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Ffocws ar Lythrennedd a Rhifedd 

 

Sut i ddefnyddio dyfynodau. 

1.Atalnodi dyfynodau'n gywir- Mae gan goma a chyfnodau eu lle, a phan maen 

nhw'n gosod o fewn dyfyniadau, mae rhai camgymeriadau cyffredin y mae pobl 

yn eu gwneud: 

Ysgrifennodd Bob Dylan "Visions of Johanna". ANGHYWIR 

Ysgrifennodd Bob Dylan "Visions of Johanna." CYWIR 

Ysgrifennodd Bob Dylan "Visions of Johanna", a llawer o ganeuon eraill hefyd. 

ANGHYWIR 

Ysgrifennodd Bob Dylan "Visions of Johanna," a llawer o ganeuon eraill hefyd. 

CYWIR 

"Pa flwyddyn y cafodd Bob Dylan ei eni"? ANGHYWIR 

"Pa flwyddyn y cafodd Bob Dylan ei eni?" CYWIR 

 

2. Ymadrodd dyfyniad - Wrth ddyfynnu rhywun air am air, defnyddiwch ddyfyn-

odau i ddangos y darllenydd yn union pa eiriau sydd wedi cael ei benthyg o'r ffyn-

honnell. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn ysgrifennu ymchwil. Er enghraifft: 

Nododd Gilder "bandwidth grows at least three times faster than computer power.”  

—”Musings on Moore’s Law and Other Laws of Technology” by Robert Swider 

and Dennis Kambury. 

 

3 Defnyddiwch nhw i ddyfyniadau uniongyrchol-Defnyddiwch dyfynodau i 

amgylchynu dyfyniadau uniongyrchol o ffynhonnell, person, erthygl neu ffynhon-

nell arall. Os bydd y dyfyniad yn dilyn datganiad, dylid ei ragflaenu gan atalnod. 

Dylai dyfyniad sy'n dod i ben gynnwys, ebychnod, gofynnod neu ddyfynodau: 

Dywedodd, "Rowliodd Lowri lawr y lon." 

Yn yr un modd, os oes gan ddyfyniad testun yn ei ddilyn, dylid cael coma wedi ei 

lleoli o fewn y marc dyfyniad: 

"Rowliodd Lowri lawr y lon," yn ôl papur newydd heddiw. 

 

4 Dyfyniad y cyd-destun-Gall dyfyniad uniongyrchol gael ei wau i mewn i 

frawddeg sydd eisoes ar y gweill (Enghraifft A): neu gellir ei ddefnyddio yn ei 

gyfanrwydd, naill ai o fewn neu'n gysylltiedig at ddedfryd a roddwyd (Enghraifft 

B). 

Enghraifft A: Mewn cyfweliad byw, cyfaddefodd y Maer fod "ein gwleidyddion 

yn methu cynrychioli eu hetholwyr." 

Enghraifft B: Fe wnaeth Dr. Striker, prif lawdriniaeth yn Ysbyty Middleton, gy-

hoeddi heddiw, "Ni fydd ein hysbyty yn gallu cynnig gwasanaethau i bobl sydd 

heb yswiriant iechyd." 

FFOCWS SGIL 
Mae'r Cristnogion yn dathlu Dydd gŵyl y 

Rhagdybiaeth o Mair, gan gredu gwnaeth Duw 

gymryd yn ganiataol y Forwyn Fair i'r Nefoedd 

ar ôl ei marwolaeth. Mae'n cael ei ddathlu ar 

neu o gwmpas yr 15fed o Awst yn llawer o wle-

dydd, yn enwedig mewn rhannau o Ewrop a De 

America. Mae hefyd yn cael ei alw yn 

Rhagdybiaeth y Forwyn Fair Fendigaid, the 

Dormition of the Most Holy Mother of God (yn 

y gwledydd dwyreiniol), neu Gwledd y 

Rhagdybiaeth. 

 

 

 
Cydraddoldeb 

"Yw i fod yn rhydd rhag gwahaniaethu 

gyda'r nod o sicrhau nad oes unrhyw 

grŵp yn derbyn triniaeth lai ffafriol 

oherwydd eu nodwedd." 

 

Amrywiaeth 

"Mae'r lefel fwyaf sylfaenol yn golygu 

gwahaniaeth. Rydym i gyd yn wahanol, 

felly mae'n dilyn bod amrywiaeth yn 

golygu ni i gyd." 

 

 

YDYCH CHI'N GWYBOD AM RHYWUN SYDD YN 16-24 MLWYDD OED AC MEWN                   

CYFLOGAETH? 

YDY NHW ANGEN UWCHSGILIO AC ENNILL CYMHWYSTER? 

Siaradwch â'ch aseswr am y cyrsiau yr ydym yn ei ddarparu neu cysylltwch â'n Hadran Farchnata ar 

0808 2000 129 

DIGWYDDIADAU DYDDIOL 

ERAILL YM MIS AWST 
1af Awst yw Diwrnod Cenedlaethol Swistir 

6ed Awst yw Diwrnod Annibyniaeth yn Jamaica 

9fed Awst yw Diwrnod Cenedlaethol o Singapore 

14eg Awst yw Diwrnod Annibyniaeth Pacistan 

15fed Awst yw Diwrnod Annibyniaeth India 

15eg Awst yw Diwrnod Annibyniaeth Corea 

Yn y rhifyn y mis hwn; Diwrnod Tybiaeth a digwyddiadau dyddiol eraill ym mis Awst, Ffocws ar Gydraddoldeb ac  Amrywiaeth, 

Ffocws ar Lythrennedd a Rhifedd, Ffocws ar Iechyd a Diogelwch-Allwch chi weld y 12 peryglon?, Wythnos Genedlaethol y Rhandi-

roedd, Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid, Dydd Llaw Chwith, Ŵyl y banc Awst a dymuniadau pob lwc i Nicola Mills.  
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Sylwadau ac Awgrymiadau 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dysgwyr a chyflogwyr! 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i'w cynnwys 

mewn cylchlythyrau yn y dyfodol,  

Cysylltwch â naill ai:  

Gogledd Cymru—colin.davis@cadcentreuk.com / 01248 671850 

Canolbarth Cymru—mark.williams@cadcentreuk.com / 01970 

621198 

De Cymru —sharon.griffiths@cadcentreuk.com / 01792 475522 

Rhif am ddim- 0808 2000 129 

 

Peidiwch a Teimlo'n Wahanol 

Dathlwch Diwrnod Llaw Chwith! 

Ydych chi wedi blino o geisio defnyddio te-

clynnau ac offer a wnaed ar gyfer pobl llaw dde 

yn y cartref neu yn y swyddfa? Yna awyrdwll 

eich rhwystredigaeth ar, Awst 13eg! 

Mae'r pobl sydd yn defnyddio llaw dde yn 

cymeryd rhai pethau yn ganiataeol fel defnyddio 

llygoden y cyfrifiadur neu siswrn, gall hyn fod 

yn fwy anodd i berson sydd yn defnyddio llaw chwith. Felly, pwrpas 

Diwrnod Llaw Chwith yw annog pobl llaw chwith i gael yn ôl at bobl 

llaw dde!  

Cysylltiadau Defnyddiol: 

http://www.cadcentreuk.com 

http://www.timeanddate.com/holidays/uk/summer-bank-holiday 

http://www.national-awareness-days.com/international-left-handers-

day.html 

http://www.timeanddate.com/holidays/uk/ 

 

Mae'r Wythnos Rhandiroedd CENEDLAETHOL yn rhedeg o Awst y 10fed -16eg eleni, gyda'r nod o 

ddathlu'r manteision iechyd o dyfu bwyd eich hun, ond hefyd yn tynnu sylw at y bygythiad cynyddol i 

leiniau gan ddatblygwyr. 

Cafodd Diwrnod Ieuenctid Rhyngwladol a grëwyd gan y Cenhed-

loedd Unedig ei ddathlu yn gyntaf ym 1998. Mae'r digwyddiad bel-

lach yn cael ei farcio ar Awst 12fed bob blwyddyn, bwriad y diwr-

nod yw dathlu cyfraniad pobl ifanc i gymdeithas. 

Mae pobl ifanc wedi arwain y byd o ran annog ailgylchu a ffyrdd o 

fyw gwyrdd a defnyddio technoleg newydd fel ffonau symudol, 

iPods a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook. 

 

PAM YDYM YN CAEL GŴYL Y BANC YM 

MIS AWST? 
Cafodd wyl y banc haf ei gyflwyno yn Neddf Gwyliau Banc 

1871 yn gyntaf a chafodd ei arsylwi yn y flwyddyn honno. Y 

bwriad gwreiddiol oedd rhoi'r cyfle i weithiwyr banc gymryd 

rhan a mynychu gemau criced. Yn union can mlynedd yn ddi-

weddarach, symudodd  y ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 

1971 y gwyliau banc i'r Dydd Llun olaf ym mis Awst ar gyfer 

Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Roedd hyn yn dilyn cyfnod 

prawf 1965-1970 am y dyddiad newydd. Yn yr Alban, mae'n 

parhau i fod ar y dydd Llun cyntaf ym mis Awst. 
POB LWC I NICOLA MILLS 

Mae Nicola, o'r Adran Farchnata yn beicio o Abertawe 

i Baris i gasglu arian at elusen. Dymunwn pob lwc 

iddi! Os hoffech chi noddi Nicola os gwelwch yn dda dilynwch y 

ddolen isod: 

https://www.justgiving.com/n-mills1  

Mae'r holl elw yn mynd i Ysbyty Singleton, Abertawe. 

Ymwelwch a http://bit.ly/1SMrHF0  i gael yr atebion. 

Yn ddiweddar, rydym wedi rhyddhau polisi ar Atal Radicaleiddio ac 

Eithafiaeth. Bydd eich aseswr yn mynd drwy hyn gyda chi yn ystod 

eich ymweliad nesaf. Os oes gennych unrhyw bryderon gyda hyn, 

cysylltwch â rheolwr y ganolfan  neu eich aseswr (Hyfforddiant yn y 

http://www.ecyc.org/about-us/open-youth-work
https://www.justgiving.com/n-mills1

