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1.  Cyd-destun 

 

 

Mae’r iaith Gymraeg, fel un o ieithoedd byw hynaf Ewrop yn ganolog i dreftadaeth 

ddiwylliannol Eryri.  Trwy gydol y canrifoedd, mae Eryri wedi chwarae rhan ganolog yn 

nigwyddiadau hanesyddol mwyaf arwyddocaol Cymru, a thrwy gydol hyn mae’r iaith 

Gymraeg wedi bod wrth galon y bobl a’r digwyddiadau yn yr ardal hon.  Heddiw, mae gan 

y gornel hon o Gymru y nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yn y wlad.  Yn anffodus, nid yw 

hyn yn golygu bod yr iaith yn ffynnu, gan fod cyfrifiad 2011 wedi dangos i ni bod y 

niferoedd wedi gostwng.   

 
Fel y brif iaith mewn llawer o amgylcheddau cymdeithasol a phroffesiynol yn y Parc, mae’r 
Gymraeg wedi’i phennu fel un o nodweddion arbennig iawn Parc Cenedlaethol Eryri ac 
mae gan yr awdurdod ddyletswydd i’w diogelu yn ogystal â’i hyrwyddo drwy bob agwedd 
ar ei waith.  Fel nodwedd arbennig mae wedi’i chynnwys yng Nghynllun Rheolaeth Parc 
Cenedlaethol Eryri i sicrhau ei bod yn parhau i fod yn rhan fywiog o’n bywyd bob dydd. 
 

Nid gwaith hawdd yw llunio strategaeth iaith dros y tymor canolig i hir.  Gall yr 

amgylchiadau economaidd a chymdeithasol newid yn eithaf cyflym, ac felly hefyd 

newidiadau yn y boblogaeth.  Mae’r bobl sydd yn symud i mewn ac allan o’r Parc 

Cenedlaethol yn gallu cael effaith sylweddol ar y nifer o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal.   

Hefyd, mae hi’n anodd iawn mesur beth yw’r effaith uniongyrchol hirdymor y mae’r 

gwahanol brosiectau a’r gwaith a wnaed i hyrwyddo’r iaith wedi eu cael ar nifer siaradwyr 

yr iaith.  Er ein bod yn cydnabod yr anawsterau hyn, ni fydd hyn yn ein rhwystro wrth i ni 

ymgymryd â’r gwaith o hyrwyddo’r iaith yn gadarnhaol ym mhob agwedd o’n gwaith, sydd, 

fe wyddom yn ôl tystiolaeth anecdotaidd, yn gwneud gwahaniaeth. 

 

Fel Awdurdod Parc Cenedlaethol gyda chylch gwaith penodol, rydym yn annhebygol o 

gael dylanwad uniongyrchol mewn rhai meysydd pwysig lle mae dewis iaith yn bwysig.  

Fodd bynnag, trwy weithio yn agos gyda sefydliadau partner yn y sector gyhoeddus, 

gallwn sicrhau ein bod yn rhannu adnoddau ac yn rhoi cefnogaeth ble fo’i angen er mwyn 

cael yr effaith fwyaf trawiadol; ac ar yr un pryd byddwn yn parhau gyda’n gwaith dyddiol o 

hyrwyddo’r iaith Gymraeg trwy wahanol elfennau o’n gwaith. 

 

Un enghraifft o weithio mewn partneriaeth yw Hunaniaith.  Mae’r Awdurdod yn aelod 

gweithgar o rai o is-grwpiau'r corff hwn, sy’n cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd ac sy’n 

gweithredu fel Menter Iaith dros Wynedd.  Trwy weithio mewn partneriaeth, y nod yw 

 

“Yn ddiamau, y Gymraeg yw un o ieithoedd lleiafrifol mwyaf cadarn Ewrop.  Mae ei dylanwad 

diwylliannol a’i thraddodiadau yr un mor berthnasol heddiw ac mae cenedlaethau newydd yn 

ei dysgu a’i defnyddio.  Mae’r ffaith bod yr iaith wedi goroesi ochr yn ochr ag un o’r ieithoedd 

mwyaf dylanwadol yn y byd yn dyst i ymroddiad siaradwyr Cymraeg.  Er hynny, mae’r 

sefyllfa’r Gymraeg yn parhau’n fregus.” 

 

‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ 
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cryfhau’r iaith Gymraeg a'i gwneud yn iaith naturiol yn y cartref, yn yr ysgol, yn y gymuned 

ac yn y gweithle. 

 

Mae’r Strategaeth hon yn adnabod meysydd blaenoriaeth er mwyn i’r Awdurdod gael 

targedu ei waith, sy’n seiliedig o gwmpas y meysydd blaenoriaeth hynny a adnabuwyd gan 

Lywodraeth Cymru yn ei Strategaeth Iaith.  Mae’r Strategaeth hon hefyd yn egluro sut y 

bydd yr Awdurdod yn ymgymryd â’r dasg enfawr o geisio cyrraedd ein targed heriol, sef: 

 

‘Sicrhau fod cynnydd o 2% o boblogaeth Parc Cenedlaethol Eryri yn gallu siarad Cymraeg 

erbyn 2021’. 

 

Mae’r her o’n blaenau yn enfawr.  Fodd bynnag, ein nod yw gweld trigolion Parc 

Cenedlaethol Eryri yn byw mewn cymunedau Cymreig sy’n ffynnu, lle mae’r iaith Gymraeg 

yn cael ei chynnal a’i hatgyfnerthu yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. 

 

2. Dadansoddiad Ystadegol 

Yn dilyn y cyfrifiad diwethaf yn 2011, aeth y gwasanaeth polisi cynllunio ati i ddadansoddi’r 

data ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri, a dyma’r prif ganfyddiadau: 

➢ Mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Parc wedi gostwng 3.5%; 
➢ Mae’r nifer a oedd yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu’r iaith wedi gostwng 4.8%; 
➢ Mae’r gostyngiad canrannol yn y nifer o siaradwyr Cymraeg yn y Parc yn uwch na 

chyfartaledd Cymru, sy’n 2%; 
➢ Mae 89.5% o gyfanswm y boblogaeth rhwng 3-15 mlwydd oed y Parc, yn gallu 

siarad Cymraeg. Dim ond 48% o bobl dros 65 mlwydd oed sydd yn gallu siarad yr 
iaith; 

➢ Llanuwchllyn (78.6%) oedd y ward gyda’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg. 
Llangelynnin (54.6%) oedd y ward â’r ganran uchaf o bobl heb unrhyw sgiliau 
Cymraeg; ac  

➢ O gymharu â ffigyrau 2001, roedd yna gynnydd o 16.6% yn y nifer o bobl sy’n byw 
yn y Parc ond wedi eu geni yn Lloegr yn 2011. Yn ogystal roedd 16.1% yn llai o 
bobl, a oedd yn byw yn y Parc, wedi cael eu geni yng Nghymru. 
 

Tabl 1 

Cyfrifiad 2011 

 

Gwir Nifer % APCE % Cymru 

Cyfanswm Poblogaeth - (3 oed a 

throsodd) 

24,959   

Dim sgiliau Cymraeg 8,104 32.5% 73.3% 

Gallu deall Cymraeg ar lafar yn unig 1,861 7.5% 5.3% 

Gallu siarad Cymraeg ond methu 

darllen nac ysgrifennu’r iaith 

1,334 5.3% 2.7% 

Yn gallu siarad a darllen Cymraeg ond 

ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg 

834 3.3% 1.5% 



Gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn 

Gymraeg 

12,413 49.7% 14.6% 

Cyfuniad eraill o sgiliau Cymraeg 413 1.7% 2.5% 

 
Mae tabl 1 yn cyflwyno canlyniadau Cyfrifiad 2011 am yr iaith Gymraeg ar gyfer Parc 
Cenedlaethol Eryri. Mae’r canrannau cymharol ar gyfer y lefel genedlaethol hefyd ar gael 
yn y tabl. 
Mae’r canrannau o boblogaeth y Parc sydd yn gallu siarad Cymraeg, a siarad, darllen ac 

ysgrifennu Cymraeg yn llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol. Er enghraifft mae yna 

39.6% yn fwy o bobl yn siarad Cymraeg yn y Parc na’r cyfartaledd cenedlaethol. 

Mae tabl 2 yn dangos y gymhariaeth rhwng canrannau cyfrifiad 2001 ac 2011 ar gyfer 

Parc Cenedlaethol Eryri. 

Tabl 2 

Pennawd 

 

Gwir Nifer 

2011 

% APCE 

2011 

% APCE 

2001 

Cyfanswm Poblogaeth - (3 oed a 

throsodd) 

24,959   

Dim sgiliau Cymraeg 8,104 32.5% 30.2% 

Gallu deall Cymraeg ar lafar yn unig 1,861 7.5% 6.1% 

Gallu siarad Cymraeg ond methu 

darllen nac ysgrifennu’r iaith 

1,334 5.3% 5.3% 

Yn gallu siarad a darllen Cymraeg ond 

ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg 

834 3.3% 2.3% 

Gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn 

Gymraeg 

12,413 49.7% 54.5% 

Cyfuniad eraill o sgiliau Cymraeg 413 1.7% 1.6% 

 

Mae’r newid mewn ffigyrau/canrannau ar gyfer y Parc yn cyd-fynd â’r duedd a welwyd ar 

lefel genedlaethol. Roedd yna ostyngiad o 3.5% yn y nifer o bobl a oedd yn gallu siarad yr 

iaith rhwng 2001 a 2011 o fewn y Parc. Mae hyn yn ganran uwch o ostyngiad na’r 

cyfartaledd cenedlaethol, sef 2%. 

Roedd newid sylweddol yn y ganran o bobl a oedd yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu 

Cymraeg, gyda gostyngiad o 4.8%. 

Gwelwyd 2.3% o gynyddiad yn y ganran o bobl heb unrhyw sgiliau Cymraeg o fewn y 

Parc. Golyga hyn fod y ffigwr wedi cyrraedd 32.5%.   

 

 

 

 



Tabl 3 

Cyfrifiad 2011 

 

Gwir Nifer %  

APCE 

% 

Gwynedd 

%  

Conwy 

Cyfanswm Poblogaeth - (3 

oed a throsodd) 

24,959 

 

   

Dim sgiliau Cymraeg 8,104 32.5% 26.5% 60.6% 

Gallu deall Cymraeg ar lafar yn 

unig 

1,861 7.5% 6.5% 9.5% 

Gallu siarad Cymraeg ond 

methu darllen nac ysgrifennu’r 

iaith 

1,334 5.3% 5.8% 4.1% 

Yn gallu siarad a darllen 

Cymraeg ond ddim yn gallu 

ysgrifennu Cymraeg 

834 3.3% 3.4% 2.4% 

Gallu siarad, darllen ac 

ysgrifennu yn Gymraeg 

12,413 49.7% 56.0% 20.6% 

Cyfuniad eraill o sgiliau 

Cymraeg 

413 1.7% 1.5% 2.7% 

 

Mae tabl 3 yn dangos canlyniadau’r Cyfrifiad ar gyfer y Parc, ac maent yn cael eu cymharu 

gyda’r canlyniadau ar gyfer Gwynedd a Chonwy. 

Gellir gweld o’r tabl fod y canran o bobl sy’n gallu siarad Cymraeg yn y Parc yn uwch na 

Conwy (27.4%) ond yn is na chanran Gwynedd (65.4%). Mae’r duedd hon hefyd yn wir ar 

gyfer y ganran o bobl sydd yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg. 

Mae yna 6% yn fwy o bobl heb unrhyw sgiliau Cymraeg o fewn y Parc o’i gymharu â 

chanran Gwynedd. Mae’r ffigwr ar gyfer Conwy yn wahanol iawn gyda 28.1% yn fwy o’r 

boblogaeth heb unrhyw sgiliau Cymraeg o’i gymharu a’r Parc. 

 

Proffil yr Iaith Gymraeg 

 

Tabl 4 
 

Pennawd 

 

Gwir Nifer Canran 

Cyfanswm Poblogaeth - (3 

oed a throsodd) 
24,959 

 

 

3 i 15 mlwydd oed 3,103 12.4% 

16 i 64 mlwydd oed 15,362 61.5% 

65 mlwydd oed a throsodd 6,494 26.0% 



Gallu siarad Cymraeg - 

Oedran 3 a throsodd 

14,626  

Gallu siarad Cymraeg: 3-15 

oed 

2,776 11.1% 

Gallu siarad Cymraeg: 16-

64 oed 

8,751 35.1% 

Gallu siarad Cymraeg: 65 

oed a throsodd 

3,099 12.4% 

Un neu fwy o sgiliau 

Cymraeg - Oedran 3 a 

throsodd 

16,855  

Un neu fwy o sgiliau 

Cymraeg: 3-15 oed 

2,934 11.8% 

Un neu fwy o sgiliau 

Cymraeg: 16-64 oed 

10,320 41.3% 

Un neu fwy o sgiliau 

Cymraeg: 65 oed a 

throsodd 

3,601 14.4% 

 

Mae tabl 4 yn rhoi dadansoddiad fwy manwl o siaradwyr Cymraeg yn y Parc fesul grwpiau 
oedran. Gellir gweld mai’r grŵp 16-64 yw’r grŵp oedran ble mae’r rhan fwyaf o’r 
boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg, ond eto hwn yw’r grŵp gyda’r nifer fwyaf o bobl 
ynddo. Wrth wneud tabl newydd, yn seiliedig ar edrych ar faint o bobl o fewn pob categori 
sydd yn siarad Cymraeg (e.e. faint o’r cyfanswm o boblogaeth 3-15 oed sy’n siarad 
Cymraeg), mae’r canlyniadau gryn dipyn yn wahanol. 

 
Tabl 5 

Categori Gwir Nifer Canran o’r cyfanswm 

poblogaeth i’r categori 

Gallu siarad Cymraeg: 3-15 

oed 

2,776 89.5% 

Gallu siarad Cymraeg: 16-

64 oed 

8,751 57.0% 

Gallu siarad Cymraeg: 65 

oed a throsodd 

3,099 48.0% 

 

Wrth gynllunio’r tabl fel hyn gellir gweld mai’r categori 3-15 oed yw’r uchaf yn nhermau 

siaradwyr Cymraeg, sef 89.5%. Mae hyn yn golygu hefyd mai’r categori oedran ‘65 

mlwydd oed a throsodd’ yw’r un â’r canran isaf o siaradwyr Cymraeg gyda 48.0%. 

 
Dadansoddi’r Gostyngiad 
 
Ar lefel genedlaethol mae’r ffigyrau ar gyfer siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi 
gostwng eto yn ôl cyfrifiad 2011. Yn 1911 roedd y ffigwr ar gyfer y nifer o bobl a allai siarad 
Cymraeg yn agos i filiwn. Gostyngodd y ffigwr yn ystod yr ugeinfed ganrif nes cyrraedd 



isafbwynt o 504,000 yn 1981. Cynyddodd y ffigwr ychydig rhwng 1981 a 2001 ond bu 
gostyngiad eto yn y cyfrifiad mwyaf diweddar yn 2011. 
 
Ar lefel genedlaethol roedd y ffigyrau ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn 2011 yn uwch nag a 
welwyd yn 1991, sef 18.7% a 508,000 o bobl.  
 
Rhwng 2001 a 2011 mae yna wahaniaethau i’w gweld mewn grwpiau oedran yn nhermau 
siarad yr iaith ar lefel genedlaethol. Er enghraifft roedd yna gynnydd yn y nifer o blant (3-4) 
ac oedolion (20-44) a allai siarad Cymraeg ond gostyngiad ym mhob grŵp oedran arall. Er 
hyn fe ostyngodd y nifer o bobl dros 3 mlwydd oed, a allai siarad Cymraeg bron ymhob 
awdurdod lleol, gyda’r gostyngiadau mwyaf mewn ardaloedd â thraddodiad o lefel uchel o 
siaradwyr Cymraeg. 
 
Mae yna nifer o resymau posib y gellir eu cynnig ar gyfer y gostyngiad hwn. Ar lefel 
genedlaethol mae yna nifer o newidiadau demograffig wedi digwydd dros y blynyddoedd; 
newidiadau sydd hefyd yn berthnasol ar lefel Parc Cenedlaethol Eryri.  
 
Yn ôl Bwletin Ystadegol Llywodraeth Cymru, mae rhesymau am ddirywiad yr iaith ar lefel 
genedlaethol yn cynnwys llai o blant ifanc, mwy o oedolion hŷn yn mewnfudo, colli 
siaradwyr hŷn Cymraeg, a hefyd rhai yn colli sgiliau Cymraeg rhwng y ddau gyfrifiad (e.e. 
rhai a nodwyd gyda sgiliau Cymraeg yn 2001, heb gael eu nodi / hadnabod yn 2011) 
 
Gellir edrych ar gynnwys data eraill i geisio egluro’r duedd hefyd, er enghraifft strwythur 
oedran a gwlad enedigaethol poblogaeth y Parc. 
 
Mae yna newidiadau wedi bod hefyd ym mhatrymau strwythur oedran y Parc rhwng 2001 
a 2011. 
 
Tabl 6 

Grŵp Oedran 2001 2011 

0-4 5.3% 4.6% 

20-29 4.1% 4.6% 

30-44 18.8% 15.4% 

45-59 22.4% 22.2% 

60-64 6.9% 9.1% 

65-74 11.2% 13.7% 

75-84 7.3% 8.4% 

85-89 1.8% 2.1% 

Cyfartaledd oedran 43.2 46.0 

 

Gellir gweld yn nhabl 6 bod yna lai o boblogaeth rhwng  0 a 4 oed o fewn ffiniau’r Parc yn 

2011 o’i gymharu â 2001 a hefyd fe welwyd gostyngiad o 2.4% yn nifer y boblogaeth yn yr 

oedran 30 i 44. Tuedd arall i’w gweld yn y fan hon yw bod yna ganran uwch o’r boblogaeth 

rhwng 60-64, 65-74, 75-84 a 85-89 erbyn 2011. 

 



Tabl 7 

Gwlad Enedigaethol - 

Parc Cenedlaethol Eryri 

2011 

 

Gwir Nifer Canran 

Cyfanswm 25,702  

Lloegr 9,495 36.9% 

Gogledd Iwerddon 63 0.2% 

Yr Alban 183 0.7% 

Cymru 15,237 59.3% 

Deyrnas Unedig (heb 

fanylu ymhellach) 

6 0.0% 

Iwerddon 87 0.3% 

Yr Undeb Ewropeaidd: 

Gwledydd a oedd yn 

aelodau ym mis Mawrth 

2001 

141 0.5% 

Yr Undeb Ewropeaidd: 

Gwledydd wedi’u derbyn 

Ebrill 2001 hyd fis Mawrth 

2011 

73 0.3% 

Gwledydd eraill 417 1.6% 

 

Wrth gymharu y canrannau a nodwyd yn nhabl 7 gyda’r wybodaeth o 2001, gellir gweld 
bod newidiadau mawr wedi digwydd. Yng nghyfrifiad 2011 roedd yna 16.6% yn fwy o’r 
boblogaeth wedi cael eu geni yn Lloegr o’i gymharu â chyfrifiad 2001. 
 
Mae’r ganran o bobl a nodwyd eu bod wedi cael eu geni yng Nghymru yn 2011 wedi 
gostwng ers 2001. Erbyn hyn mae yna 16.1% yn llai o boblogaeth y Parc wedi cael eu 
geni yng Nghymru. 
 
Rhaid nodi nad yw gwlad enedgiaethol ar ei ben ei hun yn ddangosydd mudo a pham fo’r 
iaith Gymraeg wedi dioddef ond mae’n gallu rhoi cipolwg defnyddiol tuag at rai o’r 
rhesymau am hyn ac mae’n debygol bod mwy o siaradwyr di-Gymraeg wedi ymsefydlu yn 
y Parc ers 2001. 
 
Gellir hefyd edrych ar batrymau mudo er mwyn egluro’r gostyngiad yn yr iaith Gymraeg 
mewn ardaloedd yng Nghymru.  
 

 

 

 



Cyfanswm Mudo 2010/2011 - (mudo rhwng Cymru a Gweddill y Deyrnas Unedig) 

Tabl 8 

Ardal Mudo Mudo 

(Cyfanswm) 

Mudo 

 (20-24) 

Mudo 

(25-29) 

Mudo 

 (45-64) 

Cymru 

Mewnfudo 57,120 13,830 6,630 7,970 

Allfudo 54,590 15,510 8,070 5,870 

Net + 2,530 - 1,670 - 1,450 + 2,100 

Gwynedd 

Mewnfudo 5,490 1,420 520 690 

Allfudo 5,580 2,060 750 600 

Net - 100 - 650 - 230 + 90 

Conwy 

Mewnfudo 4,700 820 460 1,070 

Allfudo 4,030 610 440 620 

Net + 670 + 210 + 20 + 450 

 

Ar lefel genedlaethol gellir gweld bod mwy o bobl yn mudo nac yn allfudo yng Nghymru yn 

2010/2011. Er hyn mae mwy o bobl rhwng 20 - 24 a 25 - 29 yn allfudo o Gymru i’r Deyrnas 

Unedig gyda mwy o bobl rhwng 45 a 64 mlwydd oed yn mewnfudo. 

 

 

3. Y Weledigaeth  

 

Gweledigaeth y Strategaeth hon yw gweld y Gymraeg yn ffynnu ym Mharc Cenedlaethol 

Eryri. 

 

I wireddu’r weledigaeth hon, bydd angen canolbwyntio’r gwaith ar gyflawni’r canlyniadau 

canlynol: 

 

➢ Cynnydd yn y nifer o bobl sy’n siarad yr iaith ac yn ei defnyddio’n ddyddiol o fewn y 

Parc Cenedlaethol; 

➢ Mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r iaith Gymraeg; 

➢ Cynnydd o ran ymwybyddiaeth ymhlith trigolion y Parc Cenedlaethol o werth yr 

iaith, fel rhan o’n hunaniaeth ddiwylliannol yn ogystal â bod yn sgil gwerthfawr 

mewn bywyd modern; a 

➢ Sefydlogi sefyllfa’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau. 

 

I gyd-fynd gyda’r weledigaeth hon, mae targed mesuradwy heriol wedi cael ei osod ar 

gyfer y Strategaeth: 

 

‘Sicrhau fod cynnydd o 2% o boblogaeth Parc Cenedlaethol Eryri yn gallu siarad Cymraeg 

erbyn 2021’. 

 

 

 

 

 



Mae’r Strategaeth hon yn seiliedig ar 4 maes strategol a gafodd eu hadnabod gan 

Lywodraeth Cymru fel y meysydd allweddol i ganolbwyntio arnynt: 

 

➢ Maes Strategol 1: Y Teulu 

Nod: Annog a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg mewn teuluoedd. 

 

➢ Maes Strategol 2: Plant a Phobl Ifanc 

Nod: Cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc 

a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith. 

  

➢ Maes Strategol 3: Y Gymuned 

Nod: Cryfhau sefyllfa’r Gymraeg o fewn y gymuned. 

 

➢ Maes Strategol 4: Gwasanaethau Cymraeg 

Nod: Cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg ar gyfer dinasyddion. 

 

 

4. Y Meysydd Strategol 

 

Maes Strategol 1: Y Teulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ôl adroddiad ‘Cynyddu nifer y cymunedau lle defnyddir y Gymraeg fel prif iaith’ 

(Llywodraeth Cymru, Rhagfyr 2013), gall proffil iaith y gymuned, a statws yr iaith o fewn y 

gymuned honno, fod yn ffactorau pwysig yng nghyd-destun trosglwyddo’r iaith.  Ategir hyn 

gan adroddiad ‘Asesiad Effaith: Twf ac Ymlaen’ (Prifysgol Bangor, 2008) sy’n awgrymu fod 

cysylltiad rhwng y ffactorau hyn ag awydd rhieni i drosglwyddo’r iaith i’w plant. 

 

Dengys tystiolaeth bod y siawns y bydd y Gymraeg yn cael ei defnyddio bob dydd yn y 

cartref yn cynyddu o ffactor o ddwywaith a hanner, pan fo pawb yn y cartref hwnnw yn 

medru’r Gymraeg.  Mae’r cartref, felly, yn adnodd cymdeithasol hynod bwysig o safbwynt 

ieithyddol.  Sefydlir patrymau iaith rhieni wrth siarad gyda’u plant yn gynnar iawn, ac mae’r 

patrymau sefydledig hyn yn parhau drwy gydol y blynyddoedd cynnar. 

 
Er nad oes gan yr Awdurdod fawr o ddylanwad uniongyrchol yn y maes hwn, byddwn yn 
parhau i gefnogi Hunaniaeth gyda’u wahanol brosiectau a’u mentrau i dargedu'r grŵp hwn, 

Nod: Annog a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg mewn 

teuluoedd 

Canlyniad: Cynnydd yn nifer y teuluoedd lle defnyddir y 

Gymraeg fel prif iaith gyda’u plant 

Dangosydd: % plant 4 oed (dosbarth derbyn) sydd yn 

gallu siarad Cymraeg 



sy’n meddu ar y cyfle i ddylanwadu ar rieni yn uniongyrchol trwy, er enghraifft, 
bydwragedd, ymwelwyr iechyd ac arbenigwyr iechyd eraill, a thrwy gyfrwng camau dysgu 
cynnar fel meithrinfeydd a grwpiau chwarae. 
 
Yn ychwanegol at hyn, bydd yr Awdurdod yn parhau i gael dylanwad anuniongyrchol ar y 
grŵp hyn trwy barhau i hyrwyddo’r iaith Gymraeg trwy gyfrwng ein gweithgareddau 
dyddiol, trwy ddangos ymarfer da a thrwy wneud y defnydd o’r Gymraeg yn beth cyffredin 
ac amlygu ei werth fel sgil. 
 
 
Maes Strategol 2: Plant a Phobl Ifanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn rhyngwladol yn awgrymu bod cyfnod yr arddegau yn 

hollbwysig o ran datblygu agwedd ffafriol tuag at iaith leiafrifol ac o ran pennu i ba raddau 

y bydd unigolyn yn defnyddio’r iaith. 

 

Yn hyn o beth, ymddengys nad yw defnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol, ar ei phen ei hun, yn 

ddigon; mae’n rhaid i blentyn neu berson ifanc dderbyn cefnogaeth yn y cartref a chael 

anogaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol ehangach 

drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
Mae angen i ni felly ddarparu cyfleoedd cymdeithasol amrywiol iawn i’r grŵp hwn 
ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol, er mwyn datblygu cyswllt rhwng nid yn unig yr 
iaith ac addysg, ond hefyd rhwng yr iaith a gweithgarwch hamdden a diwylliannol ac, yn 
anad dim, â phleser a difyrrwch. 
 
Mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru, dywedodd nifer o 
ymatebwyr mai’r ffordd orau o ddatblygu teimlad o werth tuag defnyddio’r iaith yw trwy 
ddarparu cyfleoedd ymarferol i blant a phobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg.  

 

Mae’r Awdurdod yn darparu nifer o wahanol fathau o gyfleoedd i blant a phobl ifanc 

gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol yn ogystal â rhai 

addysgiadol, gyda nifer o’r rhain yn digwydd y tu allan i leoliad ffurfiol y dosbarth. 

 

Nod: Cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau 

Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu 

hymwybyddiaeth o werth yr iaith 

Canlyniad: Plant a phobl ifanc yn defnyddio’r Gymraeg 

yn ddyddiol ac yn gweld gwerth i’r iaith 

Dangosydd: Nifer sy’n mynychu gweithgareddau 

Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc    



Un o’r pethau rydym am ei ddatblygu yw’r rhaglen ymweliadau ysgolion, i sicrhau fod pob 

ysgol yn Eryri yn derbyn un ymweliad o leiaf unwaith bob dwy flynedd gan un ai ein 

Swyddogion Addysg neu Wardeiniaid.  Bydd hyn yn gyfle gwych i blant gael cyflwyniad i 

gadwraeth a’r amgylchedd a hanes a diwylliant Eryri nid yn unig trwy gyfrwng y Gymraeg, 

ond wrth osod y Gymraeg yn ganolog i ddatblygiad yr ardal a’i diwylliant. 

 

 

Maes Strategol 3: Y Gymuned  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae dwysedd y boblogaeth sy’n siarad Cymraeg yn allweddol i ffyniant yr iaith, ac 
adlewyrchir hyn gan weithgarwch cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r 
gweithgareddau cymunedol a diwylliannol a gynhelir yn fodd o sicrhau gwerth i’r iaith, yn 
ogystal â chreu’r ymdeimlad hollbwysig o berthyn i fro neu gymdeithas. 
 
Mae sefydliadau megis yr Urdd, y Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr, Eisteddfodau lleol a 
llu o gymdeithasau lleol eraill yn chwarae rôl allweddol wrth gynnal y Gymraeg mewn nifer 
o gymunedau. Mae’r sefydliadau hyn yn gyfrifol am ddatblygu arweinwyr lleol ac am 
gefnogi gwirfoddolwyr, yn ogystal â chynnig gweithgareddau cymdeithasol hanfodol drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 
Er gwaethaf y bwrlwm hwn o weithgarwch mewn nifer o gymunedau'r Parc Cenedlaethol, 
mae’n amlwg bod mewnfudo ac allfudo yn cael effaith sylweddol ar y Gymraeg a’r 
rhwydweithiau cymdeithasol a gynhelir yn lleol, gyda’r effaith ar ei waethaf o bosibl ar hyd 
arfordir Meirionnydd. 
 
Mae’r Awdurdod yn ymgymryd â nifer o weithgareddau a phrosiectau sy’n cael eu cynnal 
trwy gyfrwng y Gymraeg, sy’n rhoi cyfleoedd ychwanegol i bobl gymdeithasu a chymryd 
rhan drwy’r iaith.  Mae nifer o wahanol gyfleoedd ar gael i wirfoddoli gyda’r Awdurdod, sy’n 
cynnig cyfleoedd gwerthfawr i gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Er enghraifft, rydym wrthi’n ymestyn ac yn datblygu ein rhaglen o deithiau 
tywys i ddenu mwy o bobl i gymryd rhan.  Mae ymuno â thaith dywys yn weithgaredd sy’n 
cynnig cyfle da i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg gael cymdeithasu trwy’r iaith, yn ogystal â 
bod yn gyfle i’r di-Gymraeg ymgolli yn yr iaith a’i gweld yn cael ei defnyddio’n naturiol 
mewn bywyd bob dydd. 
  

Nod: Cryfhau sefyllfa’r Gymraeg o fewn y gymuned 

Canlyniad: Bydd nifer y cymunedau lle mae 70% o’r 

boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg yn cael eu cynnal 

Atal dirywiad pellach yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y 

cymunedau hynny ble mae’r nifer sy’n gallu’r iaith 

eisioes wedi gostwng yn is na 70% o’r boblogaeth 

Dangosydd: Y nifer o bobl sy’n mynychu 

gweithgareddau cyfrwng Cymraeg 

 



Rydym yn datblygu fframwaith i gynyddu’r cyfleoedd i wirfoddoli gyda’r Awdurdod.  Fel 
rhan o hyn, mae un swyddog wedi cael cyfrifoldeb penodol i gydlynu’r gwaith hwn.  Rydym 
yn gobeithio cyfleu pwysigrwydd a gwerth yr iaith Gymraeg i’r Awdurdod i’r bobl sy’n 
cymryd rhan. Mae gwaith gwirfoddoli yn gyfle da i gwrdd â phobl newydd a chymdeithasu 
yn Gymraeg, yn ogystal â bod yn ffordd ardderchog i ddysgwyr gael ymarfer. 
 
Yn ychwanegol at hynny, mae polisïau cynllunio yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri yn 
bwysig iawn ar gyfer dyfodol yr iaith yn y tymor hir.  Pan fydd datblygiadau tai newydd yn 
cael eu cynnig yn y Parc Cenedlaethol, mae’n rhaid cyflwyno asesiadau effaith i sicrhau 
nad yw’r datblygiad â’r potensial i gael effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg yn y gymuned 
honno.  At hynny, bydd polisïau ar dai fforddiadwy lleol hefyd yn chwarae rhan o ran 
galluogi pobl ifanc i aros yn lleol. 
 
 
Maes Strategol 4: Gwasanaethau Cymraeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mae tystiolaeth helaeth yn awgrymu bod cyfran fawr o boblogaeth Cymru’n gefnogol o 
wasanaethau a ddarperir trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae 90% o siaradwyr Cymraeg y wlad 
o’r farn bod darparu gwasanaethau Cymraeg yn hanfodol i gadw’r iaith yn fyw. 
 
Ategir hyn gan Grin (2002) sy’n datgan bod darparu gwasanaethau yn fodd o greu 
cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith, ac felly bod defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle yn allweddol 
o ran hyrwyddo ac annog defnydd o’r iaith. 
 
Ers rhai blynyddoedd mae’r Awdurdod wedi gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y 
Gymraeg ym mhob un o’r gwasanaethau (gyda rhai eithriadau).  Ar hyn o bryd mae 94% 
o’r staff yn gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Mae’n dda nodi, er gwaethaf y toriadau 
ariannol sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf sydd wedi arwain at ailstrwythuro a 
newidiadau personél, nad yw’r ganran hon wedi gostwng, ond yn hytrach mae wedi 
cynyddu ychydig dros y cyfnod hwn. 
 
Mae’r polisi hwn yn golygu bod yr Awdurdod wedi gwneud llawer i normaleiddio 
gwasanaethau Cymraeg dros y blynyddoedd, sy’n golygu bod llawer o drigolion y Parc 
Cenedlaethol yn gwybod nad oes rhaid iddynt ofyn am wasanaeth trwy gyfrwng y 
Gymraeg, ond mae ar gael yn awtomatig iddynt.  Er ein bod yn gwybod yn genedlaethol 
nad yw argaeledd gwasanaethau Cymraeg o’r rheidrwydd yn golygu bod mwy o bobl yn 

Nod: Hyrwyddo a gwella gwasanaethau Cymraeg 

Canlyniad: Y safonau iaith perthnasol yn cael eu 

gweithredu 

Y Gymraeg yn cael lle canolog mewn trefniadau 

cydweithio 

Dangosydd: Cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg 

Y defnydd o’r gwasanaethau sydd ar gael trwy gyfrwng 

y Gymraeg 



manteisio ar y gwasanaethau hynny, mae’r gwrthwyneb yn wir yn Eryri.  Ein profiad ni yw 
bod trigolion yn gwneud defnydd da o’n gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
 
5. Y Meysydd Gweithredu 

 

Meysydd Gweithredu 

Byddwn yn: Meysydd Strategol 

1 Datblygu cais ar gyfer Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn 
seiliedig ar gofnodi treftadaeth a hanes ein mawndiroedd 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg; o gofnodi enwau 
rhywogaethau i’r cyfarpar a ddefnyddiwyd dros y 
canrifoedd i reoli mawndiroedd, bydd hwn yn brosiect 
cyffrous. 
 
Bydd y prosiect yn cael ei ddatblygu gyda grwpiau 
cymunedau lleol yn seiliedig ar bobl ifanc, a gobeithir y 
bydd yn datblygu eu diddordeb yn y maes hwn ac yn rhoi 
cyfle gwerthfawr iddynt gofnodi hanes a thraddodiadau 
lleol trwy gyfrwng y Gymraeg. 
   

Y Gymuned  
 
Plant a Phobl Ifanc 
 
 

2 Parhau i fynychu sioeau amaethyddol lleol ynghyd â’r 
Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd pan 
fyddant yn y Parc Cenedlaethol neu’r siroedd sy’n 
amgylchynu’r Parc. 
 
Mae nifer o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
cael eu trefnu’n ddyddiol ar y stondin, tra bo gwaith 
hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth yn cael ei wneud gan 
ein staff gyda’r oedolion a phobl ifanc sy’n ymweld â’r 
stondin.   
 

Y Teulu 
 
Plant a Phobl Ifanc 
 
Y Gymuned 

 Datblygu gwahanol weithgareddau trwy ddigwyddiadau 
penodol a Diwrnodau Agored yn Yr Ysgwrn, wrth i waith 
datblygu’r safle fynd rhagddo dros yr ychydig flynyddoedd 
nesaf. 
 
Nid yn unig y mae’r rhain yn gyfleoedd gwych i fynychu 
digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg fel teulu, ond 
maent hefyd yn gyfle i werthfawrogi a dysgu am hanes a 
diwylliant lleol Eryri. 
 
Mae cyfleoedd gwirfoddoli newydd wedi cael eu creu ym 
meysydd glanhau a chatalogio’r creiriau, ac mae nifer o 
bobl ifanc wedi bod yn cymryd rhan mewn nifer o 
wahanol weithgareddau gwirfoddol hyd yma.  Mae’r 
cyfleoedd hyn i wirfoddoli yn gyfle gwerthfawr i 
deuluoedd, pobl ifanc a phlant ddefnyddio eu Cymraeg ac 
i ddysgwyr gael ymarfer. 
 

Y Teulu 
 
Plant a Phobl Ifanc 
 
Y Gymuned 



Byddwn yn datblygu rolau, polisïau a phecynnau 
gwirfoddoli ynghyd â phecyn hyfforddiant ar gyfer Yr 
Ysgwrn erbyn yr Hydref 2016.  Dros yr ychydig fisoedd 
nesaf byddwn yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i 
weithio ar y safle, yn barod ar gyfer ei ailagor yn y 
Gwanwyn 2017. 
 

4 Ymgymryd ag ymgyrch hyrwyddo cyrsiau a digwyddiadau 
ym Mhlas Tan y Bwlch i’r gymuned leol. 
 
Cynnal asesiad o’r angen blynyddol am gyrsiau Cymraeg 
ym Mhlas Tan y Bwlch, fel y gellid parhau i ddatblygu 
cyrsiau Cymraeg neu ddwyieithog newydd y gellir eu 
marchnata’n lleol. O gelf a chrefft i hanes a diwylliant 
lleol, mae sgôp i ddatblygu’r maes hwn ynghyd ag annog 
teuluoedd lleol i ymgymryd â gweithgareddau Cymraeg. 
 
At hyn, byddwn yn hyrwyddo digwyddiadau sy’n cael eu 
cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhlas Tan y Bwlch 
trwy farchnata i ddosbarthiadau a chyrsiau dysgu 
Cymraeg lefel uwch yn lleol, fel ffordd i ddysgwyr 
Cymraeg ennyn hyder a chael cyfleoedd ymarferol i 
ddefnyddio eu Cymraeg, yn ogystal â chael blas ar 
ddiwylliant Cymreig. 
 

Y Teulu 
 
Y Gymuned 
 

5 Cefnogi grŵp o Ffermwyr Ifanc lleol i ymsefydlu fel 
darparwr hyfforddiant o sgiliau gwledig trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
Bydd y gwaith hwn yn cynnwys cefnogi’r grŵp i fod yn 
gorff cydnabyddedig, cynorthwyo â’r broses o hyfforddi'r 
hyfforddwyr, a chefnogi cyrsiau sy’n cael eu cynnal ar 
benwythnosau, y tu allan i dymhorau ysgol / colegau ac 
ati, i annog mwy o bobl ifanc i fynychu’r cyrsiau hyn i 
ddatblygu eu sgiliau.  Mae’r cyrsiau hyn, sef plannu 
gwrychoedd, codi waliau cerrig sychion ac ati yn 
arbenigol ac mae’n bwysig bod y sgiliau hyn yn cael eu 
meithrin a’u datblygu’n lleol. 
 
Yn flaenorol, roedd yn rhaid i’r cyrsiau a oedd yn cael eu 
cefnogi gan yr Awdurdod gael hyfforddwyr i mewn o 
Ogledd-orllewin Lloegr gan nad oedd darparwyr lleol yn 
gallu dysgu yn yr ardal hon.  Wrth gefnogi’r fenter hon, 
byddwn nid yn unig yn cefnogi’r economi leol ond yn 
galluogi i’r sgiliau hyn gael eu dysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Y Gymuned 
 
Gwasanaethau 
Cymraeg 

6 Datblygu’r rhaglen o deithiau tywys fel ffordd o gynnig 
rhagor o weithgareddau i deuluoedd drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

Y Teulu 
 
Y Gymuned 
 



O deithiau ar gyfer grwpiau penodol, fel pobl â 
phroblemau iechyd meddwl neu bobl â nam ar y golwg, i 
deithiau gyda phynciau penodol sy’n cael eu cynnig gan y 
wardeiniaid - mae’r rhain i gyd yn gyfleoedd gwych i 
ymgymryd â gweithgarwch corfforol a chymdeithasu a 
dysgu am hanes a bywyd gwyllt lleol trwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’n ddwyieithog. 
 
Mae’r teithiau hyn yn denu dysgwyr Cymraeg sy’n 
awyddus i ymarfer eu Cymraeg o fewn y grŵp.  Mae 
gwirfoddolwyr hefyd yn tywys pobl ag anableddau ar sail 
un i un ar rai teithiau.  Felly, mae’r rhain yn gyfleoedd da i 
bobl sydd wedi symud i’r ardal i wirfoddoli, cymdeithasu a 
gwneud ffrindiau, ac o hynny’n cael cyflwyniad i’r iaith 
Gymraeg ac yn gallu gweld drostynt ei hunain pa mor 
bwysig ydyw i’r gymuned leol, a fydd gyda lwc yn eu 
hannog i ddysgu. 
   

7 Datblygu’r rhaglen o ymweliadau ysgol er mwyn targedu 
ysgolion yn fwy effeithiol.  Mae hyn yn ein galluogi i 
drefnu bod pob ysgol yn Eryri yn cael ymweliad o leiaf 
unwaith bob dwy flynedd.  Mae’r rhaglen hon yn galluogi’r 
Swyddogion Addysg a Wardeiniaid i fynd i ysgolion yn y 
Parc i gynnal sesiynau amrywiol ynghylch cadwraeth a’r 
amgylchedd, diogelu’r parc, bioamrywiaeth ac ati. 
 
Mae’r sesiynau fel arfer yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn y mwyafrif o ysgolion ac yn ddwyieithog 
mewn rhannau o’r Parc lle mae Saesneg yn fwy cyffredin.  
Fodd bynnag, mae ethos y cyrsiau i gyd yn Gymraeg ac 
mae’r holl ddogfennau a thaflenni gwaith yn ddwyieithog. 
   

Plant a Phobl Ifanc 

8 Parhau i ddatblygu cyrsiau preswyl ar gyfer ysgolion ym 
Mhlas Tan y Bwlch, er mwyn creu cyfleoedd ychwanegol 
ar gyfer plant a phobl ifanc i ymgymryd â gweithgareddau 
addysgol allan yn y maes trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Mae’r holl gyrsiau ar gyfer ysgolion cynradd yn cael eu 
cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda’r cyrsiau ar gyfer 
ysgolion uwchradd yn cael eu cynnal yn Gymraeg neu’n 
ddwyieithog.  Mae cyrsiau i ysgolion o Loegr hefyd yn 
cynnwys elfen o’r Gymraeg, ac mae’r holl ddogfennau a 
thaflenni gwaith yn ddwyieithog i bawb.  Mae hyn yn 
galluogi’r Swyddogion Addysg i gyflwyno’r Gymraeg i 
blant o Loegr fel rhan naturiol o fywyd lleol yn Eryri.   
 

Plant a Phobl Ifanc 

9 Gweithio gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored i gynnig 
cynllun newydd sbon i bobl ifanc.  Bydd lle i 10 o bobl 
ifanc rhwng 14 a 16 oed i gymryd rhan mewn cynllun 
Ceidwaid Ifanc i gael dysgu sgiliau o bob math i’w paratoi 
i fod yn Geidwaid y Parc yn y dyfodol. 

Plant a Phobl Ifanc 



 
Bydd y cynllun yn rhedeg o Blas y Brenin, Capel Curig. 
 
Bydd y cynllun nid yn unig yn gyfle i’r ceidwaid ifanc 
ymgymryd â’r gweithgareddau amrywiol trwy’r Gymraeg, 
ond hefyd yn gyfle i bwysleisio a dangos gwerth yr iaith 
fel sgil ar gyfer y swyddi hyn. 
 

10 Parhau i gynnal y Ffair Bioamrywiaeth, sy’n daith 
addysgol flynyddol o gwmpas ysgolion lleol gyda thema 
benodol, sef cynefinoedd morol eleni. 
 
Mae’r ffair yn gyfle i blant a phobl ifanc ddysgu am 
faterion bioamrywiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn 
cyflwyno nifer i dermau newydd ar yr un pryd.  Drwy 
weithio mewn maes penodol trwy’r Gymraeg, mae’n 
ysbrydoli plant i ddatblygu diddordeb yn y materion hyn 
ac i feddwl am yrfaoedd posibl yn y dyfodol.  Drwy wneud 
y gwaith hwn yn Gymraeg, gallant hefyd weld gwerth eu 
hiaith yn y maes hwn. 
 

Plant a Phobl Ifanc 

11 Parhau i ddarparu lleoliadau profiad gwaith i bobl ifanc o 
wahanol oedrannau rhwng 15 a 21 oed.   
 
Bydd yn rhoi profiad uniongyrchol i unigolion o weithio 
trwy gyfrwng y Gymraeg, ei gweld yn cael ei defnyddio’n 
naturiol trwy bob agwedd ar waith yr Awdurdod.  Drwy 
ddangos pa mor werthfawr a hanfodol yw’r Gymraeg fel 
sgil i weithio i’r Awdurdod, y gobaith yw y bydd yn annog 
plant a phobl ifanc i astudio pynciau uwch trwy’r Gymraeg 
neu o leiaf ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach. 
 

Plant a Phobl Ifanc 

12 Diogelu yn erbyn unrhyw effaith negyddol ar yr iaith 
Gymraeg, drwy sicrhau bod y polisïau yng Nghynllun 
Datblygu Lleol Eryri a’r Canllawiau Cynllunio Atodol yn 
gyfoes ac yn parhau i fod yn berthnasol. 
 
Hynny yw, bydd unrhyw ddatblygiad tai sylweddol 
arfaethedig o fewn y Parc Cenedlaethol angen asesiad 
o’r effaith ar yr iaith.  Bydd yr adolygiad nesaf o’r CDLl yn 
asesu a yw’r polisi hwn a’r canllawiau atodol yn parhau i 
fod yn addas i’r diben.  At hynny, bydd y polisïau eraill i 
gyd yn cael eu hadolygu i sicrhau nad oes potensial 
iddynt gael effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg. 
 

Y Gymuned 
 
Y Teulu 
 
 

13 Parhau i fynychu Ffair Swyddi Cymraeg Prifysgol Bangor 
a Ffair y Glas yng Ngholeg Meirion Dwyfor i amlygu 
gwerth yr iaith Gymraeg fel sgil ar gyfer swyddi o fewn yr 
Awdurdod. 
 

Plant a Phobl Ifanc 



Cysylltu â Cholegau eraill yn yr ardal i drefnu mynychu 
ffeiriau a digwyddiadau i ledaenu’r neges ymhellach. 
 
Nid yw’r ffair swyddi ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol yn unig 
ond hefyd ar gyfer disgyblion y chweched dosbarth mewn 
ysgolion lleol, a’r gobaith yw y bydd yn dylanwadu ar yr 
iaith a ddewisir i astudio pynciau uwch. Mae Ffair y Glas 
yn gyfle gwerthfawr i amlinellu llwybrau gyrfa posibl i 
fyfyrwyr newydd. 
 

14 Gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu buddion 
economaidd Dynodiad Awyr Dywyll Eryri.  Mae’r gwaith 
hwn yn cynnwys annog busnesau lleol i ddefnyddio’r 
dynodiad i ychwanegu gwerth at eu busnesau.  Mae’r holl 
ddogfennau ysgrifenedig yn cael eu cynhyrchu yn 
ddwyieithog, gyda seminarau a digwyddiadau Cymraeg 
yn cael eu cynnal ledled y Parc. 
 
Fel Parc Cenedlaethol yn y D.U. â Dynodiad Awyr Dywyll 
ac sydd hefyd yn gallu datblygu a hyrwyddo’r gwaith hwn 
trwy’r Gymraeg, mae’n creu pwynt gwerthu unigryw i 
fusnesau lleol. 
 
Drwy weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro i 
gynhyrchu pecynnau gwybodaeth, cynnwys y wefan ac 
ati, rydym wedi sicrhau bod yr holl ddeunydd ysgrifenedig 
ar gael yn Gymraeg, sy’n sicrhau bod busnesau yn y 2 
Barc Cenedlaethol arall yn gallu cael mynediad at hyn, ac 
felly’n gallu manteisio ar y pwynt gwerthu unigryw hwn ar 
gyfer eu busnesau. 
 

Y Gymuned 
 
Gwasanaethau 
Cymraeg 

15 Parhau trwy’r cynllun grantiau cymunedol bychain i annog 
a chefnogi digwyddiadau lleol sy’n weithgareddau lle 
mae’r iaith Gymraeg yn nodwedd flaenllaw, fel 
eisteddfodau, ffeiriau, sioeau ac ati.   
 
Drwy ddarparu’r gefnogaeth ariannol hon, mae’n galluogi 
gweithgareddau a digwyddiadau o’r fath i fynd yn eu 
blaenau, sy’n gyfleoedd pwysig i bobl gymdeithasu a 
rhyngweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Y Gymuned 
 
Y Teulu 
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16 Sicrhau bod amodau ieithyddol rhagofynnol yn parhau i 
gael eu gosod ar geisiadau grant i’r gronfa datblygu 
gynaliadwy.  Bydd Fforwm Partneriaeth Eryri sydd 
newydd gael ei sefydlu i gymryd lle’r Panel CAE, yn 
gyfrifol am asesu a chaniatáu’r ceisiadau hyn. 
 

Y Gymuned 
 
Gwasanaethau 
Cymraeg 

17 Sicrhau bod unrhyw geisiadau am nawdd gan yr 
Awdurdod ond yn cael eu caniatáu gydag amodau 
ieithyddol ynghlwm iddynt, er bod yr arian sydd ar gael yn 

Y Gymuned 
 



brin iawn, i sicrhau bod y Gymraeg yn nodwedd amlwg 
mewn digwyddiadau lleol. 
 

18 Datblygu Fframwaith Gwirfoddoli 
 
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cynyddu’r 
cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddoli gyda’r Awdurdod yn 
sylweddol, trwy bethau fel y Rhaglen Wardeinio 
Gwirfoddol, garddio ym Mhlas Tan y Bwlch, rheoli 
rhywogaethau ymledol, rheoli coedlannau a datblygu’r 
Ysgwrn. 
 
Bydd y gwaith hwn yn cael ei ddatblygu ymhellach drwy 
gynhyrchu Fframwaith Gwirfoddoli, a fydd yn ffurfioli’r 
trefniadau ac yn rhoi strwythur mwy pendant i’r cyfleoedd 
sydd ar gael.   
 
Mae gwirfoddoli yn gyfle ardderchog i bobl ddatblygu eu 
sgiliau, cymdeithasu a chwrdd â phobl newydd, cymryd 
rhan a rhoi hwb i’r hyder.  Lle bo’n briodol, bydd y gallu i 
siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai tasgau 
gwirfoddoli, bydd angen dysgu mewn gweithgareddau 
eraill, tra bydd rhai tasgau lle nad oes angen unrhyw 
sgiliau ieithyddol penodol o gwbl.  Fodd bynnag, hyd yn 
oed dan yr amgylchiadau hyn, bydd y digwyddiadau’n 
cael eu harwain gan aelod o staff sy’n siarad Cymraeg, a 
bydd dysgwyr neu bobl ddi-Gymraeg yn cael eu cynnwys 
yn yr iaith yn sgil eu cyswllt â gweddill y grŵp. 
 

Y Gymuned 
 
Y Teulu 
 
Gwasanaethau 
Cymraeg 

19 Parhau i sicrhau y rhoddir statws cyfartal i'r Gymraeg, 
drwy gyfarfodydd, y dogfennau sy’n cael eu cynhyrchu, 
cyfathrebu â’r cyhoedd a digwyddiadau ac ati, pan fydd yr 
Awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff eraill.  
Bydd hyn yn wir ar gyfer partneriaethau ffurfiol lle mae 
Cytundebau Lefel Gwasanaeth mewn lle, yn ogystal â 
phartneriaethau llai ffurfiol trwy grwpiau penodol a 
digwyddiadau. 
 
Bydd hyn yn sicrhau bod cyrff eraill, sydd efallai ddim yn 
blaenoriaethu neu’n ystyried yr iaith Gymraeg gymaint, yn 
cael gweld pwysigrwydd statws cyfartal y Gymraeg, a sut 
mae hyn yn gweithio yn ymarferol. 
 

Gwasanaethau 
Cymraeg 

20 Datblygu rhaglen interniaeth ar gyfer dysgwyr Cymraeg 
neu siaradwyr Cymraeg sy’n ddihyder wrth gyfathrebu yn 
yr iaith er mwyn cael profiad gwaith gwerthfawr gyda’r 
Awdurdod dros wyliau’r haf. 
 
Mae nifer o fyfyrwyr colegau a phrifysgolion yn dod atom 
am brofiad gwaith bob blwyddyn, ond nid ydynt yn barod 
am y byd gwaith, ac nid ydynt yn cael digon o amser 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Y Gymuned 
 
Gwasanaethau 
Cymraeg 



gyda’r Awdurdod i gael profiad manwl gwerthfawr.  Drwy 
gynnig interniaeth sy’n cael ei gefnogi’n ariannol gan 
fwrsariaeth, bydd yn gyfle gwych i bobl ifanc gael profiad 
gwaith gwerthfawr ac yr un pryd i ddatblygu eu hyder i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.  Bydd hyn hefyd yn 
fanteisiol i’r Awdurdod yn y tymor hir oherwydd byddwn 
yn datblygu myfyrwyr sy’n barod am y byd gwaith ac sy’n 
gallu ymgeisio am swyddi yn y dyfodol. 
 
Byddwn yn datblygu’r prosiect hwn ac yn gofyn am arian 
trwy fid loteri. 
 

21 Parhau i gyfathrebu gyda chyrff cyhoeddus eraill yng 
Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.   
 
At hynny, byddwn yn parhau i ofyn am gopïau Cymraeg o 
gyhoeddiadau a phapurau ymgynghori (ac yn cwyno), os 
nad yw’r rhain yn cael eu cyhoeddi'r un pryd â'r copïau 
Saesneg, neu mewn rhai achosion ddim yn cael eu 
cyhoeddi o gwbl. 
  

Gwasanaethau 
Cymraeg 

22 Cyflwynwyd cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri sy’n 
seiliedig ar ddathlu tirwedd, hanes a chymunedau'r 
Carneddau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n cael ei 
hystyried ar hyn o bryd. 
 
Bydd y prosiect, sy’n gweithio mewn partneriaeth â chyrff 
a grwpiau cymunedol eraill, yn golygu llawer o waith 
dehongli ar y Carneddau, a bydd i gyd yn ddwyieithog, 
ond gyda phwyslais cryf ar yr iaith Gymraeg. 
 

Y Gymuned 
 

23 Parhau i roi cefnogaeth ariannol i Ysgoloriaeth Geraint 
George, ar y cyd â’r Urdd a Chyfoeth Naturiol Cymru, i 
annog pobl ifanc i feithrin eu sgiliau iaith Gymraeg trwy 
gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng ar faterion 
amgylcheddol sy’n effeithio ar Gymru. 
 
Bydd enillwyr yn elwa ar fentora a chefnogaeth gan aelod 
o staff yr Awdurdod, er mwyn helpu i ddatblygu eu 
gyrfaoedd yn y maes amgylcheddol. 
 

Plant a Phobl Ifanc 

24 Erbyn diwedd 2017, datblygu cyfres o ddangosyddion 
perfformiad CAMPUS i werthuso effaith y prosiectau / 
mentrau uwchlaw. 
 

 

 

 

 

 


