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Adroddiad i: Grŵp Llywio Iaith Gymraeg 

Dyddiad y cyfarfod: 8 Gorffennaf 2022 

Aelod Arweiniol / SwyddogCynghorydd Emrys Wynne/ Nicola Stubbins, Cyfarwyddwr 

Corfforaethol 

Awdur yr adroddiad: Gareth Watson 

Teitl Eisteddfod yr Urdd 

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad hwn yn cydfynd â chyflwyniad sy’n adlewyrchu ar lwyddiant 

Eisteddfod yr Urdd yn ddiweddar. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Darparu gwybodaeth am lwyddiant Eisteddfod yr Urdd a’r buddion i’r Cyngor a’r sir 

ehangach. 

3. Beth yw'r Argymhellion? 

3.1 I nodi'r wybodaeth a ddarparwyd yn yr adroddiad a’r cyflwyniad. 

3.2 Ymchwilio i ffyrdd y mae llwyddiant yr Eisteddfod yn gadael gwaddol barhaol i'r iaith 

Gymraeg a diwylliant. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Dychwelodd Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych fis diwethaf (30 Mai i 4 Mehefin) yn 

dilyn bwlch o ddwy flynedd. Roedd yr ŵyl wreiddiol i fod i gael ei chynnal ym mis Mai 2020, 

ond cafodd ei gohirio oherwydd Covid. 



 
 

4.2. Y gobaith yw y bydd yr Eisteddfod wedi gadael gwaddol barhaol o ran diddordeb yn yr 

iaith, diwylliant a threftadaeth Gymraeg. Bydd llawer o blant ysgol wedi cystadlu am y tro 

cyntaf ac wedi cael perfformio ar lwyfan yr Urdd heb wrandawiadau rhagarweiniol. 

4.3. Y gobaith hefyd yw y bydd yr economi leol a’r fasnach dwristiaeth yn cael etifeddiaeth 

barhaus, gyda mwy a mwy o bobl yn ymweld â’r sir a rhanbarth ehangach Gogledd Ddwyrain 

Cymru. Dywedodd llawer o bobl a ymwelodd â phabell fawr Sir Ddinbych mai hwn oedd eu 

tro cyntaf yn y sir ac y byddent yn dod yn ôl i dreulio mwy o amser yma. Mae gwaith ymchwil 

yn cael ei gynnal gan yr Urdd er mwyn astudio’r budd economaidd o gael yr Eisteddfod yn 

y sir. 

4.4. Dylai'r Cyngor hefyd weithio'n agos gyda'r Urdd a phartneriaid cymunedol eraill i ganfod 

cyfleoedd i fanteisio ar ddiddordeb yn yr Urdd ac i gynnal digwyddiadau rheolaidd eraill a 

fydd yn cynnal rhywfaint o'r bwrlwm a'r momentwm. 

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

5.1  Mae’r penderfyniad yn cyfrannu at ddatblygiad yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg, 

sy’n sail i Gynllun Corfforaethol y Cyngor. Mae hefyd yn cyfrannu at y Strategaeth Iaith 

Gymraeg sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod cymunedau lleol yn cael cyfle i ddefnyddio'r 

Gymraeg mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod. 

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

 
6.1 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'r Safonau Iaith Gymraeg. 

6.2 Un o elfennau allweddol 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 

ycelfyddydau, chwaraeon a hamdden.” 

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

gymunedau lleol gymryd rhan mewn gweithgareddau Iaith Gymraeg. 

 

 


