
 

Adroddiad i’r  Pwyllgor Llywio’r Iaith Gymraeg 

Dyddiad y Cyfarfod  10 Tachwedd 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts/Nicola Stubbins 

Awdur yr Adroddiad  Gareth Watson, Arweinydd Tîm - Cyfathrebu a Rheoli   

Ymgyrch 

Teitl  Gweithgarwch Hyrwyddo'r Gymraeg 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â gweithgarwch hyrwyddo'r Gymraeg. 

2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

I ddarparu gwybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau yn ymwneud â gweithgarwch 

hyrwyddo'r Gymraeg ers y cyfarfod diwethaf a'r cynlluniau amlinellol ar gyfer y 

flwyddyn i ddod.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Nodi'r gweithgareddau ers y cyfarfod diwethaf a chymeradwyo'r cynnig ar gyfer 

gweithgarwch hyrwyddo 2020. 

4. Manylion yr adroddiad 

Mae'r cyfnod ers cyfarfod diwethaf y grŵp hwn wedi bod yn heriol, gyda'r tîm angen 

dod o hyd i ffyrdd eraill o gyflawni gweithgarwch hyrwyddo'r Gymraeg. 

Mae'r holl weithgarwch dros y chwe mis diwethaf wedi'i gynnal drwy gyfarfodydd ar-

lein ac ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy sianeli cyfathrebu mewnol.  

 



 
 

Gweithio mewn partneriaeth  

Mae cyfarfodydd Partner Iaith (Partneriaeth y Gymraeg yn Sir Ddinbych) wedi parhau 

ar-lein.  Er bod covid wedi cael rhywfaint o effaith ar waith y bartneriaeth, megis y 

gwaith o ddadansoddi gweithgarwch cymdeithasol Cymraeg ar draws y sir, rydym 

wedi llwyddo i symud ymlaen gyda rhai gweithgareddau.   

Bydd y Bartneriaeth nawr yn datblygu’r gwaith mapio a bydd yn cynnal grwpiau 

ffocws (ar-lein) mewn ardaloedd dynodedig i drafod pa fath o gymorth sydd ei angen 

mewn cymunedau lleol i gefnogi gweithgareddau cymdeithasol Cymraeg.  Mae hyn 

yn unol â Strategaeth Iaith Gymraeg bresennol y Cyngor. 

Mae'r grŵp hefyd yn edrych ar ffyrdd mwy cyd-gysylltiedig o rannu a rhaeadru 

negeseuon cyfryngau cymdeithasol gan asiantaethau partner, er mwyn sicrhau eu 

bod yn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl.  Mae gwaith yn mynd rhagddo hefyd ar 

hyrwyddo bodolaeth cyfrifon cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg, er 

mwyn annog mwy o bobl i fanteisio arnynt. Bydd yr holl waith hwn yn helpu'r Cyngor i 

gynyddu ei gynulleidfa ar-lein. 

Ym mis Medi, trafododd aelodau Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg sut yr oedd covid 

wedi cael effaith ar wasanaethau'r Gymraeg ledled Cymru a thrafod sut yr oeddent 

yn mynd i'r afael â'r materion.  Pwysleisiwyd hefyd yr angen i sefydliadau barhau i 

gydymffurfio â'r broses o weithredu Safonau'r Gymraeg, er mwyn sicrhau bod y 

cyhoedd yn cael cyfleoedd i gael mynediad at wasanaethau yn eu dewis iaith.  

Roeddent yn cydnabod yr heriau yr oedd pob sefydliad wedi'u hwynebu dros y 

misoedd diwethaf. 

Mae'r Cyngor hefyd wedi cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda thimau Cymraeg o 

Wrecsam, Conwy a Sir y Fflint.  Cynhelir y cyfarfodydd hyn i rannu arfer da, trafod 

unrhyw faterion cyffredin ac i gytuno ar raglen waith gyffredin o weithgareddau 

hyrwyddo. 

Ymgyrch ‘Mae gen i Hawl’ 

Ymgyrch gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yw hon i hyrwyddo hawliau pobl i 

dderbyn gwasanaethau cyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r ymgyrch yn 

ddigwyddiad blynyddol, wedi'i chefnogi gan raglen genedlaethol o weithgareddau. 



 
 

Yn Sir Ddinbych, rydym wedi cefnogi'r ymgyrch hon drwy hyrwyddo'n rheolaidd ond 

wedi penderfynu ei gweithredu am gyfnod hirach, i ymestyn cyrhaeddiad ein 

negeseuon a gallu cynnal gweithgareddau hyrwyddo amrywiol. 

Mae wedi bod yn gyfle gwych i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg ac i geisio 

cynyddu nifer y bobl sy'n dewis cael mynediad atynt.  Canolbwyntiodd yr ymgyrch 

farchnata ar hawliau'r cyhoedd, yn ogystal â hawliau staff sy'n gweithio o fewn y 

sefydliad.  

Ym mis Medi, cafodd astudiaethau achos a oedd yn cynnwys nifer o staff sy'n 

gweithio mewn gwahanol wasanaethau eu rhoi ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor 

bob wythnos. Siaradodd y staff am eu rolau a'u cyfrifoldebau a sut roedd y Gymraeg 

o fudd iddynt yn y gweithle. Mae'r negeseuon wedi creu llawer iawn o sylw 

cadarnhaol iawn ar ein cyfrifon ac wedi cynyddu cyrhaeddiad/ymgysylltiad ein 

negeseuon yn gyffredinol. 

Eisteddfod Staff 

Cynhaliodd y Cyngor ei ail Eisteddfod ar Fawrth 6ed fel rhan o ddathliadau Dydd 

Gŵyl Dewi, ychydig cyn cyfnod clo cenedlaethol coronaifeirws.   Mae'r digwyddiad yn 

rhan o ymdrechion y Cyngor i godi'r proffil a chael gwell dealltwriaeth o'r iaith, ac i 

ddathlu diwylliant Cymru. Daw ar adeg pan fo sylw sylweddol ar y Gymraeg a'r ffaith 

bod Eisteddfod yr Urdd i fod i ddychwelyd i'r sir ym mis Mai 2021. Eleni roedd yr 

ymateb a'r gefnogaeth a gafwyd yn rhagorol, gyda 62 o aelodau staff wedi'u cofrestru 

i gystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau. 

Paned a Sgwrs 

Gan fod y mwyafrif o'r staff bellach yn gweithio gartref, cynhaliwyd sesiynau Paned a 

Sgwrs yn ddigidol. Cafwyd dechrau da iawn i'r sesiynau rhithiol gyda nifer o 

aelodau'n bresennol, ond mae'r niferoedd wedi gostwng yn ystod y misoedd 

diwethaf. Roedd hyn gan fod angen seibiant ar y staff o fod o flaen y sgrin fach dros 

amser cinio felly roedd amser y sesiwn yn anghyfleus o gymharu â sesiynau wyneb 

yn wyneb.  Mae'r niferoedd wedi codi eto yn ddiweddar ac mae'r adborth gan staff 

wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Paratowyd tasgau ysgrifenedig wythnosol ar gyfer 

staff, er mwyn datblygu eu sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg. 

 



 
 

Diwrnod Owain Glyndŵr 

Eleni i ddathlu diwrnod Owain Glyndwr, rhannodd y Cyngor fideo yr oedd wedi'i 

gynhyrchu ar ei gyfrifon cymdeithasol corfforaethol.  Mae'r fideo'n dangos 

cysylltiadau Glyndŵr â Sir Ddinbych a lleoedd arwyddocaol o fewn y sir yn ymwneud 

â'i hanes. Cafodd hyn adborth cadarnhaol iawn gan staff a dywedodd llawer nad 

oeddent yn ymwybodol pa mor arwyddocaol oedd Sir Ddinbych i hanes Glyndŵr.   

Diwrnod Shwmae Su’mae 

Cefnogodd y Cyngor ymgyrch genedlaethol Diwrnod Shwmae Sumae ym mis Hydref. 

Bwriad y diwrnod yw hyrwyddo'r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae neu 

sumae.  Nod y dydd yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – siaradwyr rhugl, 

dysgwyr neu'r rhai a all fod yn amharod i siarad Cymraeg. 

Tasgau Tachwedd 

Yn ystod wythnos gyntaf pob mis byddwn yn llunio ac yn cyflwyno tasgau byr a 

hwyliog i staff eu cwblhau ar-lein.  Bydd y tasgau â thema wahanol bob wythnos fydd 

yn cyd-fynd â'r mis/tymor.  Y nod yw ymgysylltu â staff drwy gyfrwng y Gymraeg a 

cheisio eu cael i ddefnyddio a meddwl yn Gymraeg wrth gweithio gartref.   

4.5  Y camau nesaf: Amserlen arfaethedig y gweithgarwch ar gyfer 2021: 

Mae'r rhestr isod yn gipolwg ar y gweithgarwch hyrwyddo arfaethedig a fydd yn 

digwydd yn ystod 2021. 

Mae hyn ar ben elfen reoleiddio'r rôl i sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg 

a'r gwaith a wneir ar ddatblygu Strategaeth y Gymraeg yn ystod 2021. 

MIS GWEITHGARWCH HYRWYDDO 

Ionawr 2021 Annog mwy o staff i gwblhau arolwg y Gymraeg. 

Hyrwyddo dysgu Cymraeg fel adduned Blwyddyn 

Newydd 

 Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen cenedlaethol 



 
 

 Hyrwyddo mewnol ynghylch gohebiaeth (Safonau'r 

Gymraeg) 

Chwefror 2021 Dathlu Dydd Miwsig Cymru 

 Hyrwyddo agenda ‘Mwy na Geiriau’ a chodi proffil y 

gwaith sy'n mynd rhagddo ym maes iechyd a gofal 

cymdeithasol i hyrwyddo gwasanaethau drwy gyfrwng y 

Gymraeg. 

 Hyrwyddo mewnol o amgylch cynnal a threfnu 

cyfarfodydd (i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg) 

Mawrth 2021 Adolygiad o gyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol y 

Gymraeg 

 Dathlu Dydd Gwyl Dewi 

 Eisteddfod Staff 

 Gwaith mapio (Partner Iaith) 

Ebrill 2021 Ymgyrch hyrwyddo i annog mwy o bobl i ddilyn cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg 

 Ymarfer Siopwr Cudd i wirio cydymffurfiaeth â Safonau'r 

Gymraeg 

 Hyrwyddo rôl Comisiynydd y Gymraeg ac ymrwymiad y 

Cyngor i weithredu'r Safonau 

Mai 2021 Eisteddfod yr Urdd 



 
 

 Ymarfer Siopwr Cudd i wirio cydymffurfiaeth â Safonau'r 

Gymraeg 

 Gwaith mapio (Partner Iaith) 

Gorffennaf 2021 Hyrwyddo diwylliannol o amgylch Eisteddfod Llangollen 

Awst 2021 Eisteddfod Genedlaethol 

 Cynhyrchu fideos i hyrwyddo Safonau'r Gymraeg 

Medi 2021 Dathlu Dydd Owain Glyndwr 

 Gwaith mapio (Partner Iaith) 

Hydref 2021 Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae 

 Hyrwyddo Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg ac annog 

mwy o staff i ystyried dysgu Cymraeg. 

Tachwedd a 

Rhagfyr  2021 

Ymgyrch ‘Mae gen i hawl’  

 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Mae'r penderfyniad yn cyfrannu at ddatblygu'r Iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, sy'n 

sail i Gynllun Corfforaethol y Cyngor.   



 
 

6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 

eraill? 

Nid oes cyllid ar gael ar gyfer y gwaith hwn.  Byddai unrhyw gostau'n cael eu 

hamsugno gan y partneriaid presennol a thrwy ewyllys da'r aelodau. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  

Er nad oes angen Asesiad Effaith Llesiant ffurfiol ar gyfer yr adroddiad hwn, mae'n 

werth nodi rhai o'r manteision allweddol mewn perthynas â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Safonau'r Gymraeg. 

Un o elfennau allweddol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yw 

cael: "Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Cymdeithas sy’n 

hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i 

gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.” 

Mae gan y Cyngor rôl hefyd, drwy ei Safonau Iaith Gymraeg, i hyrwyddo cyfleoedd i 

gymunedau lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau Iaith Gymraeg.  

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

lleihau? 

Y brif risg yw gostyngiad posibl yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir (fel y'i mesurir 

gan y cyfrifiad cenedlaethol).  Mae pob sefydliad partner hefyd wedi ymrwymo i 

gyfrannu at ddatblygu'r Gymraeg yn genedlaethol a thuag at y targed miliwn o 

siaradwyr a bennwyd gan Lywodraeth Cymru erbyn 2050. 

 


