
Tasg 4 > Yr Arddodiaid 

Mae’r arddodiaid yn creu treiglad meddal. Edrychwch yn ofalus ar 
yr arddodiaid isod. 

 

am ar at 

trwy/drwy tros/dros tan/dan 

heb hyd wrth 

i o gan 

 

Mae’r arddodiaid uchod yn creu treiglad meddal. 

 

Y Treiglad Meddal 
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• Darllenwch drawsgript y trac sain yn ofalus.  
• Uwcholeuwch bob treiglad sy’n cael ei achosi gan arddodiad. 



 

Annwyl David, 

Hoffwn gymryd y cyfle yma i fynegi fy niolch o waelod calon i chi am 

eich cyfraniad  gweithredol iawn yn ein cynhadledd diweddar ym 

Montreal ar ‘ddyfodol  hedfan’. Mae’r Cadeirydd ac Aelodau’r Bwrdd 

hefyd wedi gofyn i mi gyfleu eu gwerthfawrogiad i chi am eich 

ymdrechion i gefnogi’r sefydliad wrth ymgymryd â’r dasg bwysig hwn. 

Roedd eich sgil wrth gadeirio’r panel dadleuol ar ‘Rôl Gwledydd 

Datblygol yn Nyfodol Rheolaeth Hedfan’ wedi ei werthfawrogi yn fawr 

gan gynrychiolaeth pob ochr y pwnc sensitif hwn. Yn ogystal, rydym 

wedi derbyn nifer o geisiadau ers y gynhadledd yn gofyn am y papur a 

thraddodoch ar ‘Y Mater Allweddol o Gydweithredu rhwng Cwmnïau 

Hedfan a Meysydd Awyr’. Mae’n ymddangos eich bod wedi creu brig-

lyfr gyda hwn! 

Ar lefel proffesiynol a phersonol, rwyf wir yn gwerthfawrogi’r amser a 

wariom gyda’n gilydd yn ystod cyfnodau tawel y gynhadledd. Yn sicr, mi 

ddysgais dipyn am agweddau unigryw gweithredoedd hedfan yn eich 

rhan chi o’r byd (heb sôn am y sgiliau a ddysgais wrthoch ar y cwrt 

sboncen!) 

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio’n ddiwyd ar gynhyrchu dogfen  

‘Crynodeb o Weithgaredd Cynhadledd’ ac yn gobeithio ei ddanfon at 

bob cyfranogwr yn gynnar yn y flwyddyn newydd. 



Unwaith eto, diolch o galon i chi am eich cyfraniad brwdfrydig i’n 

cynhadledd. Heb amheuaeth, ni fyddai wedi bod mor llwyddiannus heb 

eich presenoldeb chi. 

Gobeithio y gallwn ni gadw mewn cysylltiad a chofiwch alw i’n gweld pan 

fyddwch chi yn y wlad nesaf. 

Yn gywir iawn, 

Paula Smithfield 

Llywydd a CEO 

 

 
	  


