer nad llythrennau bras i gyd 
 
P 
 
partneriaeth 
‘gweithio mewn partneriaeth’ nid ‘gwaith partneriaeth’. 
 
pennaeth 
Yn y sector ysgolion a gynhelir peidiwch â defnyddio prifathro, prifathrawes, 
defnyddiwch 'pennaeth'.  Serch hynny, mewn sectorau eraill defnyddiwch y ffurf sy’n 
adlewyrchu arfer y sefydliad.  Er enghraifft mewn ysgolion preifat mae’r defnydd o 
‘brifathro’ neu ‘brifathrawes’ yn dderbyniol. 
 
prif ddangosyddion perfformiad 
nid ‘dangosyddion pennawd’ am ‘headline indicators’ 
 



 

 

pynciau’r ysgol 
Defnyddiwch lythrennau bychain wrth sôn am bynciau’r ysgol, oni bai fod y pynciau 
yn ieithoedd, fel hanes, daearyddiaeth, mathemateg, ond Cymraeg, Ffrangeg, 
Saesneg ( noder ieithoedd tramor modern). 
 
pwyntiau’r cwmpawd 
Bron yn ddieithriad yn llythrennau bychain: gogledd, de, de-orllewin,  
gogledd-ddwyrain.  Serch hynny ceir eithriadau, Y Dwyrain Canol, Gogledd America, 
America Ladin 
 
y Gogledd – North Wales  
Os yw'r gwaith yn cyfeirio at Gymru yn unig, defnyddiwch 'y Gogledd' ond os yw'n 
cyfeirio at 'North Wales' fel rhan o Brydain, rhaid cynnwys y gair 'Cymru'. 
Gogledd-orllewin Cymru – North West Wales  
Os yw'r gwaith yn cyfeirio at Gymru yn unig, defnyddiwch 'y Gogledd-orllewin' ond os 
yw'n cyfeirio at 'North West Wales' fel rhan o Brydain, rhaid cynnwys y gair 'Cymru'  
 
Prydain 
Cymru, Lloegr a’r Alban – os ydych am gynnwys Gogledd Iwerddon defnyddiwch Y 
Deyrnas Unedig. 
 

Rh 
 
rhai/rheiny. 
Osgowch ffurfiau llafar fel ‘rheiny’.  Defnyddiwch ‘rhai’ neu ‘rhai hynny’ yn ôl y  
cyd-destun. 
 
rhagolygon gwella 
 
rhan-amser – part-time 
 
Y Rhyfel Byd Cyntaf, Yr Ail Ryfel Byd 
nid 'Rhyfel Byd I' neu 'Rhyfel Byd II’ 
 
ymagwedd 
Nid yw’n ffurf briodol os nad yw’n cyfeirio at agweddau personau at ryw bwnc neu 
fater.  Mewn cyd-destunau eraill, mae ‘dull’, ‘modd’ neu ‘gweithdrefnau’ yn opsiynau.   
 
S 
 
Safon – Level 
 
Safon Uwch – Advanced Level 
 
Safon Uwch Gyfrannol neu wedi’i dalfyrru i Safon UG – AS Level 
 
Saesneg 
 
Mae Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) yn sôn am breswylwyr 
sydd heb fawr o Saesneg neu yn dysgu Saesneg.  Mae Saesneg fel Iaith Estron 



 

 

(SIE) yn sôn am ymwelwyr/ neu bobl ddibreswyl sy’n dysgu Saesneg wrth ymweld â’r 
wlad.  Mewn cyd-destun ysgol gall Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY) fod yn 
briodol i’r naill garfan o ddysgwyr neu’r llall. 
 
Sipsi 
defnyddiwch ‘Sipsi a Theithiwr’ neu ‘Sipsiwn a Theithwyr’; sylwch ar y defnydd ar 
briflythrennau.  Caiff y term hwn ei ddefnyddio i gyfeirio at bobl sydd â ffordd o fyw 
nomadig ni waeth beth yw eu hil neu eu tras; mae’n cyfeirio at bob grŵp o Sipsiwn a 
Theithwyr, gan gynnwys grwpiau ethnig traddodiadol a Theithwyr Newydd. 
 
T 
 
trywydd/-au ymholi 
nid ‘llinellau’ 
 
U 
 
UE 
Undeb Ewropeaidd 
 
Y 
 
Ymgynghorydd -adviser 
 


