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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Gwaith Partner Iaith, y fforwm traws-sirol sy’n edrych ar sut y gellir datblygu’r 
Gymraeg yn strategol ar draws y sir. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
 Trafod y rhaglen waith bresennol ar gyfer Partner Iaith.  

3.   Beth yw’r Argymhellion? 
 
Cytuno i ddull y rhaglen waith. 
 

4. Manylion yr adroddiad 
 

Rôl y Partner Iaith yw: 

• Cyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050, drwy gael gweledigaeth leol i weld cynnydd yn y 
nifer o siaradwyr Cymraeg yn Sir Ddinbych sy’n defnyddio’r iaith. 

• Cynyddu’r nifer o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg (plant, pobl 
ifanc, teuluoedd, busnesau a grwpiau cymunedol) 

• Cynyddu ymwybyddiaeth bobl o werth y Gymraeg a bod yn rhan o’n 
treftadaeth a Chymru fodern. 

• Cydweithio gyda phartneriaid i drafod, rhannu syniadau ac osgoi 
dyblygiad.  

• Gweithio ar lefel bartneriaeth i nodi unrhyw fylchau yn narpariaeth y 
Gymraeg a threfnu gweithgareddau i fodloni anghenion. 

• Creu cyfleoedd i hyrwyddo’r Gymraeg yn yr economi lleol ac mewn 
Gwasanaethau Cyhoeddus – gwaith Cynghorau, Iechyd, Addysg a 
Hamdden. 

• Pwysleisio gwerth economaidd-ddiwylliannol yr iaith o fewn y diwydiant 
twristiaeth. 

• Pwysleisio pwysigrwydd yr iaith i’r sefydliadau hynny sy’n gyfrifol am brosiectau 
adfywio. 



Mae’r Partner Iaith yn cynnwys yr aelodau canlynol: Cyngor Sir Ddinbych; Menter 
Iaith Sir Ddinbych; Coleg Cambria; Mudiad Meithrin (yn cynnwys prosiectau megis 
Cymraeg i Blant/ Clwb Cwtsh; Llywodraeth Cymru (yr Uned Iaith); Canolfan Dysgu 
Cymraeg (Coleg Cambria/ Popeth Cymraeg); Urdd Sir Ddinbych; Merched y Wawr 
a’r Ffermwyr Ifanc. 

Mae’r Grŵp wedi bod yn edrych ar gyfleoedd ar gyfer cyd-hyrwyddo, monitro 
Strategaeth Iaith Cyngor Sir Ddinbych a chyd hyrwyddo eto mewn digwyddiadau 
allweddol ar draws y Sir. 

Roedd y gweithgareddau mwyaf diweddar yng ngwaith mapio gweithgareddau sy’n 
bodoli’n bresennol ym meysydd hamdden; plant; pobl ifanc; cymunedau; 
busnesau; teuluoedd a phobl hŷn ar draws y sir. 

Tra bo sawl gweithgaredd yn digwydd ym mhrif canol trefi Dyffryn Clwyd 
(gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ysgolion, ond maent ar agor i eraill), mae llai 
o weithgareddau’n cael eu cynnal yn rhannau gwledig y sir, mewn cymunedau 
arfordirol a rhai ardaloedd yn ne Sir Ddinbych. 

I’r perwyl hwn, cynigir: 

 Bod Partner Iaith yn parhau i fapio gweithgareddau nad ydynt yn cael eu 
harwain gan sefydliadau partner.  (y gwaith hwn i’w gwblhau erbyn mis Mai 
2019) 

 Dadansoddi’r canfyddiadau erbyn mis Medi 2019 

 Gwneud argymhellion a fydd yn cael eu cynnwys mewn Blaengynllun gwaith ar 
gyfer y Partner Iaith. 

 Bod y Partner Iaith yn cefnogi pwyllgorau iaith sydd eisoes wedi’u sefydlu i 
gefnogi Eisteddfod yr Urdd ac edrych ar sefydlu pwyllgorau ychwanegol yn yr 
ardaloedd hynny sydd â mwy o angen. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

  
Mae’r penderfyniad yn cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg a’r diwylliant 
Cymreig, sy’n sylfaen i Gynllun Corfforaethol y Cyngor.   

 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

  
Nid oes yna gyllideb ar gyfer yr iaith Gymraeg. Disgwylir i unrhyw gostau gael 
eu derbyn gan gyllidebau presennol. 

 
  7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb?  
 

Er nad oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les ffurfiol ar gyfer yr adroddiad hwn, 
mae'n werth nodi rhai o'r manteision allweddol mewn perthynas â Deddf Lles 
a Chenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Safonau’r Gymraeg. 

 
Un o brif elfennau’r Ddeddf Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw: 
"Cymru â diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus: Cymdeithas sy'n 



hybu ac yn diogelu diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i 
gymryd rhan yn y celfyddydau, chwaraeon a hamdden.”   

 
Mae gan y Cyngor rôl hefyd, trwy Safonau’r Gymraeg, i hyrwyddo cyfleoedd i 
gymunedau lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg.  

 
8. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
 lleihau? 
 

Y prif risg yw’r risg i enw da'r awdurdod, gan ein bod eisoes wedi ymrwymo yn 
ein Strategaeth Iaith Gymraeg a thrwy Safonau’r Gymraeg i gynyddu defnydd 
o'r Gymraeg yn y gweithle ac o fewn cymunedau.    

  


