
2003 – 2012 Iaith Pawb

Dyma gynllun y Llywodraeth oedd yn trio hybu 
dwyieithrwydd yng Nghymru. Y nod oedd cynyddu’r 

nifer o siaradwyr Cymraeg o 5% erbyn 2011.
 

2012 – 2017 Iaith fyw: Iaith byw
 

Dyma strategaeth y Llywodraeth yn lle Iaith Pawb. 
Roedden nhw eisiau hybu’r defnydd o Gymraeg bob 

dydd. Roedden nhw’n canolbwyntio ar 
dechnoleg, marchnata a hybu’r iaith a gwarchod 

ardaloedd ble roedd llawer o bobl yn siarad 
Cymraeg yn barod.

1950 – Y Besaleys

Gwrthododd Trefor ac Eileen Beasley dalu treth 
i Gyngor Llanelli achos bod y ffurflen yn uniaith 

Saesneg. Doedd gan yr iaith Gymraeg ddim 
statws swyddogol. Aethon nhw i’r llys 14 gwaith 
a daeth beiliaid i’w tŷ bedair gwaith. Yn 1960, ar 

ôl llawer o frwydro, anfonodd y Cyngor ffurflenni 
dwyieithog iddyn nhw ac mae llawer yn credu 

mai’r Beasleys ddechreuodd y frwydr i gael 
hawliau cyfartal i’r Gymraeg yng Nghymru.

1962 – Tynged yr Iaith

Dyma ddarlith radio gan Saunders Lewis yn 
trafod hanes yr iaith Gymraeg. Roedd o’n poeni 

am y dirywiad yn yr iaith ac roedd o eisiau 
annog pobl i ddefnyddio’r iaith er mwyn ei chadw 
hi’n fyw. Dywedodd o “Fe ellir achub y Gymraeg”. 
Mae’n bosib bod darlith Tynged yr Iaith yn un o’r 
digwyddiadau pwysicaf yn hanes yr iaith achos ei 

bod wedi annog pobl i drio achub yr iaith.

1962 – Sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Yn dilyn darlith Tynged yr Iaith, sefydlwyd 
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae’r gymdeithas 

yn ymgyrchu am hawliau cyfartal i’r Iaith 
Gymraeg. Mae’r gymdeithas wedi helpu i gael 

arwyddion a ffurflenni dwyieithog yng Nghymru, 
i sefydlu BBC Radio Cymru ac S4C, i ymgyrchu i gael 

Deddf Iaith, i sicrhau technoleg ddigidol 
Cymraeg a llawer o bethau pwysig eraill.

1965 – Boddi cwm Tryweryn

Yn 1956, dywedodd Cyngor Lerpwl eu bod nhw’n 
mynd i foddi pentref Capel Celyn er mwyn cael 
cronfa ddŵr newydd i’r ddinas. Cafodd yr ysgol,
 y capel a’r fynwent a’r swyddfa post eu boddi. 

Collwyd 12 cartref, a chollodd 48 o bobl eu 
cartrefi. Roedd drwgdeimlad yng Nghymru achos 

hyn ac doedd y Cymry ddim yn meddwl bod 
ganddyn nhw lais ym Mhrydain. Roedd llawer iawn 
o brotestio ac roedd Plaid Cymru yn ymgyrchu yn 

erbyn boddi’r pentref.

1982 – Sefydlu S4C

Cyn 1982, dim ond ychydig o raglenni 
Cymraeg oedd ar y sianeli eraill. Doedd pobl 

Cymru ddim yn hapus am hyn. Roedd llawer o 
ymgyrchu a phrotestio gan Gymdeithas yr Iaith 

Gymraeg ac roedd Gwynfor Evans, Aelod 
Seneddol Plaid Cymru yn barod i fynd ar streic 

newyn er mwyn cael sianel Gymraeg. Yn y 
diwedd cafodd Sianel 4 Cymru, neu S4C, ei 

lansio ar 11 Tachwedd 1982, yn dangos 
rhaglenni Cymraeg a Saesneg. Yn 2001, daeth 

hi’n sianel Gymraeg yn unig.

1993 – Deddf yr Iaith Gymraeg

Roedd Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi statws 
cyfartal i’r Gymraeg a’r Saesneg yn y 

Llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff 
cyhoeddus fel yr heddlu. Ond doedd rhai ddim yn 
meddwl bod y ddeddf yn rhoi digon o hawliau, e.e. 

doedd dim rhaid i fusnesau fod yn ddwyieithog 
a doedd gweithwyr ddim yn cael eu gwarchod os 

oedden nhw’n siarad Cymraeg yn y gweithle.

Gymraeg yn y Gymdeithas – Dyddiadau Pwysig Mewn Hanes

2012 – Comisiynydd y Gymraeg

Mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am hybu a hwyluso’r 
defnydd o’r Gymraeg trwy:

- sicrhau yr un hawliau i’r Gymraeg â’r Saesneg

- sicrhau bod pobl yn gallu byw eu bywydau trwy 
gyfrwng y Gymraeg 

- delio â chwynion gan y cyhoedd am ddiffyg 
gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg
 
- sicrhau bod Safonau’r Gymraeg yn cael eu 
gweithredu.

2017 – Cymraeg 2050

Dyma strategaeth hirdymor Llywodraeth 
Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y 

flwyddyn 2050. Yn 2011, roedd 562,000 o 
siaradwyr Cymraeg. Maen nhw eisiau gwneud hyn trwy 
bethau fel: trosglwyddo iaith o fewn y teulu; cynyddu’r 

defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle, mewn 
gwasanaethau ac yn gymdeithasol; gwella cyfleoedd 

mewn cymunedau ac yn economaidd, yn y cyfryngau ac 
mewn technoleg ddigidol.



Y Gymraeg yn y Gymdeithas – Heddiw

Gwefannau Cymdeithasol ac Apiau

Mae llawer o siaradwyr Cymraeg yn defnyddio 
gwefannau cymdeithasol fel Facebook, Trydar 
(Twitter) ac Instagram. Maen nhw’n ffordd dda 

iawn o gyfathrebu efo siaradwyr Cymraeg eraill ac 
i hyrwyddo’r iaith a digwyddiadau Cymraeg. Mae 
llawer iawn o fusnesau Cymraeg yn hysbysebu ar 

wefannau cymdeithasol yn llwyddiannus iawn.

Rhai apiau defnyddiol: apGeiriaduron, Duolingo, 
Ap Cwtsh, BBC Cymru Fyw, ap AM ac ap Golwg

Sêr Cymraeg

Mae proffil y Gymraeg wedi codi llawer dros y 
blynyddoedd diwethaf ac un rheswm am hyn ydy 

achos bod llawer o’r sêr yn hyrwyddo’r iaith. 
Er enghraifft, yn nhwrnamaint Ewro 2016, 

defnyddiwyd y Gymraeg am y tro cyntaf erioed 
mewn cynhadledd i’r wasg. Mae sêr fel Aaron 
Ramsey, Rhys Ifans, Ioan Gruffudd, Alex Jones, 

Ruth Jones a Ken Owens yn falch iawn o’u 
Cymreictod ac yn hapus iawn i ddefnyddio’r 

Gymraeg yn gyhoeddus.

Y Gymraeg ar y We

https://learnwelsh.cymru/ 

 https://www.lleol.cymru/

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw

https://www.saysomethingin.com/welsh

https://www.duolingo.com/course/cy/en/
Learn-Welsh

http://www.s4c.cymru/cy/

Addysg

Mae’r Gymraeg yn bwnc statudol yng Nghymru 
i blant ysgol rhwng 3 ac 16 oed felly rhaid i bob 
plentyn ddysgu Cymraeg. Erbyn heddiw, mae 1 
o bob 5 plentyn cynradd yng Nghymru yn cael 
addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o 
rieni di-Gymraeg yn anfon eu plant i ysgolion 

cyfrwng Cymraeg er mwyn sicrhau eu bod nhw’n 
gadael yr ysgol yn ddwyieithog.

Yr Urdd

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n rhoi cyfleoedd gwahanol 
i bobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol 

sefyllfaoedd a chymdeithasu yn y Gymraeg. Mae 
dros 50,000 o blant a phobl ifanc rhwng 8 a 25 yn 
aelodau o’r Urdd. Mae llawer o weithgareddau ar 

gael fel: chwaraeon, perfformio, cymdeithasu, mynd 
i aros mewn un o 4 gwersyll yr Urdd (e.e. Glan-llyn), 
cystadlu yn yr Eisteddfod, dysgu Cymraeg, tripiau, 
gweithgareddau dŵr, mynd dramor a llawer mwy.

Oedolion yn Dysgu Cymraeg

Mae llawer o oedolion yn dysgu Cymraeg heddiw 
ac mae llawer o help ar gael. Mae 

https://learnwelsh.cymru/ gan Lywodraeth Cymru 
yn helpu oedolion ddysgu Cymraeg. Mae llawer 
o ddosbarthiadau ar draws Cymru.Hefyd, mae’n 
bosib dysgu Cymraeg ar y we trwy wefannau fel 

SSIW. Mae llawer o bobl yn trafod dysgu Cymraeg 
ar wefannau cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

Mentrau Iaith

Mudiadau lleol ydy’r Mentrau Iaith sy’n gweithio er 
mwyn codi proffil y Gymraeg mewn gwahanol 

ardaloedd. Maen nhw’n helpu mwy o bobl i 
ddefnyddio’r Gymraeg ac yn trefnu digwyddiadau 

i hyrwyddo’r Iaith. Mae 23 o Fentrau Iaith yng 
Nghymru. Maen nhw’n trefnu digwyddiadau fel gigs, 

gwersi Cymraeg, clybiau darllen, clybiau sgwrsio a 
llawer mwy. Mae pencadlys Y Mentrau Iaith yn 

Llanrwst, Menter Iaith Conwy.

Cerddoriaeth a Radio

Mae Radio Cymru yn darlledu trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn unig ac mae rhai gorsafoedd lleol yn 
darlledu yn y Gymraeg hefyd. Mae cerddoriaeth 
Gymraeg yn boblogaidd iawn e.e. Candelas, Yr 

Ods, Yws Gwynedd, Swnami, Elin Fflur ac ati. Mae 
llawer o gigs yn cael eu trefnu ar draws Cymru ac 
mae llawer o wyliau Cymraeg hefyd fel Tafwyl a 
Sesiwn Fawr Dolgellau. Mae’n bosib gwrando ar 

lawer o gerddoriaeth Gymraeg ar YouTube.

S4C

Mae S4C yn darparu llawer o fathau gwahanol o
raglenni teledu Cymraeg sy’n apelio at wahanol 

bobl. Mae’r operau sebon Pobol y Cwm a Rownd a 
Rownd yn boblogaidd iawn ac mae cyfresi drama fel 

Y Gwyll ac Un Bore Mercher wedi cael eu cyfieithu 
i’r Saesneg hefyd ac wedi bod yn llwyddiannus iawn. 
Mae’n bosib gwylio rhaglenni ysgafn fel Priodas Pum 

Mil a Bwyd Epic Chris hefyd ac mae rhaglenni ar 
gael ar gyfer pobl sy’n dysgu Cymraeg. Mae Cyw yn 

boblogaidd iawn efo plant ifanc.



gwrthod to refuse

treth tax

ffurflen form

uniaith monolingual

swyddogol official

llys court

beilïaid bailiff

brwydro to battle/fight

dwyieithog bilingual

brwydr fight/battle

hawliau cyfartal equal rights

darlith lecture

dirywiad deterioration

annog encourage

achub to save

sefydlwyd... was established…

ymgyrchu to campaign

deddf iaith language act

y llywodraeth the government

awdurdodau lleol local authorities

cyrff cyhoeddus public bodies

gwarchod to protect

gweithle workplace

streic newyn hunger strike

lansio to launch

cronfa ddŵr water reservoir

collwyd (colli) … was/were lost...

drwgdeimlad ill-feeling

llais voice

hybu dwyieithrwydd to promote bilingualism

cynyddu to increase

canolbwyntio to focus

marchnata to market

cyfrifol responsible

hwyluso to facilitate

trwy gyfrwng y Gymraeg through the medium of Welsh

cwynion complaints

diffyg lack of

gwasanaethau services

gweithredu to implement

hirdymor long-term

trosglwyddo to transfer

cymdeithasol social/socially

cyfathrebu to communicate

llwyddiannus successful

statudol statutory

cyfresi series

cyfieithu to translate

ysgafn light

darlledu to broadcast

gorsafoedd lleol local stations

trefnu to organize

gwyliau Cymraeg Welsh festivals

hyrwyddo to promote

defnyddiwyd... was/were used...

cynhadledd i’r wasg press conference

cyhoeddus public

mudiad organization

cyfleoedd opportunities

sefyllfaoedd situations

cymdeithasu to socialize

gweithgareddau activities

cystadlu to compete

tramor abroad

pencadlys headquarters



Cwestiynau Enghreifftiol

Mae addysg yn un ffordd bwysig o greu mwy o siaradwyr 
Cymraeg. Trafodwch mewn tua 200 o eiriau.

Gallech chi ddewis cyfeirio, er enghraifft, at:

• weledigaeth Llywodraeth Cymru

• enghreifftiau o sut mae addysg yn helpu i greu mwy o 
      siaradwyr Cymraeg yn eich ardal chi

• pam rydych chi’n astudio Cymraeg Safon Uwch a sut mae’n 
eich helpu chi

[20]

Mae’n bwysig bod technoleg Gymraeg yn datblygu er mwyn 
gwneud yn siŵr bod mwy o bobl yn defnyddio’r iaith yn eu 
bywyd bob dydd. Trafodwch mewn tua 200 o eiriau.

Gallech chi ddewis cyfeirio, er enghraifft, at:

• weledigaeth Llywodraeth Cymru;

• enghreifftiau o sut mae technoleg yn eich helpu chi i ymarfer 
yr iaith (e.e. gwefannau, Facebook, Trydar, apiau)

[20]

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gweld miliwn o siaradwyr 
Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Sut bydd hyn yn bosib? 
Trafodwch mewn tua 200 o eiriau.

Gallech chi ddewis cyfeirio, er enghraifft, at:

• addysg

• defnyddio’r iaith yn y gymuned ac yn gymdeithasol

• technoleg

• eich barn chi am weledigaeth Llywodraeth Cymru

[20]

Rydyn ni fel unigolion yn gallu gwneud pethau positif i helpu 
dyfodol yr iaith Gymraeg. Trafodwch mewn tua 200 o eiriau.

Gallech chi ddewis cyfeirio, er enghraifft, at:

• rai pobl o’r gorffennol sy’n bwysig yn hanes yr iaith Gymraeg

• rai pobl yn eich ardal chi heddiw

• eich defnydd chi o’r iaith Gymraeg

[20]

Mae sgiliau Cymraeg yn gallu helpu pobl i gael gwaith yng 
Nghymru. Trafodwch mewn tua 200 o eiriau.

Gallech chi ddewis cyfeirio, er enghraifft, at:

• Lywodraeth Cymru a gwaith Comisiynydd y Gymraeg

• swyddi a gweithleoedd dwyieithog a Chymraeg

• enghreifftiau o rai pobl yn eich ardal chi sy’n defnyddio’r 
Gymraeg yn eu gwaith
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