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1. Cefndir y cwmni 
 

 
IAITH: y ganolfan cynllunio iaith yw asiantaeth polisi a chynllunio iaith amlycaf 
Cymru. Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio 
iaith sy'n cyfrannu at hyfywedd y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol eraill.  

 
Sefydlwyd IAITH yn 1993 i gynorthwyo sefydliadau Cymru i weithredu Deddf yr Iaith 
Gymraeg a ddaeth i rym y flwyddyn honno. Mae swyddogaeth, gweithgaredd, maint 
a dylanwad y ganolfan wedi tyfu yn gyson ers hynny. Mae ein cleientiaid yn cynnwys 
prif gyrff cyhoeddus Cymru a sefydliadau mewn cymunedau iaith eraill ym Mhrydain 
ac Ewrop. 

 

Ers Mehefin 2009 mae IAITH wedi ei chofrestru’n elusen. Amcanion elusennol y 
ganolfan yw: 

 cynnal ymchwil a phrosiectau datblygol mewn perthynas â pholisi a chynllunio 
iaith 

 hyrwyddo gweithgareddau addysgiadol a hyfforddiant proffesiynol yn y maes 

 darparu cyngor, cefnogaeth a gwasanaethau i gynorthwyo sefydliadau i 
ddatblygu arferion dwyieithog. 

 
Trefnir ein gwasanaethau ar sail: 

 ymgynghoriaeth polisi a chynllunio iaith, 

 uned ymchwil a datblygu, 

 gwasanaethau addysg a hyfforddiant, a 

 gwasanaeth rheoli prosiectau. 

 

Mae gan IAITH dîm craidd o 8 o staff yn ogystal â 26 o weithwyr prosiect. At hynny, 
cyflogir nifer o weithwyr llawrydd a phartneriaid eraill o dro i dro. 

 

Gellir cael mwy o wybodaeth am y ganolfan a’i gwaith trwy ymweld â’n gwefan ar:  

 

www.iaith.cymru 

 

Yng nghyswllt y cais hwn mae’n werth nodi bod IAITH wedi bod yn gyfrifol am 
sefydlu, datblygu a chynnal y cynllun ‘Twf’ ers Hydref 2001; ynghyd â chynnal 
prosiectau teuluoedd perthnasol eraill megis ‘Tyfu gyda’r Gymraeg’ (2013-16) a ‘Mae 
Dy Gymraeg Di’n Grêt’ (2008-2015). 

  

http://www.iaith.eu/cwmni-iaith.php
http://www.iaith.eu/ymchwil.php
http://www.iaith.eu/addysg.php
http://www.iaith.eu/rheoli.php
http://www.iaith.cymru/
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2. Eich gofynion 
 

 
Ar sail y fanyleb a gyflwynwyd i gystadleuaeth, dehonglwn eich gofynion fel a ganlyn. 

 
 

2.1 Nod ac amcanion Cymraeg i Blant 
 

Deallwn mai nod Cymraeg i Blant yw cefnogi teuluoedd: 
 

(a) i fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg, a/neu 
(b) i ddewis gwasanaethau gofal ac addysg Gymraeg i’w plant. 

 
Mae tri prif amcan i’r nod hwnnw, sef: 
 

 cefnogi rhieni a darpar rieni i gyflwyno a defnyddio’r Gymraeg ar yr aelwyd; 

 cefnogi rhieni i alluogi datblygiad ieithyddol eu plant yn gymdeithasol; 

 cefnogi rhieni i alluogi datblygiad ieithyddol eu plant yn addysgiadol. 
 
Mae’r fanyleb hefyd yn nodi chwech amcan penodol ar gyfer y gwaith: 
 

 datblygu proses o adnabod a chyrraedd rhieni a fyddai’n elwa ar gefnogaeth 
y rhaglen; 

 datblygu camau pendant a phrosesau pwrpasol er mwyn rhannu 
gwybodaeth gyda rhieni; 

 sefydlu rhaglen o gefnogaeth ddwys i rieni, yn seiliedig ar anghenion 
penodol, gan sicrhau bod y rhieni yn ymwybodol o’r gefnogaeth fydd ar gael 
iddynt y tu hwnt i’r prosiect hwn;  

 sefydlu trefniadau i weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau a chyrff 

perthnasol eraill i gyflawni’r amcanion;  

 blaenoriaethu ardaloedd lle y gellid cynnig cefnogaeth i rieni sydd hefyd yn 
medru manteisio ar gefnogaeth Dechrau’n Deg; a 

 cefnogi amcanion Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr 

Awdurdodau Lleol. 
 
 

2.2 Grŵp targed Cymraeg i Blant 
 

2.2.1 Cefndir ieithyddol y teuluoedd 
 

Deallwn y bydd Cymraeg i Blant yn cael ei anelu at rieni o bob cefndir ieithyddol – 
teuluoedd â phartneriaid Cymraeg/Cymraeg, Cymraeg/Saesneg, Saesneg/Saesneg 
ynghyd â rhieni sengl sy’n siaradwyr y Gymraeg ac yn siaradwyr y Saesneg. 
Cydnabyddir hefyd deuluoedd o gefndiroedd ieithyddol eraill. 
  
Fodd bynnag, anelir yn bennaf at gefnogi teuluoedd sydd ag o leiaf un rhiant yn 
medru’r Gymraeg – a hynny er mwyn ceisio cyfrannu at gynyddu’r cyfraddau 
trosglwyddo iaith ar yr aelwyd. 

  

2.2.2 Oedran plant y rhieni 
 

Deallwn ymhellach y bydd Cymraeg i Blant yn cael ei anelu at amrywiol deuluoedd 
yn ôl oedran eu plant, e.e.: 

 

 darpar rieni a rhieni newydd hyd at 12 mis oed, 
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 rhieni i blant 12 mis hyd at hyd at 3 oed, gan gynnwys plant mewn gofal dydd a 
darpariaethau addysg blynyddoedd cynnar, a 

 rhieni i blant rhwng 3-7 oed, sydd yn derbyn gwasanaethau addysg yn y Cyfnod 
Sylfaen. 

 
Er anelu gwasanaethau’r prosiect at rieni ar hyd yr ystod uchod, rhagwelir y bydd 
trwch y ddarpariaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer rhieni plant o dan 3 oed. Rhagwelir 
hynny am y rhesymau canlynol: 
 

 yr angen strategol i rannu negeseuon cadarnhaol am y Gymraeg gyda rhieni 
ar y cyfle cyntaf ym mywyd eu baban, 

 anawsterau ymarferol a brofwyd gan staff Tyfu gyda’r Gymraeg i ymwneud â 
rhieni plant sydd wedi cyrraedd oed ysgol llawn-amser, e.e. eu bod wedi 
dychwelyd i’r gwaith; a’r  

 angen i sicrhau’r cost-effeithiolrwydd mwyaf wrth drefnu rhaglen waith 
swyddogion maes o fewn y gyllideb sydd ar gael i’r cytundeb. 

 
 

2.3 Ardal weithredol Cymraeg i Blant  
 

Rhagdybir y bydd modd cynnal elfennau ‘marchnata’ a ‘chysylltiadau cyhoeddus’ y 
cynllun ar raddfa genedlaethol mewn cydweithrediad â’r Cleient, gan adeiladu ar 
weithgaredd cyfredol Twf a’r brand ‘Cymraeg’ o ran deunydd gwybodaeth a’r 
cyfryngau cymdeithasol.  
 
Rhagdybir mai diben yr elfennau hynny bydd cefnogi’r gwaith ymwneud wyneb yn 
wyneb â rhieni ar lawr gwlad. Fodd bynnag, credwn bod yn rhaid cydnabod bod yr 
adnoddau sydd ar gael i’r cynllun yn ôl y fanyleb yn golygu y bydd rhaid crebachu 
rhywfaint ar ddarpariaeth cyfredol Twf a Tyfu gyda’r Gymraeg  a chyfyngu gweithredu 
dwys gyda rhieni ar lawr gwlad (ymwneud gweithredol) i rai ardaloedd blaenoriaeth. 
Manylir ar yr ardaloedd gweithredol hynny yng nghorff y cais isod (tudalen 12). 
 

 

2.4 Canlyniadau dymunol 
 

Deallwn, o ran canlyniadau dymunol i’r prosiect, bod disgwyl i gynllun Cymraeg i 
Blant gyfrannu tuag at: 
 

 godi ymwybyddiaeth o werth a manteision y Gymraeg i blant ymysg 
teuluoedd ifanc; 

 cynyddu hyder rhieni yn eu gallu i gyflwyno Cymraeg i’w plant; 

 cynyddu’r defnydd o Gymraeg ymhlith teuluoedd ifanc – ar yr aelwyd ac yn 
gymdeithasol; 

 cynnal a chynyddu’r gyfradd y trosglwyddir y Gymraeg rhwng y cenedlaethau; 

 cynnal a chynyddu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Rydym yn cymryd hefyd y byddai’r uchod yn fodd i Cymraeg i Blant gyfrannu at 
gyrraedd targed cenedlaethol Llywodraeth Cymru o sicrhau bod 30% o ddisgyblion 7 
oed mewn addysg Gymraeg erbyn 2020. 
 
 

*  *  * 
 
Hyderwn, ein bod wedi dangos uchod i ni ddeall eich gofynion yng nghyswllt y 
fanyleb. 
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3. Dull gwaith 
 

 
Disgrifir y dull gwaith isod yn unol â’r amcanion penodol a nodwyd uchod ar sail y 
fanyleb. 
 

 

3.1 Adnabod a chyrraedd rhieni 
 

3.1.1 Cynllun ymyrryd 
 

Bydd Cymraeg i Blant yn adnabod a chyrraedd rhieni er mwyn: 
 

 rhannu negeseuon cadarnhaol am y Gymraeg yng nghyswllt magu teulu, 

e.e.: 
o manteision cyflwyno’r Gymraeg i blant ar y cyfle cyntaf, 
o manteision addysg Gymraeg; 

 rhannu gwybodaeth am ddulliau y gall pob riant eu harddel a’u harfer i 

sicrhau bod y Gymraeg ar yr aelwyd i’w plant; 

 rhannu gwybodaeth am gyfleoedd posibl am gefnogaeth ddwys 

uniongyrchol gan Cymraeg i Blant yn lleol; 

 codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i rieni i gyflwyno’r 

Gymraeg i’w plant drwy amrywiol gyfryngau; 

 codi ymwybyddiaeth o wasanaethau, cyfleoedd addysgol a chyfleoedd 
cymdeithasol cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i’w plant yn lleol. 

 
I’r perwyl hynny byddwn yn cyrraedd rhieni yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol fel 
a ganlyn: 
 

Grŵp targed Dull cyrraedd rhieni 
Darpar rieni Clinigau cyn-famolaeth 

Cyflwyniadau i grwpiau cyn-famolaeth 
Mewn partneriaeth â bydwragedd, gan gynnwys 
bydwragedd Dechrau’n Deg 
 

Rhieni newydd hyd at 12 mis 
oed 

Clinigau ôl-famolaeth 
Cyflwyniadau i grwpiau ôl-famolaeth 
Mewn partneriaeth ag ymwelwyr iechyd, gan 
gynnwys ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg 
 

Rhieni plant rhwng 12 mis hyd 
at 3 oed 

Mewn cydweithrediad â’r Mudiad Meithrin (Ti a Fi) 
a darpariaethau gofal plant eraill yn lleol, gan 
gynnwys Dechrau’n Deg: 
 

- yn uniongyrchol drwy rhoi cyfleoedd i rieni 
gyfarfod neu gysylltu â swyddogion lleol, ac 

- yn anuniongyrchol drwy gynnig cyngor ac 
arweiniad i swyddogion partneriaid ar sut i 
gefnogi rhieni i feithrin amgylchedd dysgu 
cartref sy’n gefnogol i’r Gymraeg. 

 

Plant 3-7 oed Mewn cydweithrediad ag ysgolion ac awdurdodau 
addysg lleol: 
 

- yn uniongyrchol drwy rhoi cyfleoedd i rieni 
gyfarfod neu gysylltu â swyddogion lleol, e.e. 
nosweithiau rhieni mewn ysgolion, ac 
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- yn anuniongyrchol drwy gynnig cyngor ac 
arweiniad pwrpasol i athrawon a 
chynorthwywyr dosbarth ar sut i gefnogi rhieni i 
feithrin amgylchedd dysgu cartref sy’n 
gefnogol i’r Gymraeg, mewn partneriaeth ag 
awdurdodau addysg lleol. 

 
 

At hynny, mewn cydweithrediad â’r Cleient, byddwn yn sicrhau bod dulliau 
hyrwyddo a llwybr cyfeirio yn cael eu cynnal a’u datblygu ar sail y trefniadau 
cyfredol o ran: 
 

 cynnal llinell gymorth – 0845 6051551, 

 cynnal tudalennau Facebook sirol/lleol, 

 cynorthwyo’r Cleient i gynnal gwefan, 

 gwahodd cyfle i e-bostio ymholiadau, 

 dosbarthu llenyddiaeth a deunydd marchnata cyffredinol, mewn partneriaeth 
â’r Cleient, gan gynnwys: 

o ffolder nodiadau darpar rieni, 
o cerdyn sgan, 
o taflenni gwybodaeth defnyddiol; 

 cynnal gweithgareddau marchnata cyffredinol mewn partneriaeth â’r Cleient; 

 cynnal partneriaethau cadarn gyda chyrff perthnasol. 
 

3.1.2 Cofnodi cysylltiadau 
 

Byddwn yn parhau â’r arfer presennol o gofnodi cysylltiadau a’u cadw ar gronfa 
ddata bwrpasol a fydd yn hwyluso modd i ni, y Cleient a phartneriaid eraill perthnasol 
gysylltu â rhieni eto maes o law i gynnig gwybodaeth a chefnogaeth ddilynol. 
Bwriadwn adolygu a datblygu’r trefniant cyfredol yn y cyswllt hwn mewn trafodaeth 
â’r Cleient. 

 
 

3.2 Rhannu gwybodaeth gyda rhieni 
 
Fel nodwyd uchod, byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda rhieni ynghylch: 
 

 manteision cyflwyno’r Gymraeg i blant ar y cyfle cyntaf; 

 dulliau y gall pob riant eu harddel a’u harfer i sicrhau bod y Gymraeg ar yr 
aelwyd i’w plant; 

 manteision addysg cyfrwng Cymraeg; 

 y cyfleoedd posibl sydd yna i fynychu sesiynau cefnogaeth ddwys 
uniongyrchol gan Cymraeg i Blant yn lleol; 

 y gefnogaeth sydd ar gael i rieni i gyflwyno’r Gymraeg i’w plant drwy amrywiol 
gyfryngau; 

 y gwasanaethau, y cyfleoedd addysgol a’r cyfleoedd cymdeithasol cyfrwng 
Cymraeg sydd ar gael i’w plant yn lleol. 

 
Dosbarthir yr wybodaeth uchod i rieni yn rhagweithiol drwy nifer o ddulliau: 
 

 trwy sgyrsiau uniongyrchol â rhieni mewn clinigau cyn-geni ac ôl-eni, ynghyd 
â lleoliadau perthnasol eraill yn y sector iechyd; 

 trwy gyfrwng cyflwyniadau mewn grwpiau cyn-geni ac ôl-eni; 

 mewn sesiynau cefnogaeth dwys a gynhelir gan y cynllun – e.e. sesiynau 
cyffelyb ‘r ‘Amser Twf’, ‘Amser Tyfu’ a’r sesiynau tylino cyfredol; 
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 e-lythyr tymhorol i rieni;  

 drwy gyfrwng partneriaid yn y sector iechyd a’r maes blynyddoedd cynnar 
(gan gynnwys ysgolion) a phartneriaid yn y maes hyrwyddo’r Gymraeg. 

 
At hynny, darperir nifer o gyfleoedd i rieni holi am wybodaeth neu gyrchu gwybodaeth 
eu hunain, drwy gyfrwng: 

 

 llinell gymorth, 

 dalennau Facebook sirol/lleol, 

 dalennau Cymraeg i Blant ar wefan ‘Cymraeg’, Llywodraeth Cymru, a 

 chyfle i e-bostio ymholiadau. 
 

 

3.3 Darparu cefnogaeth ddwys 
 

Bydd swyddogion Cymraeg i Blant yn darparu ystod o sesiynau cefnogol i rieni. Bydd 
y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn wythnosol yn ystod tymor yr ysgolion am hyd at 
2 awr mewn lleoliadau canolog a hygyrch o ansawdd uchel. 
 
Bydd yr ystod hwnnw o gyfleoedd yn cynnwys: 
 

 sesiynau tylino babi achlysurol i rieni â phlant hyd at 6 mis oed; 

 sesiynau Amser Twf sefydlog i rieni â phlant hyd at 12 mis oed; 

 sesiynau Amser Tyfu  sefydlog i rieni plant rhwng 12 mis a 3 oed. 
 
Bydd y swyddogion maes yn cynnig rhaglen dymhorol o 12 sesiwn o 

weithgareddau cefnogol i rieni yn seiliedig ar y rhaglen/cwricwlwm a ddatblygwyd gan 
Twf eisoes. Mae’r cwricwlwm hwnnw yn cynnwys: 
 

 negeseuon craidd i’w rhannu â rhieni; 

 ffeithiau perthnasol ar sail ymchwil academaidd; 

 elfennau o hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith; 

 cynghorion ymarferol; 

 cyfleoedd i fodelu arferion da; 

 cyfeirio rhieni at gyfleoedd lleol i ddilyn llwybr tuag at addysg Gymraeg; 

 cyfeirio at gyfleoedd a gwasanaethau atodol a ddarperir gan bartneriaid. 
 
At hynny, byddai swyddogion maes yn cynnal cyflwyniadau achlysurol i rieni plant 3-
7 oed mewn cydweithrediad ag ysgolion (Cyfnod Sylfaen) a mudiadau a grwpiau 
blynyddoedd cynnar yn ôl y galw a hynny ar amseroedd cyfleus i’r rhieni hynny. 
 
Noder bod ein cynllun gwirfoddolwyr, Ffrindiau Twf, yn cynnig gwerth ychwanegol 

i’r sesiynau cefnogaeth dwys o ran: 
 

 bod yn adnodd ychwanegol i gynorthwyo ein swyddogion maes, a 

 bod yn bwynt o gyswllt lleol i ddarparu cefnogaeth ddilynol anffurfiol. 
 
Byddwn yn edrych am bob cyfle i adeiladu ar seiliau’r cynllun gwirfoddoli cyfredol er 
mwyn dod â gwerth ychwanegol i’r cynllun Cymraeg i Blant. Daliwn y bydd hyn yn 
dod â buddion cymunedol arwyddocaol i’r cynllun yn ogystal. 
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3.4 Gweithio mewn partneriaeth 
  

3.4.1 Gweithio ag asiantaethau partneriaethol 
 
Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid allweddol, fel a 
ganlyn: 
 

 Bydwragedd ac ymwelwyr iechyd, gan gynnwys staff Dechrau’n Deg, er 

mwyn: 
o sicrhau mynediad i glinigau mamolaeth, a 
o sicrhau eu cydweithrediad o ran rhannu gwybodaeth, rhannu 

adnoddau a chynghori rhieni. 
 

 Adrannau Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion cynradd, er mwyn  
o dosbarthu gwybodaeth i rieni am y cynllun a’i wasanaethau, a 
o grymuso staff yr ysgolion i gynnig cyngor ac arweiniad priodol i rieni 

yn unol ag egwyddorion y cynllun. 
 

 Mudiad Meithrin a darparwyr gwasanaethau gofal plant eraill, gan gynnwys 

darpariaethau Dechrau’n Deg, er mwyn: 
o dosbarthu gwybodaeth i rieni am y cynllun a’i wasanaethau, a 
o grymuso staff y Mudiad a chyrff eraill i gynnig cyngor ac arweiniad 

priodol i rieni yn unol ag egwyddorion y cynllun.  
 

 Swyddogion addysg lleol, er mwyn: 
o sicrhau bod y cynllun yn medru cefnogi eu Cynlluniau Strategol 

Addysg Gymraeg. 
 

 Mentrau iaith lleol, er mwyn: 

o dosbarthu gwybodaeth i rieni am y cynllun a’i wasanaethau, a 
o grymuso staff y mentrau i gynnig cyngor ac arweiniad priodol i rieni yn 

unol ag egwyddorion y cynllun. 
 

 Colegau Hyfforddi Athrawon, er mwyn: 

o codi ymwybyddiaeth o’r cynllun a’i amcanion ymhlith darpar athrawon 
Cyfnod Sylfaen.  
 

 Colegau Hyfforddi Bydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd, er mwyn: 

o codi ymwybyddiaeth o’r cynllun a’i amcanion ymhlith darpar 
fydwragedd ac ymwelwyr iechyd, a 

o chynnal y mewnbwn cyfredol a roddir i gyrsiau hyfforddi. 
 

 Cymraeg i Oedolion, er mwyn: 
o cydweithio i hyrwyddo a chynnull sesiynau Cymraeg o’r Crud neu 

Cymraeg i’r Teulu; a 
o chyfeirio rhieni at gyfleoedd dysgu Cymraeg perthnasol i’w 

hanghenion. 
 
Byddwn yn parhau â’n harfer o sefydlu memoranda o ddealltwriaeth gyda 
phartneriaid perthnasol i sicrhau partneriaethau effeithiol. 
 
 

  



 

10 
 

3.4.2 Fforwm sirol Cymraeg i Blant 
 
Nodwyd bod gweithio mewn ardaloedd Dechrau’n Deg a chyda swyddogion 
awdurdodau addysg lleol mewn perthynas â’u Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg 
yn cael eu nodi fel amcanion penodol yn y fanyleb. 
 
Yn y cyswllt hwnnw cynigwn ddatblygiad newydd, sef y dylid sefydlu Fforwm 
Cymraeg i Blant yn sirol o fewn ardal weithredol Cymraeg i Blant a fydd yn gosod 

llwyfan strategol i bartneriaid gydgynllunio o fewn ffiniau awdurdodau lleol; gan 
gynnwys yr awdurdod addysg, Dechrau’n Deg, Mudiad Meithrin, gwasanaeth 
gwybodaeth i deuluoedd, mentrau iaith, Dechrau Da, Cymraeg i Oedolion ac eraill. 
 
Awgrymir y gallai ein swyddogion Cymraeg i Blant fod yn gyfrifol am sefydlu, arwain 
a hwyluso’r Fforymau hynny. Byddant yn gweithredu ar sail cylch orchwyl a gytunir 
gyda Llywodraeth Cymru. 
 
Credwn y byddai sefydlu Fforymau Sirol Cymraeg i Blant yn fodd o godi proffil y 
cynllun ymysg partneriaid allweddol, gwella cydweithio strategol a dwyn gwerth 
ychwanegol i weithrediad y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg sirol. 
Byddai hefyd yn rhoi ffocws a momentwm o’r newydd i’r holl faes. 
 
 

3.4.3 Partneriaid polisi 
 
Mae gan IAITH brofiad arwyddocaol o sicrhau bod negeseuon Twf wedi eu 
hymgorffori i bolisïau cyhoeddus perthynol a dogfennau arweiniol partneriaid, e.e.: 
 

 Gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau ymwelwyr iechyd yng Nghymru (2012), 

 Naw mis a mwy (fersiwn 2), Iechyd Cyhoeddus Cymru, (2015). 

 Dechrau’n Deg – atodiad: canllawiau ar leferydd iaith a chyfathrebu, 
Llywodraeth Cymru (2015), 

 Cofnod Iechyd Personol y Plentyn amryw o ymddiriedolaethau iechyd.  
 
Bwriadwn fedru parhau gyda’r gwaith dylanwadu yma dan fantell Cymraeg i Blant, 
mewn cydweithrediad â swyddogion y Cleient. 
 
 

3.5 Marchnata a chodi proffil 
 

3.5.1 Cynllun marchnata a chynhyrchu deunyddiau 
 
Deallir o’r fanyleb mai’r Cleient fydd yn gyfrifol am farchnata’r cynllun, cynnal ei 
broffil, cynhyrchu deunyddiau a delio gyda chysylltiadau cyhoeddus perthnasol. 
 
Fodd bynnag, byddwn yn neilltuo un o’r tîm rheoli – y Cydlynydd Cynorthwyol – i 
gydweithio gyda swyddogion y Cleient ar yr agweddau hyn er mwyn sicrhau bod 
llinellau cyfathrebu yn cael eu cadw yn glir a chroyw rhwng Llywodraeth Cymru a 
staff y cynllun a bod y cydweithio’n gydlynus ac effeithiol. 
 
Mae’r swyddog penodol yma yn hynod brofiadol yn y cyswllt hwn, gan ddwyn gwerth 
ychwanegol i‘r cynllun o’r herwydd. 
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3.5.2 Sioeau, arddangosfeydd a chynadleddau 
 

Fel rhan o’r strategaeth farchnata/gyhoeddusrwydd awgrymir y dylid parhau gyda 
rhai gweithgareddau allweddol er mwyn cynnal proffil cenedlaethol Cymraeg i Blant 
ymysg grwpiau targed o blith y cyhoedd a rhwydweithiau proffesiynol. Ymhlith y 
gweithgareddau hyn gellid ystyried: 
 

 presenoldeb penodol mewn cynadleddau allweddol ym maes iechyd a’r byd 
addysg; 

 presenoldeb penodol yn sioeau’r CAFC – Y Sioe Fawr, y Sioe Aeaf a’r Wyl 
Wanwyn; 

 presenoldeb mewn sioeau babanod dethol; 

 cynnal Wythnos Genedlaethol Cymraeg i Blant,  a 

 chyweithiau achlysurol gyda phartneriaid, e.e. S4C, Cyngor Llyfrau Cymru  a 
BBC Cymru. 

 
 
 

*  *  * 

 
 
Hyderwn bod yr uchod yn amlinellu cynllun strategol cyfansawdd a all ddeillio ar weithredu 
effeithiol a chydlynus ar lefel genedlaethol, sirol a lleol. 
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4. Blaenoriaethu ardaloedd gweithredol 
 

 
Wrth flaenoriaethu ardaloedd rhaid cydnabod yn gyntaf bod yr adnoddau sydd ar 
gael i’r Cleient ar gyfer y cytundeb hwn yn sylweddol llai na’r gyllideb sydd ar gael yn 
gyfredol ar gyfer gweithredu ‘Twf’ a ‘Tyfu gyda’r Gymraeg’. Yn ail, gan mai ar gyfer 
cynnal Swyddogion Maes a’u gweithgareddau y clustnodir trwch sylweddol y gyllideb 
gyfredol mae’n anorfod y bydd rhaid blaenoriaethu ardaloedd daearyddol ar gyfer 
derbyn gweithgareddau’r Swyddogion Maes yng nghyswllt Cymraeg i Blant.   
 
Byddai’r ardaloedd targed a’r drefn staffio gyfatebol yn dilyn ffiniau awdurdodau lleol 
yn y lle cyntaf, gyda rhai trefniadau traws-ffiniol lle bo hynny’n briodol. Rhaid i’r 
cynllun staffio hefyd adlewyrchu a chydnabod nodweddion daearyddol a 
chymdeithasol lleol. At hynny, byddai trefn o gydweithio ehangach a threfn o 
gefnogaeth i staff yn cael ei weithredu ar lefel ranbarthol – fel sy’n digwydd gyda Twf 
a Tyfu gyda’r Gymraeg ar hyn o bryd.  
 
Cymerir fel pwynt cychwynnol, er mwyn sicrhau dilyniant effeithiol o’r sefyllfa 
gyfredol, y siroedd hynny lle mae Twf a Tyfu gyda’r Gymraeg yn weithredol ynddyn 
nhw eisoes. Er mwyn blaenoriaethu siroedd/ardaloedd gweithredol ymhellach, 
cymerir y meini prawf canlynol i ystyriaeth: 
 

 Nifer a chanrannau siaradwyr Cymraeg yn y siroedd/ardaloedd – mae hyn yn 
dylanwadu’n arwyddocaol ar allu’r gymdeithas leol i gymdeithasoli plant a 
theuluoedd i’r Gymraeg. 

 Cyfraddau trosglwyddo iaith mewn teuluoedd Cymraeg/Saesneg – dyma’r 
grŵp sydd â’r potensial mwyaf i gynyddu eu cyfraddau trosglwyddo iaith. 

 Cyfraddau trosglwyddo iaith mewn teuluoedd Cymraeg/Cymraeg – ceir 
tystiolaeth gadarn na ellir dibynnu ar rieni mewn teuluoedd 
Cymraeg/Cymraeg i drosglwyddo’r Gymraeg  ym mhob achos heb ymyrraeth 
a chefnogaeth, e.e. ardal Penweddig. 

 Cyfraddau plant sydd mewn addysg Gymraeg cynradd – ffactor amlwg ac 
allweddol yng nghyswllt caffael iaith leiafrifol. 

 Argaeledd cyfleoedd cymdeithasol Cymraeg i deuluoedd – i osod cyd-destun 
cymdeithasol i’w defnydd o’r Gymraeg. 

 Nifer a phresenoldeb ardaloedd Dechrau’n Deg. 
 
Rydym hefyd wedi dwyn i ystyriaeth y flaenoriaeth polisi a chynllunio iaith a nodir yn 
Iaith Fyw: Iaith Byw i sicrhau seiliau cymunedol i’r Gymraeg yn ei chadarnleoedd. 

Mae cynnal trosglwyddiad iaith a llwybrau i addysg Gymraeg yn yr ardaloedd hyn yn 
allweddol i hyfywedd y Gymraeg ar draws Cymru. 
 
Rydym hefyd yn ymwybodol o’r angen i gynyddu’r nifer o ddisgyblion sy’n cael eu 
hasesu yn y Gymraeg ym Mlwyddyn 2 (7 oed) yn nifer o siroedd y gogledd a'r 
gorllewin, fel y nodir yn y ddogfen Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad 
Blynyddol 2014-15 (tud 24). 

 
Gwelir amlinelliad o’r ymarferiad mapio yn Nabl 1 isod. Er mwyn mapio’r potensial 
posibl dynodir statws potensial uchel/canolig/isel ar gyfer pob ffactor fesul awdurdod 
lleol. Ar sail yr ymarferiad mapio daethpwyd i farn ynghylch potensial yr ardaloedd 
hynny i dderbyn darpariaeth prosiect maes sy’n hyrwyddo’r nodau a ddisgrifiwyd 
uchod. 
 
Ar sail yr ymarferiad hynny, felly, gan gydnabod y bydd rhai elfennau cyffredinol yn 
cael eu cynnal yn genedlaethol ar draws Cymru, awgrymwn bod y ddarpariaeth 
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Cymraeg i Blant ar lawr gwlad yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer ardaloedd yn yr 
awdurdodau lleol canlynol: 
 

 Ynys Môn 

 Gwynedd 

 Sir Conwy 

 Sir Ddinbych 

 Ceredigion 

 Sir Benfro 

 Sir Gaerfyrddin 

 Powys (Sir 
Drefaldwyn) 

 Abertawe a De Powys

Awgrymir, hefyd, at yr uchod, ein bod yn adeiladu ar y ddarpariaeth gyfredol yn 
Wrecsam a’r Wyddgrug (Sir y Fflint). Awgrymir hyn ar y sail ein bod yn gweld, serch 

yr angen i dalu sylw i gyfraddau trosglwyddo iaith yn Sir y Fflint, bod potensial clir yn 
y ddwy ardal o ran dilyniant addysg Cymraeg a chyfleodd cymdeithasol i ddefnyddio’r 
Gymraeg.  
 
Teg nodi, ar sail y dadansoddiad, y byddai lle hefyd i ystyried cynnig darpariaeth yn 
Rhondda Cynon Taf a Chaerffili â bo adnoddau yn caniatáu – a hynny ar sail y 

niferoedd o siaradwyr Cymraeg a geir yno ac argaeledd y cyfleon addysg Gymraeg 
sydd yn yr ardaloedd hynny. Yn yr un modd, mae Caerdydd a’r Fro yn cynnig ei 
hunan yn ardal i’w ystyried yn y dyfodol am yr un rhesymau. Yn anffodus, fodd 
bynnag, ni welwn bod yr adnoddau a gynigir o fewn y cytundeb hwn yn mynd i 
ymestyn at hynny ar hyn o bryd. 
 
Dydy’r adnoddau, yn anffodus, ddim yn debygol o ymestyn at ardaloedd Castell 
Nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr chwaith. Ceir niferoedd cymharol isel o 
siaradwyr Cymraeg yn y siroedd hyn, ceir hefyd cyfraddau trosglwyddo isel a 
chyfleoedd cymharol brin o ran addysg Gymraeg (er bod arwyddion diweddar bod 
addysg Gymraeg ar gynnydd) a chyfleoedd cymdeithasol prin i deuluoedd 
ddefnyddio’r Gymraeg. At hynny, o brofiad, mae’r dulliau gwaith arfaethedig o gynnal 
grwpiau cefnogi dwys ar gyfer rhieni, ac yn enwedig rhieni o deuluoedd C/S, yn 
medru bod yn fwy problematig mewn ardaloedd trefol ac ôl-ddiwydiannol fel hyn.  
 
Awgrymir hefyd bod natur hynod wledig Brycheiniog ynghyd â phoblogaeth isel a 

gwasgaredig yr ardal yn codi amheuon am gost-effeithlonrwydd ei ddethol fel ardal 
weithredol. Awgrymir, o’r herwydd, cyfuno cymunedau pen uchaf Cwm Tawe ag 
ardal waith Abertawe.  
 
I gloi, er awgrymu’r ardaloedd gwaith uchod ar gyfer derbyn ymyrraeth weithredol, 
derbyniwn mai ar sail trafodaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru y bydd yr 
ardaloedd terfynol yn cael eu dewis. 
 
 
Ardaloedd na fyddai’ derbyn ymyrraeth weithredol 

 
Noder, yn yr ardaloedd hynny na fyddai’n derbyn ymyrraeth weithredol ar lawr gwlad, 
y bydd y tîm rheoli yn gweithi’ agos gyda phartneriaid perthnasol (a enwir ar dudalen 
9) i ledu negeseuon y cynllun drwy gyfrwng dulliau marchnata torfol a’u 
gweithgareddau eu hunain, gan geisio sicrhau – serch y crebachu ar adnoddau – 
bod pob ardal yng Nghymru yn derbyn negeseuon Cymraeg i Blant ar ryw ffurf neu 
gilydd drwy waith partneriaeth. 
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Tabl 1: Ymarferiad mapio potensial ardaloedd awdurdodau lleol lle gweithredir Twf/Tyfu yn erbyn ffactorau perthnasol i Cymraeg i Blant 

 
Awdurdod lleol Nifer y 

siaradwyr 
Cymraeg 

2011
1
 

%  siaradwyr 
Cymraeg 

2011
2
 

% 
trosglwyddo 

iaith C/C 
2011

3
 

% 
trosglwyddo 

iaith C/S 
2011

4
 

Argaeledd 
addysg 

Gymraeg 
cynradd

5
 

Nifer 
ardaloedd 
Dechrau’n 

Deg
6
 

Cyfleoedd 
cymdeithasol 

gan 
bartneriaid 

Statws 
potensial yn 
nhermau CiB 

Ynys Môn 38,568 57% 80% 48% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Gwynedd 77,000 65% 90% 63% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Conwy 30,600 27% 74% 37% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Sir Ddinbych 22,236 25% 82% 41% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Sir y Fflint 19,343 13% 59% 29% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Wrecsam 16,659 13% 80% 40% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Powys 23,990 19% 79% 45% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Ceredigion 34,964 47% 83% 59% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Sir Benfro 22,786 19% 77% 40% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Sir Gâr 78,048 44% 85% 57% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Abertawe 26,332 11% 76% 48% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

CNPT 20,698 15% 72% 42% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Pen-y-bont ar Ogwr 13,103 10% 71% 36% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Rhondda Cynon Taf 27,779 12% 67% 46% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Caerffili 19,251 11% 73% 43% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

 

Caerdydd 36,735 9.3% 84% 49% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

Bro Morgannwg 12,994 11.3% 87% 44% [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] 

 
 

                                                
1
 Cyfrifiad 2011: Y Canlyniadau Cyntaf am yr Iaith Gymraeg, Swyddfa Ystadegau Gwladol (11 Rhagfyr 2011) 

2
 Ibid. 

3
 Adroddiad comisiwn a baratowyd ar ran IAITH/Twf gan Dr Hywel M Jones, Statiaith, 2013. 

4
 Ibid. 

5
 Adroddiad Blynyddol Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 2014-15, Llywodraeth Cymru a gwefan RhAG: http://www.rhag.net/. 

6
 Gwefan www.familypoint.cymru 

 

http://www.familypoint.cymru/
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5. Cynllun staffio 
 

 
 
Ar sail yr ymarferiad mapio ardaloedd, felly, cynigir y tîm canlynol i weithredu’r 
cynllun. Mae’r cynllun yn adeiladu ar y patrwm staffio cyfredol ar gyfer Twf sydd wedi 
ei weithredu’n effeithiol ers 2001. Addasir tiriogaeth ambell i swyddog cyfredol i ateb 
gofynion cyllidol a daearyddol. 
 
Er hynny, tra’n ceisio cadw elfennau o gysondeb er mwyn sicrhau dilyniant llyfn a 
gweithredu mor effeithiol â phosibl am gyfnod o ddwy flynedd ac, hefyd, er mwyn 
anrhydeddu gofynion TUPE, bydd rhai diswyddiadau ymhlith y tîm cyfredol yn 
anochel. Ni roddir enwau wrth swyddi’r swyddogion maes isod gan y bydd rhai o’r 
swyddi hyn yn debygol o fod yn destun cystadleuaeth fewnol i staff, o ennill y 
cytundeb. 
 
 

5.1 Y Tîm Maes 
 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

[Redacted] [Redacted] [Redacted] 

 
 
Newid i sail cytundebau gwaith 
 

  [Redacted] 
 
I ddiriaethu’r cynllun, bydd wythnos waith arferol Swyddog Maes sy’n gweithio 
cytundeb 0.6 (22.5 awr) yn debygol o gynnwys y tasgau canlynol: 
 

 Adnabod a chyrraedd rhieni mewn clinigau a lleoliadau eraill, ynghyd â 
rhannu gwybodaeth (25%) 

 Cynnal 3 sesiwn o gefnogaeth ddwys (40%) 

 Cynnal 1 cyflwyniad mewn cyd-destun sector iechyd, maes addysg neu 
ddarpariaeth blynyddoedd cynnar (10%) 

 Cydweithio â phartneriaid sirol a chynnal perthynas strategol (10%) 

 Trefniadau a gweinyddiaeth (15%) 
 



 

16 
 

Atodir Swydd Ddisgrifiad enghreifftiol ar gyfer swyddogion maes Cymraeg i Blant yng 
nghefn y ddogfen (Atodiad 1). Bydd y Swyddogion Maes yn gweithio o adref ac i 
hwyluso’r gwaith darperir ffôn poced ac i-pad. Mae’r trefniadau hyn eisoes mewn 
grym ac yn golygu bod modd i ni drosglwyddo eu gweithrediad yn ddirwystr o Fawrth 
i Ebrill 2016. 

 
 

5.2 Y Tîm Cynhaliol 
 

Mae’r tîm isod – sy’n cyfateb i gyfanswm o 3.8 swydd amser llawn – yn cynnig trefn 
gefnogaeth gadarn i’r cynllun, trefn sydd wedi datblygu’n uned effeithlon dros gyfnod 
o 14 mlynedd. Noder, fodd bynnag, bod y gefnogaeth ymarferol gyfredol i 
swyddogion maes wedi ei gwtogi 0.3 swydd weinyddol yma i adlewyrchu’r cwtogi 
tebygol a fydd yn nifer y swyddogion maes. 
 

Swyddogaeth 

 

Swyddog % swydd Cydlynydd 
Maes 

Rheolwr Cytundeb [Redacted] 20%  

Cydlynydd Cenedlaethol [Redacted] 80%  

Cydlynydd Cenedlaethol Cynorthwyol [Redacted] 50% 10% 

Rheolwr Cyllid ac Adnoddau [Redacted] 20%  

Uwch Swyddog Gweinyddol (Llanelwy) [Redacted] 60%  

Swyddog Gweinyddol (CNE) [Redacted] 50%  

Swyddog Gweinyddol (Llanelwy) [Redacted] 40%  

Cynorthwyydd Gweinyddol (CNE) [Redacted] 60%  

 
Mae’r tîm uchod – sef y tîm cyfredol sy’n rheoli Twf a Tyfu gyda’r Gymraeg – yn deall 
anghenion cynnal y Tîm Maes yn llawn ac yn gweithredu gweithdrefn lle mae gan 
bob swyddog maes reolwr llinell, sef y Cydlynydd Rhanbarth, ynghyd â mentor 
personol i lywio lles a datblygiad personol yr unigolyn. Mae ansawdd uchel 
gweithdrefnau cefnogi staff IAITH wedi cael eu cydnabod gan Buddsoddwyr mewn 
Pobl ac rydym yn gyfredol wedi cael ein hannog (Tachwedd 2015) i weithio tuag at 
Achrediad Aur gan y corff hwnnw erbyn Ionawr 2017. 
 
Bydd dyletswyddau’r tîm hwn fel a ganlyn: 
 
Rheolwr Cytundeb (0.2 o swydd) – yn atebol i’r Cleient am ansawdd y ddarpariaeth, 
yn dwyn rheolaeth gyffredinol dros y cynllun, yn gyfrifol am osod trywydd strategol y 
cynllun mewn cydweithrediad â’r Cleient, yn reolwr llinell ar y Cydlynydd 
Cenedlaethol a’r Rheolwr Cyllid ac yn gyfrifol am agweddau cyfreithiol a rheolaethol 
cyflogaeth a gweithrediadau IAITH mewn perthynas â’r cytundeb. 
 
Cydlynydd Cenedlaethol (0.8 o swydd) – yn gyfrifol am bob agwedd o weithrediad y 
cynllun yn y maes o ddydd i ddydd a’i ansawdd, yn cynnal perthynas weithredol â 
chynrychiolwyr y Cleient, yn gyfrifol am reoli a chefnogi staff, yn gyfrifol am gynnal 
perthynas adeiladol â rhan-ddeiliaid a phartneriaid cenedlaethol, yn gyfrifol am 
ddarparu cyflwyniadau priodol i gyrsiau hyfforddi bydwragedd a fforymau 
cenedlaethol eraill, yn gyfrifol am sefydlu Fforymau Cymraeg i Blant sirol yng 
ngogledd Cymru. 
 
Cydlynydd Cenedlaethol Cynorthwyol (0.6 o swydd) – yn gyfrifol am gynorthwyo’r 
Cydlynydd Cenedlaethol gyda’i thasgau cyffredinol, gan ddirprwyo â bod angen, yn 
gyfrifol am gydlynu agweddau marchnata a chynnal proffil y cynllun ar y cyd â 
swyddogion y Cleient,  yn gyfrifol am ddatblygu adnoddau ynghyd â rheolaeth a 
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dosbarthiad stoc, yn gyfrifol am hyrwyddo a datblygu cynllun gwirfoddolwyr y cynllun, 
yn gyfrifol am sefydlu Fforymau Cymraeg i Blant sirol yng ngorllewin Cymru, 
gweithredu fel Cydlynydd Rhanbarth yn y De Orllewin. 
 
Rheolwr Cyllid (0.2 o swydd) – yn gyfrifol am fonitro incwm a gwariant perthnasol i’r 
cynllun, cynnal gorolwg dros y gyflogres, cynnal gorolwg ar agweddau o reoli 
adnoddau dynol y cynllun, cynnal systemau cyfathrebu a TGCh mewnol ar ran y 
cynllun. 
 
Y Tîm Gweinyddol (cyfwerth â 2.1 swydd) – bydd pedwar unigolyn yn rhannu 
dyletswyddau gweinyddol, gyda dwy (cyfwerth ag 1.1 swydd) yn cefnogi’r Cydlynydd 
Cenedlaethol, y Cydlynydd Cynorthwyol, y rheolwr Cyllid ac Adnoddau – gan 
gynnwys cynnal systemau gwybodaeth a chronfeydd data’r cynllun; a dwy arall 
(cyfwerth â 1.0 swydd) yn darparu cefnogaeth ymarferol a threfniadol i swyddogion 
maes – un o swyddfa Castellnewydd Emlyn a’r llall o swyddfa Llanelwy.  
 
 

 Ffigwr 1: Strwythur staffio Cymraeg i Blant 
 
 

 

  

[Redacted](0.2) 

Rheolwr y 
Cytundeb 

[Redacted](0.2) 

Rheolwr Cyllid 

Y Tîm Gweinyddol 
(2.1) 

[Redacted](0.8) 

Cydlynydd 
Cenedlaethol 

2 Gydlynydd 
Rhanbarth / 

Swyddog Maes 

15 Swyddog Maes 

(9.0 llawn amser) 

[Redacted](0.6) 

Cydlynydd 
Cynorthwyol 
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6. Dadansoddiad daearyddol 
 

 
6.1 Ymarferiad mapio 

 
Gofynnwyd i ni ddarparu ymarferiad mapio o’r ardaloedd y bwriedir gweithredu 
ynddynt – gan nodi heriau, ein hymatebion i’r heriau hynny a chanlyniadau dymunol 
ar gyfer pob ardal.  
 
Cyn gwneud hynny, rhaid nodi y credwn y byddai llawer o’r heriau, y dulliau gwaith 
a’r canlyniadau dymunol yn gyffredin i bob ardal. O ran heriau a’r materion allweddol 
cyffredin hynny mae: 
 

 cynnal a chynyddu cyfraddau trosglwyddo’r Gymraeg, yn enwedig mewn 
teuluoedd sydd ag un rhiant yn medru siarad Cymraeg; 

 cynyddu’r defnydd o Gymraeg ar aelwydydd rhieni plant 0-7 oed o bob cefndir 
ieithyddol; 

 cynnal a chynyddu nifer y rhieni sy’n dewis gofal plant Cymraeg; 

 cynnal a chynyddu’r cyfraddau sy’n dewis addysg blynyddoedd cynnar 
cyfrwng Cymraeg i’w plant; 

 cynnal a chynyddu’r cyfraddau dilyniant o Gylchoedd Meithrin i ysgolion 
cyfrwng Cymraeg; 

 cynnal a chynyddu nifer y plant 7 oed sydd yn cael eu haddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg; 

 sicrhau bod negeseuon Cymraeg i Blant yn ganolog i wasanaethau 
Dechrau’n Deg – nodwn nad yw’r ddarpariaeth gyfredol yn cael ei gynnal 
drwy gyfrwng y Gymraeg ac eithrio Ynys Môn, Gwynedd a Cheredigion. 

 
Mae’r dull gwaith cyffredinol y byddwn yn ei ddefnyddio i fynd i’r afael â’r heriau 
hynny eisoes wedi ei ddisgrifio mewn adran arall o’r cais (tud. 6-13). At hynny, 
nodwyd eisoes y prif ganlyniadau dymunol cyffredin sy’n deillio o’r heriau uchod a 
fydd yn berthnasol i bob ardal, sef ceisio sicrhau: 
 

 ymwybyddiaeth uwch o werth a manteision y Gymraeg i blant ymysg 
teuluoedd ifanc; 

 mwy o ddefnydd o Gymraeg ymhlith teuluoedd ifanc – ar yr aelwyd ac yn 
gymdeithasol; 

 cynnal a chynyddu’r gyfradd y trosglwyddir y Gymraeg rhwng y cenedlaethau; 

 cynnal a chynyddu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Fodd bynnag, erys amrywiadau lleol, ac i ateb y gofyn, yn y tabl isod rydym wedi 
adnabod heriau a materion penodol a fyddai’n wynebu swyddogion maes yn yr 
ardaloedd gweithredol a ddetholwyd gennym yn ychwanegol at y 7 her uchod. Wrth 
adnabod yr heriau  hyn rydym wedi defnyddio: 
 

 adnabyddiaeth leol fanwl o heriau ac amgylchiadau cyfredol ar sail ein profiad 
yn y maes; 

 dadansoddiad o ystadegau’r Cyfrifiad ar sail adroddiad comisiwn i IAITH/Twf 
gan Statiaith (2013); 

 tablau perthnasol a geir ar wefan www.statiaith.com; 

 dadansoddiad o’r ddogfen Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad 
blynyddol 2014-15; 

 dadansoddiad o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg sirol yr 
ardaloedd dan sylw; 

http://www.statiaith.com/
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 dadansoddiad o Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: Datblygu Cymraeg fel iaith 
gyntaf mewn ysgolion cynradd a’r sector nas cynhelir, Estyn,  (Rhagfyr 2013); 

 dadansoddiad o Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Plant (2013); 

 adroddiadau ar sefyllfa addysg Gymraeg a gyhoeddwyd gan RhAG ar ei 
wefan, gan gynnwys Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014-17 
– Trosolwg Cenedlaethol: Casgliadau Cyffredinol; 

 Adroddiad Blynyddol Mudiad Meithrin 2014-15; 

 Dewiniaith – gweledigaeth Mudiad Meithrin 2015-25; 

 agoriad canolfannau iaith newydd mewn nifer o leoliadau newydd o ganlyniad 
i fuddsoddiad Llywodraeth Cymru; 

 papurau strategol a gyhoeddwyd gan Yr Endid Cymraeg i Oedolion (2015); 

 Y defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru, 2013-15, Llywodraeth Cymru a 

Chomisiynydd y Gymraeg 92105); 

 Dyfodol Llwyddiannus: adolygiad annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau 
Asesu yng Nghymru, Yr Athro G Donaldson, Llywodraeth Cymru (2015); 

 Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; 

 Datganiad ar Hawliau Plant y Cenhedloedd Unedig, UNCRC (1989); 

 Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru ) 2011; 

 Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2012-16; 

 dadansoddiad o gyfleoedd i gydweithio gyda Dechrau’n Deg 
(www.familypoint.cymru.org) ac adnabyddiaeth leol o’r berthynas gyfredol. 

 
 

6.2  Y ddarpariaeth gyfredol yn y maes 
 
Gofynnwyd i ni hefyd amlinellu’r ddarpariaeth gyfredol yn y maes ar gyfer pob sir 
weithredol. Y gwir yw mai’r un yw’r ddarpariaeth sylfaenol ym mhob un o’r siroedd 
targed arfaethedig. Amrywiadau daearyddol a demograffig a geir yn unig. 
 
Felly, cynigwn orolwg o’r sefyllfa gan nodi mai’r asiantaethau a’r darpariaethau 
canlynol, ar y cyfan, sydd ar gael i rieni o fewn pob un o’r siroedd targed arfaethedig: 
 

 gwaith codi ymwybyddiaeth uniongyrchol mewn clinigau a lleoliadau sector iechyd 
gan staff Twf; 

 grwpiau cefnogi a ddarperir gan staff Twf; 

 cyflwyniadau mewn grwpiau cyn-eni ac ôl-eni a ddarperir gan staff Twf; 

 cefnogaeth atodol gan fydwragedd ac ymwelwyr iechyd; 

 tudalennau Facebook lleol Twf; 

 darpariaeth grwpiau Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin y Mudiad Meithrin; 

 grwpiau ôl-eni a gynhelir gan staff sector iechyd a chanolfannau teulu; 

 darpariaeth gofal plant preifat; 

 darpariaeth benodol gan Dechrau’n Deg mewn rhai ardaloedd o ran 
gwasanaethau iechyd a blynyddoedd cynnar; 

 darpariaeth addysg Cyfnod Sylfaen cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cynradd; 

 gwasanaeth gwybodaeth i rieni a ddarperir yn sirol gan awdurdodau lleol; 

 cynlluniau Dechrau Da; 

 cyflwyniadau i fyfyrwyr gofal plant mewn colegau addysg bellach gan staff Twf; 

 darpariaeth gymdeithasol amrywiol gan fentrau iaith. 
 
Manylwn isod ar faterion allweddol penodol fesul sir. 

 
 

http://www.familypoint.cymru.org/
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Tabl 2:  Heriau a materion allweddol fesul sir darged 
 
Yn ogystal â’r heriau cyffredinol uchod, rhestrwn grynodeb o rai o’r heriau a’r prif faterion allweddol penodol ar gyfer pob ardal sirol weithredol. 
 

 
Sir 
 

 
Heriau a Materion Penodol 

 
Gweithredu 

 
Canlyniadau dymunol mewn 
perthynas â’r her neu fater penodol 

    

Ynys Môn Mae Cynllun Strategol Addysg 
Gymraeg Ynys Môn am weld cynnydd 
o 4% o ddisgyblion fydd yn dilyn trac 
Iaith Gyntaf ac a asesir yn y Gymraeg 
fel iaith gyntaf ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen a CA2 gan anelu at 76% 
erbyn 2017. 
 
Potensial i gynyddu dilyniant i addysg 
Gymraeg yng Nghaergybi a Llangefni. 
 

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
 
 
 
 

Cynyddu cyfraddau trosglwyddo C/S 
o’r 48% yn 2011. 
 

Cynnal grwpiau cefnogi yn lleol. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo C/S ar draws y sir. 
 

Adeiladu ar y cydweithio agos sy’n 
bodoli eisoes yn ardaloedd Dechrau’n 
Deg. 
 

Parhau gyda’r cydweithio agos sydd 
yn digwydd ar draws y sir rhwng Twf, 
y sector iechyd, Dechrau’n Deg a 
chyrff blynyddoedd cynnar. 
 

Cynnydd yng nghanlyniadau dymunol 
y prosiect yn ardaloedd Dechrau’n 
Deg, e.e. Caergybi. 

Dylanwad negyddol ymddangosiadol 
gan ysgol sefydledig yng ngogledd 
orllewin y sir. 
 

Codi ymwybyddiaeth o fanteision 
dwyieithrwydd a buddion addysg 
Gymraeg yn ngogledd orllewin yr 
ynys. 
 

Cynnydd yn y nifer o blant sydd yn 
derbyn gofal plant Cymraeg ac 
addysg Gymraeg yn ngogledd 
orllewin yr ynys. 
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Gwynedd Cyfraddau trosglwyddo yn gadarnhaol 
ar y cyfan ond ardaloedd 
Penrhosgarnedd, Pwllheli a Llanberis 
angen sylw. 
 
Bangor yn cynnig heriau o ran 
mudoledd demograffig. 
 

Codi ymwybyddiaeth o fanteision 
dwyieithrwydd a buddion addysg 
Gymraeg yn yr ardaloedd dan sylw. 
 
Parhau i gynnal grwpiau cefnogi yn yr 
ardaloedd hyn. 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo yn yr ardaloedd targed. 

Cydweithio agos yn bodoli yn 
ardaloedd Dechrau’n Deg. 
 

Parhau gyda’r cydweithio agos sydd 
yn digwydd ar draws y sir rhwng Twf, 
y sector iechyd, Dechrau’n Deg a 
chyrff blynyddoedd cynnar. 
 

Cynnydd yng nghanlyniadau dymunol 
y prosiect yn ardaloedd Dechrau’n 
Deg, e.e. Bangor. 

Sefyllfa ieithyddol fregus mewn 
mannau ym Meirionnydd – yn 
enwedig ardaloedd Tywyn, Abermaw 
a Dolgellau. 
 

Parhau i gynnal partneriaethau a 
chynnal grwpiau cefnogi yn yr 
ardaloedd hyn. 
 

Cynnydd cyffredinol yng 
nghanlyniadau dymunol y prosiect yn 
ardaloedd a nodwyd. 

    

Conwy Cyfraddau trosglwyddo teuluoedd C/S 
yn y sir yn is na’r gyfradd 
genedlaethol – 37%. 

Codi ymwybyddiaeth o fanteision 
dwyieithrwydd a buddion addysg 
Gymraeg yn yr ardal dan sylw. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo mewn teuluoedd C/S. 
 
 

Addysg Gymraeg yn  ffactor 
dylanwadol iawn ar hyd y Glannau 
(e.e. Cyffordd, Llandudno, Bae 
Colwyn, Abergele). 
 
 

 
Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg yng Nghonwy. 
 

Dechrau’n Deg yn weithredol yn yr 
ardaloedd uchod. Ymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg yn isel. 
 

Cynnal a chryfhau’r berthynas gyda 
Dechrau’n Deg. 
 

Cynnydd yn argaeledd gwasanaethau 
Cymraeg gan Dechrau’n Deg. 
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Sir Ddinbych 

 
Cyfraddau trosglwyddo teuluoedd C/S 
yn y sir ychydig yn is na’r gyfradd 
genedlaethol – 41%. Angen targedu 
ardaloedd penodol. 
 

Codi ymwybyddiaeth o fanteision 
dwyieithrwydd a buddion addysg 
Gymraeg yn yr ardal dan sylw. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo mewn teuluoedd C/S. 
 
 

Mae Cynllun Strategol Addysg 
Gymraeg Sir Ddinbych am weld 
cynnydd o 4.5%, sef i 29% mewn 
disgyblion mewn addysg Gymraeg 
erbyn 2016- 2017.  
DS: Mae addysg yn ffactor 
ddylanwadol iawn ar y Glannau mewn 
ardaloedd megis Rhyl a Phrestatyn, a 
hefyd  Dinbych yn Nyffryn Clwyd. 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi yn yr 
ardaloedd perthnasol. 
 
Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol. 
 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

    

Sir y Fflint 
 
 

Cyfraddau trosglwyddo teuluoedd C/S 
a C/C yn llawer iawn is na’r gyfradd 
genedlaethol – 29% a 59%. 
 
 
 
 
 

Rhannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg yn gyffredinol 
ymysg rheini. 
 
Parhau i gynnal grwpiau cefnogi gan 
ganolbwyntio ar Yr Wyddgrug 
oherwydd argaeledd addysg 
Cymraeg a chyfleoedd cymdeithasol. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo iaith. 
 
 
 
 
 
 

Cynllun Strategol Addysg Gymraeg 
am weld cynnydd o 1- 2% bob 
blwyddyn ar gyfartaledd yn nifer y 
disgyblion sy’n cael addysg cyfrwng 
Cymraeg.  

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol. 
Datblygu partneriaeth â’r ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn 
ardal Cei Conna. 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
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Powys 
(Sir Drefaldwyn) 
 

Angen canolbwyntio ar dargedu 
teuluoedd C/S yn y sir. 
 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi ym Mro Ddyfi 
a Dyffryn Hafren. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo C/S. 
 
 

Y galw am addysg Gymraeg  yn 
arwyddocaol. Mae’n destun trafod yn 
yr ardal ar hyn o bryd. 
 
Mae dylanwad addysg Gymraeg i’w 
weld yn Y Drenewydd ac mae Ysgol 
Gymraeg newydd ar fin agor (Ysgol 
Dafydd Llwyd). 
 

Cynnal perthynas gref gydag Ysgol 
Dafydd Llwyd ac Ysgol Bro Hyddgen. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi yn Nyffryn 
Hafren ac adeiladu ar y cydweithio da 
gyda’r Mudiad Meithrin. 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

    
Ceredigion Angen targedu teuluoedd C/C yng 

ngogledd y sir. Ymddengys nad yw 
gallu rhieni yn y Gymraeg yn troi’n 
arfer cymdeithasol yn ardal 
Penweddig. 
 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi yn yr ardal 
Aberystwyth a’r cyffiniau. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo yn ardal Aberystwyth. 
 
 
 
 
 

Heriau cyffredinol o ran trosglwyddiad 
iaith ymysg teuluoedd C/S yn 
Aberaeron, Llandysul ac Aberteifi. 
 

Parhau i gynnal grwpiau cefnogi yn yr 
ardal mewn cydweithrediad â 
Chanolfannau Teulu lleol a Dechrau’n 
Deg, gan gynnal y berthynas  dda 
gyfredol gyda Dechrau’n Deg mewn 
ardaloedd perthnasol. 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo. 
 
 
 

Cynllun Strategol Addysg y sir yn 
anelu at gael 80% o ddisgyblion 7 
oed yn derbyn addysg Gymraeg 
erbyn 2017 (cynnydd 6%) 
 

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol. 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg 
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Sir Benfro 
 

Cyfraddau trosglwyddo teuluoedd C/S 
yn is na’r gyfradd genedlaethol. 
Angen targedu teuluoedd C/S yn 
Abergwaun yn benodol.  
 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg. 
 
Cynnal grwpiau cefnogi drwy’r ardal – 
a thargedu Abergwaun a Threfdraeth. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo – yn enwedig yn 
Abergwaun. 
 
 
 
 
 

Twf addysg Gymraeg yn ne a 
chanolbarth Sir Benfro – ad-drefnu 
addysg Gymraeg yn Hwlffordd ar y 
gweill. 
 

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol i 
gefnogi datblygiadau cyfredol. 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Cynllun Strategol Addysg y sir yn 
anelu at gael 23% o ddisgyblion 7 
oed yn derbyn addysg Gymraeg 
erbyn 2017 (cynnydd 4%). 
 

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol i 
gefnogi datblygiadau cyfredol. 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

    

Sir Gâr Niferoedd isel o deuluoedd C/C a C/S 
yn ardal Llanelli. 
Addysg Gymraeg yn bwysig yn yr 
ardal hon. 
 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg. 
Cynnal grwpiau cefnogi drwy’r ardal – 
Llanelli, Porth Tywyn, Llangennech. 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo iaith yn yr ardal. 
 
 

Cynllun Strategol Addysg y sir yn 
anelu at gael 58% o ddisgyblion 7 
oed yn derbyn addysg Gymraeg 
erbyn 2017 (cynnydd 2.5%). 
 

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol i 
gefnogi datblygiadau cyfredol. 

Cynnydd yn y nifer o blant 7 oed sydd 
yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Dechrau’n Deg yn weithredol yn y 
rhan helaethaf o Lanelli – hyn yn gallu 
bod yn her o ran cael rhieni i ddod i 
grwpiau cefnogi Cymraeg i Blant. 
 

Dwysau’r bartneriaeth gyda 
Dechrau’n Deg yn yr ardal – er mwyn 
prif-ffrydio negeseuon y llywodraeth 
ac ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg a 
dwyieithog o fewn Dechrau’n Deg. 

Codi ymwybyddiaeth uwch o werth a 
manteision y Gymraeg i blant ymysg 
teuluoedd ifanc Llanelli. 
Cynnydd yng nghanlyniadau dymunol 
y prosiect yn ardaloedd Dechrau’n 
Deg. 
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Cynnal sefyllfa’r Gymraeg ymhlith 
teuluoedd yn Nyffryn Aman. 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg; a chynnal grwpiau 
cefnogi yn Rhydaman a mannau eraill 
yn y Dyffryn. 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo iaith yn yr ardal. 
 
Cynnal a chynyddu’r dilyniant i 
addysg Gymraeg. 
 

    
Abertawe a de 
Powys 

Cyfraddau trosglwyddo ymysg 
teuluoedd C/S yn allweddol yma. 
 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg; a chynnal grwpiau 
cefnogi. 
 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo iaith yn yr ardal. 
 

Angen canolbwyntio ar yr ardaloedd 
ar gyffiniau’r ddinas ynghyd â Chwm 
Tawe hyd at Ystalyfera ac 
Ystradgynlais yn Ne Powys. 
 
 

Cydweithio’n nes gyda’r awdurdod 
addysg a phartneriaid eraill trwy’r 
Fforwm Cymraeg i Blant sirol i 
hyrwyddo negeseuon cadarnhaol am 
addysg Gymraeg ac arwyddocâd y 
cartref. 
 

Cynnal a chynyddu’r dilyniant i 
addysg Gymraeg. 
 

    

Wrecsam 
 

Anawsterau ynghylch prinder llefydd 
mewn addysg Gymraeg yn Wrecsam. 
 
 

Pwysleisio arwyddocâd yr 
amgylchedd dysgu yn y cartref. 

Parhau i gynnal y galw am addysg 
Gymraeg yn Wrecsam. 
 

 Cyfleoedd i sicrhau twf mewn 
ardaloedd megis Gwersyllt (Ysgol Bro 
Alun) a’r Rhos. 
 

Parhau i rannu negeseuon ynglŷn â 
manteision dwyieithrwydd a buddion 
addysg Gymraeg mewn clinigau yn 
Ysbyty Maelor. 

Cynnal a chynyddu’r gyfradd 
trosglwyddo C/S. 
 

 
Noder: amlinelliad o’r prif faterion yn unig a geir uchod. Ein bwriad, yn unol â’r dull gwaith a gynigir, byddai sefydlu Fforymau Cymraeg i Blant 

ym mhob sir a fyddai’n caniatáu i bartneriaid a rhan-ddeiliaid gynnal dadansoddiadau strategol o‘r anghenion lleol yng nghyswllt gwireddu 
nodau ac amcanion Cymraeg i Blant ar draws y meysydd perthnasol – addysg, blynyddoedd cynnar, gofal plant, iechyd a hyrwyddo’r Gymraeg 
– a chyd-berchnogi’r agenda. Credwn y byddai hyn yn codi’r agenda i lefel llawer mwy strategol gan hwyluso gweithredu mwy cydlynus ar 
draws y bwrdd. 
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7. Ymateb yn benodol i’r meini prawf 
 

 
 

7.1 Profiad o weithio gyda rhieni a theuluoedd 
 
Mae gan IAITH brofiad maith o weithio gyda rhieni a theuluoedd a phrofiad unigryw a 
helaeth o wneud hynny yng nghyswllt hyrwyddo’r Gymraeg. 
 
Fel sy’n hysbys eisoes, IAITH sydd wedi bod yn gyfrifol am sefydlu, gweithredu a 
datblygu’r cynllun Twf ar ran Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth Cymru ers 
Hydref 2001 – 14 mlynedd o brofiad uniongyrchol yn y maes. Yn ystod y cyfnod 
hynny cafwyd cydnabyddiaeth gyson gan ein Cleientiaid o safon uchel ein 
gweithredu a rheoli, ynghyd â chydnabyddiaeth ryngwladol i’r cynllun am ei 
arloesedd ym maes polisi a chynllunio iaith. 
 
At hynny, bu IAITH hefyd yn gyfrifol am ddatblygu cynllun i godi hyder mamau ifanc. 
Bu i ‘Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt’ weithredu’n llwyddiannus iawn mewn sawl ardal o 
Gymru – yn enwedig yn y De Orllewin - am gyfnod o 7 mlynedd hyd at Fawrth 2015.  
 
IAITH hefyd sydd wedi bod yn gweithredu’r cynllun ‘Tyfu gyda'r Gymraeg’ ar ran 
Llywodraeth Cymru ers ei sefydlu mewn tair ardal yn Ne Ddwyrain Cymru yng 
Ngorffennaf 2013. 
 
Bydd y profiad helaeth uchod yn dod â’r manteision canlynol i’r gwaith o weithredu’r 
prosiect hwn ar ran y Cleient; a hynny o ran (a) gwybodaeth a dealltwriaeth o’r maes, 
(b) profiad gweithredol yn y maes ynghyd ag (c) modd i gynnal a datblygu 
perthnasau a rhwydweithiau allweddol yn effeithiol: 
 

(a) Gwybodaeth: 
 

 dealltwriaeth lawn o’r cyd-destun polisi a chynllunio iaith; 

 dealltwriaeth lawn o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar drosglwyddiad iaith o fewn 
y teulu; 

 dealltwriaeth lawn o fanteision dwyieithrwydd cynnar ac addysg cyfrwng 
Cymraeg; 

 dealltwriaeth lawn o bryderon rhieni a’r rhwystrau amrywiol sydd yn eu 
wynebu i gyflwyno Cymraeg i’w plant; 

 sylfaen dystiolaeth a ffynonellau ymchwil eang a chadarn; 
 
(b) Profiad gweithredol: 
 

 tîm o staff hynod brofiadol yn y maes; 

 dull gwaith sydd wedi ei brofi’n effeithiol dros gyfnod o14 mlynedd; 

 profiad helaeth o weithio gyda rhieni mewn nifer o gyd-destunau, e.e.: 
o rhannu gwybodaeth yn ‘oer’ mewn cyfarfodydd unigol wyneb yn 

wyneb, 
o cynnal grwpiau cefnogi dwys, 
o cynnal cyflwyniadau i grwpiau o rieni a phartneriaid, 
o darparu cyngor, tawelu pryderon a chynnig arweiniad ymarferol i rieni, 
o rhannu gwybodaeth drwy gyfryngau cymdeithasol; 

 systemau rheoli a chefnogi staff sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth loyw gan 
gleientiaid a chyrff allanol; 

 systemau gweinyddol, systemau rheoli data a systemau cyfathrebu trwyadl ac 
i bwrpas sydd eisoes yn eu lle. 
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(c) Perthnasau a rhwydweithiau: 
 

 proffil uchel, parch ac ymddiriedaeth ymysg ystod eang o bartneriaid a rhan-
ddeiliaid, gan gynnwys awdurdodau addysg; 

 perthynas waith dda gydag ystod eang o bartneriaid a rhan-ddeiliaid ynghyd â 
dealltwriaeth lawn o’u cyd-destunau gwaith, gan gynnwys rhwydweithiau yn y 
sector iechyd a’r maes blynyddoedd cynnar. 

 
Mae IAITH, felly, mewn sefyllfa gref i gynorthwyo’r Cleient i esblygu’r ddarpariaeth 
gyfredol i ofynion penodol y cytundeb – a hynny mewn modd llyfn, dirwystr, di-dor a 
chost-effeithiol sy’n dod â gwerth ychwanegol gwirioneddol i’r cytundeb. 
 
Rydym eisoes wedi disgrifio’r modd y byddwn yn tynnu ar y profiad uchod i fodloni 
gofynion y Cleient wrth nodi’r Dull Gwaith ar dudalennau 6-24 y cynnig hwn. 
 
 

7.2 Profiad o ddefnyddio a dadansoddi ymchwil a data 
 

7.2.1 Gwasanaethau ymchwil a datblygu IAITH 
 
Mae IAITH wedi darparu gwasanaethau polisi a chynllunio iaith i gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru a thu hwnt ers 1993. Mae darparu gwasanaethau ymchwil a dadansoddi 
data yn rhan ganolog o’r gwasanaeth hwnnw. Yn y cyd-destun hynny mae gan IAITH 
staff sydd yn hynod brofiadol o ran dadansoddi ymchwil a data mewn ystod eang o 
gyd-destunau. Rydym yn darparu gwasanaethau ymchwil a dadansoddi data i amryw 
o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt. Ymhlith ein cleientiaid mae nifer o 
adrannau o fewn Llywodraeth Cymru, nifer o gyrff cyhoeddus amlycaf Cymru, nifer o 
awdurdodau lleol Cymru, Comisiynydd y Gymraeg a chyrff polisi a chynllunio iaith 
strategol mewn cymunedau iaith eraill, e.e. Bòrd na Gàidhlig a Chyngor Cernyw. 
 
Un o’n comisiynau diweddar bu cynnal arolwg cenedlaethol o sefyllfa addysg cyfrwng 
Cymraeg ar ran Comisiynydd y Gymraeg yn gynharach eleni (2015), gan adnabod 
materion allweddol perthnasol. Roedd y comisiwn yn golygu cynnal dadansoddiadau 
helaeth a manwl o ddata addysg cyfrwng Cymraeg o nifer o ffynonellau. Deallwn nad 
yw’r adroddiad hwnnw yn y pau cyhoeddus. 
 

7.2.2 Polisi cyhoeddus, data a chanlyniadau ymchwil 
 
Yng nghyd-destun Cymraeg i Blant yn benodol, mae IAITH yn gyfarwydd iawn â 
dadansoddi data perthnasol i’r maes trosglwyddo iaith a’r maes blynyddoedd cynnar 
dros y 14 mlynedd ddiwethaf y mae wedi bod yn gweithredu Twf a’i chwaer 
brosiectau. Mae Twf a’i chwaer brosiectau wedi eu cynllunio, eu gweithredu a’u rheoli 
yn y lle cyntaf ar sail adnabyddiaeth gadarn o flaenoriaethau polisi cyhoeddus a’u sail 
tystiolaeth. Yn y cyswllt hwn gallwn nodi’r dogfennau polisi arweiniol allweddol 
canlynol: 
 

 Iaith Pawb (2003) 

 Iaith Fyw: Iaith Byw, Strategaeth y Gymraeg 2012-17 

 Bwrw Ymlaen (2014) 

 Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (2012) 

 Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
(2013) 

 
Hefyd, cynhyrchwyd nifer o adroddiadau ar waith Twf dros y blynyddoedd ac fe fu 
dadansoddi casgliadau’r adroddiadau hynny, ynghyd â’r data perthnasol, yn rhan o’r 
daith, gan gynnwys: 
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 Prif-ffrydio Neges Twf i Waith Bydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd, G Roberts, F 
Irvine, H Owen, Bwrdd yr iaith Gymraeg, (Caerdydd: 2010). 

 Twf ac Ymlaen: Asesiad effaith a’r Ffordd Ymlaen, Bwrdd yr Iaith Gymraeg 
(Caerdydd: 2008) 

 Trosglwyddo Iaith mewn Teuluoedd Dwyieithog yng Nghymru, V Mueller-
Gathercole, E M Thomas et al, Bwrdd yr iaith Gymraeg (2006) 

 Gwerthusiad o effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd Cynllun Twf, V Edwards a L 
Pritchard Newcombe, Bwrdd yr iaith Gymraeg, (Caerdydd: 2003). 

 

7.2.3 Ffeil ymchwil ar gyfer sail tystiolaeth prosiect 
 
Un o’r agweddau pwysicaf yn natblygiad Twf a’i chwaer brosiectau dros y 
blynyddoedd yw eu bod wedi eu seilio ar sail tystiolaeth gadarn. Bu’n arfer gennym 
ers dros ddegawd i gynnal ‘ffeil ymchwil’ sy’n casglu ynghyd tystiolaeth ymchwil 
academaidd o bedwar ban byd sy’n cadarnhau negeseuon cadarnhaol ynghylch 
dwyieithrwydd, gwerth ieithoedd lleiafrifol ac addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’r sail 
tystiolaeth honno wedi bwydo negeseuon Twf a’i chwaer brosiectau, wedi bod bod yn 
sail i hyfforddiant staff ac yn sail hefyd i gynhyrchu deunyddiau ac adnoddau ar gyfer 
y cynlluniau. 
 

7.2.4 Data ystadegol 
 
At hyn, mae staff IAITH yn hen gyfarwydd hefyd â defnyddio ffynonellau ystadegol a 
seilir ar y Cyfrifiad, e.e. gwefan a thablau ONS, Neighbourhood Statistics a Statiaith. 
 
O ran data perthnasol o Gyfrifiadau diweddar (2001 a 2011) bu Twf yn ffodus o 
wasanaeth Dr Hywel Merfyn Jones (Statiaith), a fu’n aelod o staff Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg a Chomisiynydd y Gymraeg am rai blynyddoedd. Darparodd Dr Jones nifer 
o ddadansoddiadau ystadegol penodol ar gyfer Twf dros y blynyddoedd ynghylch 
cyfraddau trosglwyddo iaith ar draws Cymru. Cyflwynwyd y data hwn i’r Bwrdd ac i 
sylw IAITH ar nifer o raddfeydd – cenedlaethol, sirol a wardiau etholiadol. 
Defnyddiwyd y data yma yn 2004 a 2014 ar gyfer adnabod tueddiadau lleol o fewn 
siroedd. 
 
Yn 2013 comisiynodd IAITH Dr Hywel Jones i gynhyrchu dadansoddiad o 
dueddiadau trosglwyddo iaith 2001-2011 ar sail Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn 
ardaloedd gweithredol Twf. Taflodd y dadansoddiad nifer o dueddiadau i’r amlwg, 
e.e. tystiolaeth o gynnydd mewn ardaloedd a dderbyniodd fewnbwn dwys gan Twf 
dros gyfnod o amser, ac ardaloedd lle roedd cyfraddau trosglwyddo iaith yn 
gwaethygu o ganlyniad i newidiadau sosio-economaidd a demograffig lleol. Eto, 
rhannwyd y casgliadau yma gyda staff maes Twf er mwyn llywio a blaenoriaethu 
gwaith ac ymdrechion yn lleol. 
 

7.2.5 Gweithredu ar sail tystiolaeth 
 
O ennill y cytundeb hwn byddwn yn parhau i adnabod ffynonellau data perthnasol o 
feysydd perthnasol megis addysg, demograffeg a’r blynyddoedd cynnar er mwyn 
adnabod tueddiadau lleol perthnasol a gosod blaenoriaethau gweithredol, e.e. 
 

 data ynghylch sgiliau Cymraeg y boblogaeth, 

 data ynghylch cyfraddau trosglwyddo iaith, 

 data ynghylch argaeledd a’r defnydd o wasanaethau gofal plant ac addysg 
blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg, 

 data ynghylch dilyniant mewn addysg Gymraeg, 

 data ynghylch y defnydd o’r Gymraeg. 
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Ein bwriad fyddai coladu data perthnasol a rhannu’r canlyniadau gyda phartneriaid 
allweddol o fewn Fforymau Cymraeg i Blant sirol er mwyn pennu blaenoriaethau sirol 
cyfansawdd ar y cyd â phartneriaid a rhan-ddeiliaid. 
 

7.2.6 Monitro a gwerthuso perfformiad 
 
Mae IAITH hefyd wedi bod yn defnyddio data i ddadansoddi effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd  ei waith. Er enghraifft, cofnodir adborth i sesiynau a chyflwyniadau a 
ddarperir gan staff fel mater o drefn, gan ddefnyddio’r data i fonitro ansawdd y 
gwasanaeth a’i effaith ar y cyfranogwyr. Defnyddir data hefyd yn rheolaidd i fonitro 
perfformiad staff ac adrodd ar ddangosyddion i’r Cleient. 
 
Yn olaf, mae’n werth nodi bod IAITH yn cynnal cronfa ddata o unigolion sydd â 
diddordeb mewn Twf – ac, fe dybir maes o law, Cymraeg i Blant. Noder bod y gronfa 
honno ar gael at ddefnydd y Cleient a’r asiantaeth fydd yn ennill y cytundeb cyfredol i 
werthuso’r polisi cefnogi teuluoedd o fewn Iaith Fyw: Iaith Byw – o fewn cyfyngiadau’r 

Ddeddf Diogelu Data personol. 
 

 
7.3 Profiad o dechnegau newid ymddygiad 

 
Mae IAITH yn gyfarwydd iawn â’r datblygiadau diweddar ym maes newid ymddygiad. 
Rydym yn gyfarwydd â’r astudiaethau a’r cyhoeddiadau craidd sy’n arwain y maes, 
sef, ymysg eraill: 
 

 ‘Nudge’, R H Thaler & C R Sunstein, Penguin (2008) 

 GSR Behaviour Change Knowledge Review, A Darton, Uned GSR Trysorlys 
EM (2008). 

 MINDSPACE: influencing behaviour through public policy, Institute for 
Government / Swyddfa’r Cabinet (2009). 

 Influencing Behaviours – A Technical Guide to the ISM tool, Darnton & 
Evans, Llywodraeth yr Alban (2013). 

 
Mae IAITH wedi bod gyda’r cyntaf i sylweddoli arwyddocâd ‘newid ymddygiad’ i bolisi 
a chynllunio iaith yng Nghymru. Cynhaliwyd dwy gynhadledd gennym i wyntyllu’r 
pwnc – un yn Rhagfyr 2014 a’r ail ym Medi 2015, gyda chynrychiolwyr o Lywodraeth 
Cymru yn cyfrannu. At hynny, mae Gareth Ioan, Prif Weithredwr IAITH, wedi bod yn 
hyfforddi ar y pwnc, gan gynnwys cynnal sesiwn i brif weithredwyr mudiadau 
hyrwyddo’r Gymraeg yn y Grŵp Partneriaid a noddir gan Lywodraeth Cymru. 
 
Ym Medi 2014 cynhaliodd Gareth Ioan, Prif Weithredwr IAITH, ymarferiad yn 
dadansoddi methodoleg Twf yn erbyn egwyddorion MINDSPACE. Cynhwysir 
crynodeb o’r ymarferiad yn Atodiad 2. Ar sail yr ymarferiad hynny awgrymir y dylai 
Cymraeg i Blant adeiladu ac ehangu  ar y dulliau a fabwysiadwyd eisoes gan Twf, er 
enghraifft: 
 

 Cymhelliant: cydnabod rhan allweddol cymhelliant rhieni wrth newid arferion 

ieithyddol neu gyflwyno Cymraeg i’w plant. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i staff 
y prosiect fod yn hyddysg yn y manteision sydd ar gynnig i rieni a hynny a’r sail 
tystiolaeth gadarn. Mae staff IAITH yn cael eu hyfforddi yn yr agweddau yma yn 
gyson. Mae staff IAITH hefyd wedi eu harfogi i ddelio yn briodol â phryderon a 
gwrthwynebiadau gan rieni. 

 

 Negesydd: sylweddoli arwyddocâd y negesydd i’r targed. Nid yr un negesydd 

fydd yn taro tant â phawb ond rhaid i’r prosiect sicrhau bod y negeseuon yn 
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gyson, pwy bynnag sy’n eu traddodi, staff y prosiect neu staff partneriaid a rhan-
ddeiliaid – eto mae angen elfen o hyfforddiant cyson yma. 

 

 Arferion ‘set’: rhaid ceisio torri arferion set drwy fodelu arferion newydd a 

meithrin hyder a hyfedredd i wneud hynny. Mae’r sesiynau cefnogaeth ddwys yn 
mynd i’r afael â hyn. 

 

 Perthnasedd: i newid arferion cymdeithasol mae angen taro pan fo’r haearn yn 
boeth. Mae’r Catalaniaid yn hyrwyddo’r cysyniad o’r muda7 – sef adegau 

allweddol ar daith bywyd pan mae newid yn bosibl. Rhaid i’r cynllun adnabod yr 
adegau hynny a manteisio ar y cyfleodd hynny, e.e. beichiogrwydd, genedigaeth, 
dechrau gofal plant, dechrau yn yr ysgol ac ati – a theilwra’r neges yn berthnasol 
i’r muda penodol. 

 

 Ymrwymiad: mae presenoldeb mewn grwpiau cefnogaeth ac ymuno â dalennau 
Facebook yn agweddau ar amlygu ymrwymiad cyhoeddus i werthoedd ac 

arferion penodol. Rhaid sicrhau bod cyfleon i ymrwymo yn cael eu cynllunio. 
 

 Cyflyru: mae gan Twf gynllun marchnata manwl ers rhai blynyddoedd sydd wedi 

anelu at rannu neges Twf gyda mamau ifanc ar adegau penodol a chyson yn eu 
taith fel rhiant. Bydd angen i Cymraeg i Blant adolygu’r cynllun hwnnw a sicrhau 
bod modd cyflyru rhieni i gymryd sylw o negeseuon Cymraeg i Blant mewn modd 
systematig ar hyd eu taith fel rhiant. 

 

 Hunan-foddhad: mae modd fframio negeseuon Cymraeg i Blant mewn modd 

sy’n dangos bod y rhiant yn gwneud y gorau i’w plant ac i’w teuluoedd, gan 
ennyn ymdeimlad o hunan-foddhad o ganlyniad. Bod yn gadarnhaol, egnïol a 
chanmoliaethus yw’r dinc sydd angen ei tharo. 

 

 Emosiwn: mae modd apelio at yr emosiwn ar hyd y daith rianta o ran hunaniaeth 

y teulu, y cyswllt rhwng y cenedlaethau a lles y plentyn mewn cymdeithas 
ddwyieithog. 

 

 Normau: drwy geisio dorri ar arferion ‘set’ a sefydlu arferion newydd bydd 

Cymraeg i Blant yn cryfhau normau cymdeithasol sy’n rhoi gwerth ar y Gymraeg 
ac yn ei dathlu, gan gyfrannu at newid normau cymdeithasol mewn perthynas â’r 
Gymraeg – yn werthoedd ac arferion cymdeithasol yn gyffredinol. 

 
Yn ychwanegol at yr uchod, noder i IAITH arloesi drwy ddatblygu prosiect newid 
ymddygiad blaengar o’r enw Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt – chwaer brosiect i Twf – a 
oedd yn gweithio gyda grwpiau ymyrryd o famau ifanc. Bu’r cynllun yn rhedeg yn 
llwyddiannus rhwng 2008-2015. Ceir gwerthusiad annibynnol o’r cynllun a luniwyd 
gan Gyngor Iaith Hafan yn 2010 ar y ddolen hon:  
http://www.iaith.cymru/uploads/general-
uploads/adroddiad_terfynol_mdgdg_cymraeg.pdf 

 

7.4 Profiad o hyrwyddo trosglwyddiad iaith a manteision y 
Gymraeg 
 
Heb ailadrodd yn rhy faith, o ran profiad o hyrwyddo trosglwyddiad iaith a manteision 
y Gymraeg, rydym eisoes wedi nodi ein profiad o weithredu’r cynllun Twf ers 14 
mlynedd, ynghyd â Mae dy Gymraeg Di’n Grêt a Tyfu gyda’r Gymraeg. Yn ystod y 

                                                
7 Joan Pujolar ac Isaac Gonzàlez (2013) ‘Linguistic ‘mudes’ and the de-ethnicization of language 
choice in Catalonia’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16:2, tud 138-152. 

http://www.iaith.cymru/uploads/general-uploads/adroddiad_terfynol_mdgdg_cymraeg.pdf
http://www.iaith.cymru/uploads/general-uploads/adroddiad_terfynol_mdgdg_cymraeg.pdf
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cyfnod hwnnw rydym wedi llwyddo i ddatblygu dull gwaith effeithiol sydd wedi dwyn 
canmoliaeth gan gleientiaid, partneriaid ac asiantaethau tramor – gan gynhyrchu 
adnoddau dychmygus, e.e. 8 Reswm Da, a dyfeisio dulliau gwaith effeithiol. 
 
Rydym wedi amlinellu ein bwriadau o ran sut rydym ni’n cynnig hyrwyddo negeseuon 
Cymraeg i Blant, gan adeiladu ar y profiad hyn, wrth i ni amlinellu ein Dull Gwaith 
yng nghorff y cais hwn – tudalennau 6-13. 
 
 

7.5 Buddion cymunedol 
 
Nodwyd bod y Cleient yn awyddus i fuddion cymunedol ychwanegol ddeillio o’r 
cytundeb. Mae IAITH yn barod iawn i dderbyn unigolion addas ar brofiad gwaith a 
chynlluniau mentora ac yn gwneud hynny yn aml mewn perthynas ag ysgolion a 
cholegau prifysgol. 
 
At hynny, ers 2013 mae IAITH wedi bod yn datblygu cynllun gwirfoddoli – Ffrind 
Twf – ar  gyfer cynllun Twf. Bwriad y cynllun yw ehangu’r gefnogaeth wybodus a 
sgilgar sydd ar gael i rieni yn lleol, ychwanegu at adnoddau dynol y cynllun mewn 
modd cost-effeithiol a chynyddu’r cyfleoedd Cymraeg i wirfoddolwyr. Bwriadwn  
adeiladu ar y cynllun hwn ymhellach yng nghyswllt Cymraeg i Blant, gan fabwysiadu 
egwyddoron y ddogfen ‘Polisi gwirfoddoli, cefnogi cymunedau, newid bywydau’ 

(2015). Byddai’r cynllun yn gyfrifoldeb i’r Cydlynydd Cenedlaethol Cynorthwyol. 
 
 

7.6 Sicrhau ansawdd, rheoli prosiectau a gwerthuso 
 
Cyflwynwn Gynllun Ansawdd safonol y cwmni i’ch sylw isod (tudalen 34). At hynny, 
wele amlinelliad o ddulliau rheoli staff a gwerthuso perfformiad y cwmni yng nghyswllt 
y darpar gytundeb.  
 
Diwylliant ac ethos sy’n rhoi pwyslais ar ansawdd 
 
Arweinir diwylliant rheoli a chefnogi staff IAITH gan nifer o ddogfennau polisi craidd: 
 

 Gwerthoedd craidd IAITH – sy’n amlinellu gwerthoedd a’r ethos sy’n sail i 
ddiwylliant y cwmni 

 Fframwaith cymwyseddau IAITH – sy’n manylu ar yr arferion, y wybodaeth a’r 
gwerthoedd sy’n ddisgwyliedig gan staff ar hyd ystod o gymwyseddau a 
lefelau cyfrifoldeb  

 Gweithdrefn Rheoli a Mentora IAITH – sy’n pennu rheolwr llinell a mentor lles 
a datblygu i bob aelod o staff 

 
Mae IAITH yn arfer proses anwytho penodol i staff sy’n sicrhau eu bod yn deall 
disgwyliadau’r swydd a disgwyliadau’r cwmni o’r dechrau. 
 
Mae IAITH yn rhoi pwyslais ar hyfforddiant a datblygiad proffesiynol. Yng nghyswllt 
Cymraeg i Blant bydd cyfleoedd i staff adnabod anghenion datblygu drwy ein 
gweithdrefn arfarnu ar sail cymwyseddau. Bydd anghenion hyfforddi cyffredinol yn 
cael eu diwallu drwy gyfrwng cyfarfodydd tîm llawn a chyfarfodydd timau rhanbarth 
tymhorol. 
 
Mae’r uchod yn sail i broses o reoli a chefnogi staff cynhwysfawr sydd wedi derbyn 
achrediad gan Buddsoddwyr mewn Pobl yn 2014 ac anogaeth i weithio tuag at 
Achrediad Aur erbyn Ionawr 2017. 
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7.6.1 Rheoli gwaith a phrosiectau 
 
Rheolir pob prosiect yn IAITH ar sail Cynllun Gweithredu blynyddol sydd wedi ei 
seilio ar ddealltwriaeth lawn o anghenion y Cleient. (Defnyddir egwyddorion 
PRINCE2 fel sail i’n gweithredu). Mae Cynlluniau Gweithredu yn cynnwys tasgau, 
dangosyddion, targedau, amserlenni, adnoddau a chyfrifoldebau. Ceir Cynlluniau 
Gweithredu prosiect-cyfan, e.e. Twf neu Tyfu gyda’r Gymraeg, gyda’r rheini yn sail i 
Gynlluniau Gweithredu unigol staff. 
 
Mae rheolwyr llinell yn cyfarfod â staff prosiect ar ddechrau blwyddyn waith i gytuno 
ar y cynlluniau a gosod dangosyddion perfformiad a thargedau. Mae perfformiad yn 
erbyn dangosyddion a thargedau yn cael ei adrodd yn fisol drwy gyfrwng 
adroddiadau misol. Cant eu cofnodi’n ganolog er mwyn adrodd i’r Cleient fel bo’r 
gofyn. 
 
Yn achos Cymraeg i Blant bydd 2 o’r 17 Swyddog Maes a’r Cydlynydd Cynorthwyol 
yn gweithredu fel 3 Cydlynydd Rhanbarth, sef rheolwr llinell ar gyfer timau o 5 
swyddog maes. Rheolir/cefnogir y Cydlynwyr a’r staff gweinyddol gan y Cydlynydd 
Cenedlaethol a hithau gan Reolwr y Cytundeb. 
 
Mae’r gefnogaeth/rheolaeth gan y rheolwr llinell yn parhau drwy gyfrwng cyfarfodydd 
bugeiliol hanner tymhorol ffurfiol – gan gynnwys cyfarfod arfarnu blynyddol – a 
chyswllt bugeiliol anffurfiol achlysurol. Mae’r cyfarfodydd bugeiliol yn cynnwys elfen o 
arsylwi gwaith y swyddog maes i sicrhau ansawdd y ddarpariaeth. 
 
Mae mentoriaid hefyd yn cynnal cyfarfodydd mentora tymhorol i roi cyfle i staff drafod 
materion lles a datblygiad personol a phroffesiynol. 
 

7.6.2 Monitro a gwerthuso effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
 
Fel nodwyd uchod mae ansawdd y gwaith yn cael ei fonitro trwy gyfarfodydd ac 
arsylwadau bugeiliol tymhorol ac adroddiadau gwaith misol sy’n cynnwys 
dangosyddion a thargedau, ynghyd ag ymholiadau achlysurol i bartneriaid ynghylch 
ansawdd gwaith partneriaethol y swyddog. Fe esbonnir y weithdrefn yma yn glir i 
swyddogion yn ystod y broses anwytho. 
 
Yn ychwanegol at hynny, mae IAITH wedi arfer ceisio monitro ansawdd ei waith a 
mesur effaith ei waith drwy nifer o dechnegau, e.e.: 
 

 ffurflenni adborth cyfranogwyr i weithgareddau,  

 grwpiau ffocws achlysurol, 

 cyfweliadau dros y ffôn gyda gweithwyr sector iechyd, 

 casglu tystiolaeth lafar/ysgrifenedig o effaith prosiectau ar arferion iaith 
teuluoedd, a 

 defnyddio holiaduron ar-lein. 
 
Cyflwynwyd sawl adroddiad gwerthusol i sylw cleientiaid yng nghyswllt Twf, Tyfu 
gyda’r Gymraeg a Mae Dy Gymraeg Di’ Grêt dros y blynyddoedd. 
 
 

7.6.3 Cyflawni terfynau amser 
 
Mae ein dull o weithredu ar sail Cynlluniau Gweithredu prosiect-gyfan a Chynlluniau 
Gweithredu unigol yn sicrhau dull o fonitro a gwerthuso perfformiad sy’n fodd i gadw 
llygad clos ar dargedau cynnyrch a thargedau amser. At hynny, ceir trefn rheoli llinell 
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o'r Rheolwr Cytundeb i’r Cydlynydd Cenedlaethol, Cydlynwyr Rhanbarth a 
swyddogion Maes sy’n fodd o fonitro cyflawniadau yn erbyn cerrig milltir. 
 
Mae gan IAITH dros 20 mlynedd o brofiad yn darparu ystod o wasanaethau i gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt ar sail masnachol. Mae cyflawni comisiynau yn 
erbyn terfynau amser yn rhan o drefn waith arferol y cwmni ac yn ddangosydd 
ansawdd. 
 
Gwerth yw nodi, yn ystod y 14 mlynedd o weinyddu a gweithredu Twf a’i chwaer 
brosiectau ni fu i IAITH fethu unrhyw derfyn amser ar unrhyw achlysur. Hyderir bod 
hynny’n dysteb i gadernid ein dulliau rheoli yn y cyswllt hwn. 
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8. Cynllun Ansawdd IAITH 
 

 
 

[Redacted] 
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9. Costau rhesymol 
 

 
 
Cyflwynwn y costau rhesymol canlynol i’ch sylw ar sail 14 mlynedd o brofiad yn rheoli 
cyllideb gyfatebol. 
 
Mae’r costau yn cael eu cyflwyno ar gyfer cyfnod o 12 mis. Cyflwynir yr un gyllideb ar gyfer 
2016-17 ac ar gyfer 2017-18 ar sail y cyfraddau chwyddiant isel a sefydlog cyfredol.  
 
Costau cyflogi 
 
Costau cyflogi 17 Swyddogion Maes:    [Redacted] 
 
(cyfwerth â 9 swydd llawn amser) 
 
Costau cyflogi’r Tîm Rheoli:      [Redacted] 
 
(cyfwerth â 1.6 swydd amser llawn) 
 
Costau cyflogi’r Tîm Gweinyddol:     [Redacted] 
 
(cyfwerth â 2.3 swydd amser llawn) 
 
Cyfanswm costau cyflogi        [Redacted] 

 

Costau cynnal gwaith maes 
 
Costau teithio a threuliau achlysurol     [Redacted] 
 
Costau prosiect maes: 17 x [Redacted]    [Redacted] 
Costau cyfathrebu: ffonau, TGCh, data a chefnogaeth  [Redacted] 
 
Hyfforddiant a chyfarfodydd staff:     [Redacted] 
 
Cyfanswm costau cynnal gwaith maes      [Redacted] 

 
Costau cynnal prosiect cyffredinol 
 
Costau prosiect canolog: adnoddau staff, arddangosfeydd,  [Redacted] 
recriwtio, llungopïo, gweithgareddau achlysurol, 
comisiynu ymchwil, adnoddau achlysurol, post a chludiant 
 
Gorbenion prosiect: cyfran o renti a threthi swyddfeydd (2),  [Redacted] 
cost storio, lesau cyfarpar gweinyddol, ynni, cynnal a chadw, 
yswiriannau, cost trefniadau rheoleiddwyr 
 
Cyfanswm costau cynnal prosiect       [Redacted] 

 
Ffi rheolaeth @ [Redacted] %       [Redacted] 
 

Is-gyfanswm         £414,750 

 
 TAW @ 20%         £  82,950
  
 Cyfanswm         £497,700 
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10. Pam IAITH? 
 

 
 

[Redacted] 
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Atodiad 1       ENGHRAIFFT 
 

Swyddog Maes Cymraeg i Blant 
Disgrifiad Swydd 2016-18 
 
 
 
 

Teitl:   Swyddog Maes (Ardal) 
 
 
Telerau: Cytundeb ar gyfer ?? awr yr wythnos, sef ??% o swydd amser 

llawn. Cytundebir ar sail cytundeb gwaith tymor ysgol. 
 

Cytundebir hyd at ?????????????? yn y man cyntaf. Mae 
cytundebau dilynol yn amodol ar berfformiad yr unigolyn a 
pharhad cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru i’r cynllun. 

 
Telir costau teithio ac unrhyw dreuliau gweinyddol rhesymol 
eraill a ddaw o gyflawni dyletswyddau’r cytundeb. Darperir 
cynllun pensiwn budd-ddeiliaid. 

 
 
Cyflog: Ar raddfa NJC 18-27 p.a. pro rata yn ôl profiad a chymhwyster. 
 
 
Lleoliad: Bydd y Swyddog yn gweithio yn ardal ???????????????? 
 
 Disgwylir mai o’i g/cartref bydd y swyddog yn gweithio yn bennaf 

ond ceir cefnogaeth weinyddol i’r swydd o’n swyddfa yn 
??????? 

 
 
Atebol i: Prif Weithredwr Iaith Cyf. trwy’r Cydlynydd Cenedlaethol a’r 

Cydlynydd Rhanbarth.   
 
 
Amcan y cytundeb: 
 

Gweithredu prosiect Twf yn lleol yn unol ag arweiniad y 
Cydlynydd Rhanbarth a’r Cydlynydd Cenedlaethol. 

 
 

Dyddiad cau:    
 
Dyddiad cyfweliad:   
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Cefndir y Prosiect 
 
 
I’w gadarnhau. 
 
 
 
 
 
 

Dyletswyddau 
 
Prif ddyletswyddau’r swydd yw: 
 

 Sefydlu a chynnal grwpiau cefnogi i rieni dan faner ‘Amser Twf’ / Cymraeg i Blant. 
 

 Gweithio mewn partneriaeth a bydwragedd ac ymwelwyr iechyd yn y maes iechyd, gan 
gynnwys gweithwyr Dechrau’n Deg, i hyrwyddo negeseuon cadarnhaol i deuluoedd, 
hyrwyddo gwasanaethau cefnogol y cynllun a recriwtio rhieni i grwpiau cefnogi. 

 

 Sicrhau trefn o ymweld a chlinigau yn yr ardal (gan gynnwys clinigau Dechrau’n Deg) er 
mwyn sgwrsio gyda rhieni yn yr ystafell aros, gan deilwra’r neges ar gyfer yr unigolyn a 
recriwtio rhieni ar gyfer y grwpiau cefnogi. 

 

 Cynnal cyswllt gydag ysgolion lleol, a staff y Cyfnod Sylfaen yn benodol, i’w cefnogi i 
sicrhau bod rhieni yn cyflwyno a defnyddio’r Gymraeg ar yr aelwyd er mwyn atgyfnerthu 
addysg eu plant. 

 

 Cynnal perthynas gyda mudiadau blynyddoedd cynnar a gofal plant cyfrwng Cymraeg, 
gan hyrwyddo eu gwasanaethau, eu cefnogi i sicrhau bod rhieni yn cyflwyno a 
defnyddio’r Gymraeg ar yr aelwyd a hyrwyddo dilyniant i addysg Gymraeg. 

 

 Cynnal cyflwyniadau byr i grŵp o rieni mewn sesiwn crefft rhieni (ante-natal) a sesiwn ôl-
eni (post natal).  

 

 Sefydlu, arwain a hwyluso Fforwm Cymraeg i Blant sirol a fydd yn gosod llwyfan 
strategol i bartneriaid gydgynllunio o fewn ffiniau awdurdodau lleol; gan gynnwys yr 
awdurdod addysg, Dechrau’n Deg, Mudiad Meithrin, gwasanaeth gwybodaeth i 
deuluoedd, mentrau iaith. 

 

 Cysylltu â sefydliadau a grwpiau perthnasol eraill yn lleol er mwyn hyrwyddo’r cynllun, 
e.e. llyfrgelloedd, canolfannau teulu, gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd, Teuluoedd 
yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf ac ati. 

 

 Datblygu a chynnal tîm o wirfoddolwyr lleol i gynorthwyo yn y gwaith o gefnogi rhieni, 
gan gynnwys ystyried lleoliadau profiad gwaith a chyfleoedd mentora. 

 

 Cydweithio â gweddill y tîm ar agweddau rhanbarthol a chenedlaethol y cynllun, pan 
gyfyd cyfleoedd 

 

 Ymgysylltu â rhieni targed drwy gyfrwng dalen Facebook lleol, er mwyn hyrwyddo 

negeseuon y cynllun a hyrwyddo grwpiau cefnogi yn lleol. 
 

 Cynnal cyswllt gyda meddygfeydd lleol, unedau mamolaeth ac unedau sgan i gynnal 
proffil y prosiect, gan gyflenwi unedau sgan yr ysbytai gyda deunyddiau marchnata, os 
yn berthnasol.  

 

 Cynnal proffil y cynllun yn lleol drwy gyfrwng papurau lleol, papurau bro a chyfryngau 
eraill.   

 

 Cyflawni tasgau rhesymol eraill o dro i dro i hyrwyddo Twf wrth i’r prosiect ddatblygu. 
 

 Cadw cofnod manwl o’r gwaith a chyflwyno adroddiad misol cryno. 
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Proffil y Swyddog 
 
Ystyrir y meini prawf canlynol yn hanfodol (yn ddymunol) ar gyfer y swydd uchod: 
 
Cymwysterau: 

 

 addysg uwchradd dda 

 cymhwyster proffesiynol mewn maes cysylltiol (yn ddymunol) 
 
Sgiliau: 
 

 medru siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl, 

 sgiliau rhyngbersonol da, 

 sgiliau cyflwyno, hwyluso a gwaith grŵp, 

 y gallu i weithio a threfnu gwaith yn annibynnol, 

 defnydd car a thrwydded yrru lân. 
 
Gwybodaeth: 

 

 adnabyddiaeth leol 

 gwybodaeth gyffredinol am gyrff sy’n hyrwyddo’r Gymraeg 

 gwybodaeth gyffredinol am y maes blynyddoedd cynnar a’r gyfundrefn addysg (yn 
ddymunol) 

 gwybodaeth gyffredinol am waith bydwragedd ac ymwelwyr iechyd (yn ddymunol) 
 
Agweddau: 

 

 brwdfrydedd dros hyrwyddo’r Gymraeg, 

 ymlyniad at egwyddorion cyfle cyfartal, 

 ymagwedd greadigol ac adeiladol i wynebu heriau a datrys problemau, 

 y gallu i gydweithio’n effeithiol fel rhan o dîm. 
 
Profiad 

 

 profiad o waith datblygu ar lefel leol neu ranbarthol (yn ddymunol), 

 profiad o weithio yn y maes blynyddoedd cynnar (yn ddymunol), 

 profiad o ddarparu hyfforddiant galwedigaethol (yn ddymunol) 

 profiad o weithio yn y sector iechyd (yn ddymunol), neu faes perthnasol arall 

 profiad o hyrwyddo’r Gymraeg o fewn sefydliadau neu yn y gymuned (yn 
ddymunol). 

 
 
Bydd Fframwaith Cymwyseddau staff IAITH yn manylu ymhellach ar yr agweddau uchod. 
 
Noder: y cymhwyster mwyaf ar gyfer y swydd yw brwdfrydedd dros y Gymraeg, 

trefnusrwydd, a’r gallu i gyflwyno negeseuon y cynllun yn ddeniadol a 
difygythiad i bobl o bob math a chefndir. 
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Atodiad 2 
 
 
 
 
 
Dadansoddiad o fethodoleg Twf yn erbyn MINDSPACE. 
 
 

1. Beth yw MINDSPACE? 
 

 Model i ddisgrifio agweddau ar ddulliau o geisio newid ymddygiad yw MINDSPACE: 
influencing behaviour through public policy. 

 Datblygwyd y cysyniad gan Swyddfa Cabinet Llywodraeth San Steffan a Sefydliad 
Llywodraethu (Institute for Government) yn 2009-10. 

 Bwriad MINDSPACE yw ceisio disgrifio y ffyrdd mwyaf effeithiol o droi polisi cyhoeddus 
yn ymddygiad cymdeithasol normadol. 

 Gellir defnyddir MINDSPACE, felly, i ddadansoddi effeithiolrwydd prosiectau a 
blaengareddau yn nhermau newid ymddygiad cymdeithasol dymunol.  

 
 

2. MINDSPACE a Twf 
 

 Mae gwerthuso polisi cyhoeddus yn nhermau (a) effaith, a (b) gwerth am arian, yn ddau 
nodwedd amlwg yn y sector cyhoeddus heddiw. 

 Mae cysyniadau megis ‘nudge theory’ yn cael eu cyhwfan yn gyson. 

 At hynny, mabwysiedir dull RBA (Results Based Accountability) yn gyffredinol bellach. 

 Mae cryn bwysau wedi bod – ac yn parhau i fod – ar i Twf (fel prosiectau cyffelyb eraill) 
brofi ei effeithiolrwydd (a’i effeithlonrwydd) fel prif raglen cynllunio iaith y Llywodraeth. 

 
 
3. MINDSPACE: y mneumonic 
 
Mae pob llythyren yn MINDSPACE yn cynrychioli agwedd ar y mater (yn Saesneg wrth 
gwrs), h.y. beth sy’n dylanwadu neu’n lywio ein hymddygiad: 
 

Messenger - mae pwy sy’n trosglwyddo’r neges yn bwysig 

Incentives - mae’r manteision ac osgoi risgiau yn allweddol 

Norms  - mae pobl yn hoffi dilyn esiampl a normau ymddygiadol pobl eraill  

Defaults - rydym yn gaeth i hen arferion 

Salience - mae’r hyn sy’n newydd a pherthnasol i ni yn tynnu ein sylw 

Priming - dylanwadir ar ein hymddygiad gan signalau cudd 

Affect  - mae ein hemosiynau yn llywio ein hymddygiad 

Commitments - ymdrechwn i wireddu addunedau cyhoeddus a phlesio eraill 

Ego  - rydym yn ymddwyn mewn modd sy’n boddhau’r hunan 
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4. Mapio Twf yn erbyn hanfodion MINDSPACE 
 
Mae rheolwyr Twf wedi pwyso a mesur elfennau MINDSPACE yng nghyswllt Twf, gan 
adnabod yr hyn sy’n digwydd eisoes yn ogystal â phosibiliadau i’w hystyried yn y dyfodol. 
Cyflwynwyd hyn i staff maes Twf ym mis Medi er mwyn adeiladu ar y darlun cyntaf hwnnw. 
 
Er mwyn Cymreigio’r model, rydym wedi cyfieithu’r agweddau i sillafu CNAPYCHEN! 
Croesawir gwelliant!! 
 
 

 Dulliau cyfredol Camau posibl i’w hystyried 
Cymhellion  Mae manteision yn ganolog i’r 

neges o’r dechrau – wedi eu 
nodi yn ‘8 Rheswm Da’. 

 Mae Swyddogion Maes wedi 
eu hyfforddi i leddfu pryderon. 
 

 Oes angen amlygu’r risgiau o 
beidio cyflwyno’r Gymraeg, 
tybed? 

Negesydd  Swyddogion Maes Twf yn 
arbenigwyr mae modd 
ymddiried ynddyn nhw. Dyw e 
ddim yn waith i bawb. 

 Clywed y neges gan weithwyr 
iechyd hefyd yn briodol ond (a) 
ni ddylid dibynnu arnyn nhw, a 
(b) noder bod neges Twf yn 
rhedeg yn groes i negeseuon 
osgoi risg eraill y gweithwyr 
iechyd. 
 

 Angen diweddaru B&YI yn 
gyson. 

 Rhoi mwy o le i lais rhieni yn 
ein marchnata a’n cynghorion? 

Arferion ‘set’  Amser Twf a chyngor Twf yn 
ceisio torri arferion ‘set’ a 
sefydlu arferion newydd, e.e. 
hwiangerddi a iaith perthynas 
rhiant a phlentyn. 
 

 Cynyddu cyfleoedd i fodelu 
arferion newydd.  

 Twf yn ymwybodol o’r her o 
newid arferion iaith teuluoedd 
– angen cydnabod hynny 
fwyfwy? 

 Sicrhau bod Twf yn rhan 
ganolog o ymgyrch Y Pethau 
Bychain, Llywodraeth Cymru. 
 

Perthnasedd  Mae neges Twf yn berthnasol 
iawn ac yn ‘newydd’ ar adeg 
arwyddocaol yn hanes y teulu. 

 Tybed a oes angen mwy o 
bwyslais ar deuluoedd sy’n 
disgwyl plentyn neu sydd 
newydd gael eu baban cyntaf? 

 

Ymrwymiad  ‘Amser Twf’ yn gofyn am 
ymrwymiad i gyfres o 
gyfarfodydd – a hynny yn ei 
dro yn gyfle i ysgogi 
ymrwymiadau cyhoeddus 
eraill, e.e. Facebook. 

 Deunydd am ddim Twf yn 
annog ad-dalu ymrwymiad. 
 

 Angen ffurfioli rhai o’r heriau 
yn ystod Amser Twf, efallai, 
gan ddilyn arferion MDGDG. 

 Angen ymestyn cyfleoedd 
cefnogaeth i ymrwymo rhieni 
ar ôl i’w plant fod yn 12 mis. 
Plethu â Tyfu? 
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Cyflyriad  Mae gan Twf gynllun 
marchnata manwl sydd wedi ei 
gynllunio i gyflwyno’r brand a’r 
neges i’r rhiant (y fam) ar 
adegau arwyddocaol ar hyd y 
daith beichiogrwydd a magu’r 
baban. 
 

 Angen cynnal proffil uchel i 
logo Twf. 

 Oes lle i gryfhau’r cyflyriad drip 
feed? 

Hunan-foddhad  Rhoi cyfle gwell i’r plantos. 

 Codi hyder rhieni yn eu gallu i 
gyflwyno’r Gymraeg i’w plant – 
gan gynnwys dysgwyr a’r rhai 
â Chymraeg yn ail iaith o 
ddyddiau ysgol. 

 Canmol rhieni am bob cam 
cadarnhaol. 
 

 Angen adfer y gwaith o 
gynyddu sgiliau iaith – trwy 
Ffrindiau Twf, o bosibl. 

Emosiwn  Dull canolog Twf yw cynnal 
sgyrsiau 1:1 gyda mamau (gan 
amlaf) lle ceri cyfle i rannu 
profiad  personol a straeon 
teuluol. 

 Mae cysylltu iaith a dyfodol 
babanod a phlant hefyd yn taro 
tant emosiynol. 

 Ceir cyfle i gysylltu iaith â 
gwahanol lefelau o 
hunaniaeth, gan gynnwys y 
teulu. Neges Twf yn creu pont 
â chenedlaethau blaenorol y 
teulu. 

 

 Tybed a oes angen pwysleisio’r 
cyswllt â hunaniaeth? 

Normau  Twf yn ceisio’n ymwybodol i 
dorri arferion ‘set’ a sefydlu 
arferion newydd. 

 Twf yn rhan o raglen ehangach 
Iaith ‘Fyw: Iaith Byw’ sy’n 
ceisio newid normau 
cymdeithasol o blaid y 
Gymraeg. 
 

 Angen cadarnhau’r agwedd 
hon mewn HMS ac wrth 
anwytho – heb dorri calon! 

 
 

5. Casgliad 
 
Mae’n braf medru adrodd, felly, bod Twf wedi bod yn arfer MINDSPACE yn llwyddiannus ers 
rhai blynyddoedd – heb i ni wybod hynny’n hunain! 
 
Bu mapio ein gweithgaredd yn erbyn MINDSPACE yn ymarferiad defnyddiol; ac mae wedi 
tynnu sylw at ambell i drywydd y medrwn eu hystyried i’r dyfodol. 
 
Gareth Ioan 
Prif Weithredwr IAITH 
15 Medi 2014 
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[Redacted] 
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[Redacted] 
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[Redacted] 
 


