Geirfa
A.F.G. neu’r Ardal Fusnes Ganolog – y rhan o’r ardal drefol gyda’r prif
siopau a busnesau

G.Dd.N. – gwlad ddiwydiannol newydd
GFEDd - Gwlad Fwy Economaidd Ddatblygedig (Gwlad Gyfoethog)

Anffurfiol (gwaith) – gwaith achlysurol sy’n cael ei dalu ag ‘arian parod’ yn
hytrach na’n swyddogol

GLEDd - Gwlad Lai Economaidd Datblygedig (Gwlad Dlawd)

Âr - math o ffermio sy’n cynhyrchu cnydau planhigion

Golosg/Siarcol – tanwydd wedi’i wneud o bren – mae’n llosgi’n boeth
ofnadwy

Bugeilio – ffermio anifeiliaid
Carthffosiaeth – gwastraff dynol o doiledau

Gwledig – rhywbeth sy’n ymwneud â chefn gwlad
Gwrth-drefoli – symud o ardaloedd trefol i rai gwledig

Cynaliadwy – medru parhau i wneud neu gael ei wneud yn y dyfodol.
Mewn termau daearyddol, fel arfer mae’n golygu ‘rhywbeth sydd ddim yn
niweidio’r amgylchedd’

Hunangymorth – dyma’r ffordd y mae trefi sianti yn gwella

Cynhyrchu – gwneud rhywbeth

Mwynau – elfennau o greigiau

Cynllunio – trefnu adeiladu mewn trefi a dinasoedd

Pedestreiddio – cael gwared ar draffig oddi ar ffyrdd

Cynnyrch domestig - arian a enillwyd

Prif fwyd – bwyd sy’n cael ei fwyta’n rheolaidd

Cynnyrch gwreiddiol/cynradd - pethau o’r blaned

Trafnidiaeth dorfol – bysia/trenau sy’n cludo llawer o bobl

Datblygiad/datblygiad economaidd– y broses o ddatblygu

Trefol - rhywbeth â pherchnogaeth gan dref neu ddinas

Datblygu - gwlad sy’n wlad lai economaidd ddatblygedig (GLEDd) ond sy’n
newid i fod yn wlad fwy economaidd ddatblygedig (GFEDd).

Trefol – yn ymwneud â threfi a dinasoedd

Dinasoedd ffiniol – trefi newydd sy’n cael eu hadeiladu ar gyrion dinasoedd
sy’n bodoli’n barod
Ecolegol - rhywbeth sy’n ymwneud â phethau byw a’u hamgylchedd
Economaidd - yn ymwneud ag arian
Favela neu dref sianti – ardaloedd sydd wedi adeiladu eu hunain
Fforest law - ecosystem goediog â chyfradd glaw blynyddol uchel

Mudo – symud i fyw i rywle gwahanol

Trefoli – mudo o ardaloedd gwledig i ardaloedd trefol
Triphlyg/teiran – yn defnyddio tri. Yn y cyd-destun ‘heol driphlyg’ mae’n
golygu defnyddio tair lôn.
Ymledu trefol – y ffordd y mae trefi yn lledaenu

