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Cyngor Partneriaeth y Gymraeg: adolygiad cyflym 

Cyflwyniad 

Yr adroddiad hwn 

1. Mae tymor penodiad aelodau cyfredol Cyngor Partneriaeth y Gymraeg (“y Cyngor”) yn 

dirwyn i ben ddiwedd mis Mehefin 2020. Pwrpas yr adolygiad cyflym hwn a gynhaliwyd 

ym mis Ionawr-Chwefror 2020 oedd ystyried gwaith a threfniadaeth y Cyngor a’r 

berthynas rhwng y Cyngor a Phrosiect 20501.  

2. Mae’r adolygiad yn ymateb i argymhelliad 14 adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y 

Gymraeg a Chyfathrebu, Cefnogi a hybu’r Gymraeg2 (Gorffennaf 2019) oedd yn nodi: 

Dylai Llywodraeth Cymru adolygu ar fyrder sut y gall ddatblygu Cyngor Partneriaeth y 

Gymraeg i ddarparu’r arbenigedd sydd ei angen i gefnogi’r gwaith o ddatblygu polisi a 

chynllunio ieithyddol yng Nghymru. 

3. Casglwyd barn aelodau’r Cyngor mewn cyfres o gyfarfodydd a dymunwn ddiolch i’r holl 

aelodau am eu hamser a’u parodrwydd i gyfrannu i’r adolygiad. Mae’r adroddiad hwn yn 

crynhoi’r prif bwyntiau a gyflwynwyd. 

Y Cyngor Partneriaeth 

4. Mae’r Cyngor yn gorff statudol a sefydlwyd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 20113. Mae’r 

Mesur yn pennu mai pa bynnag un o Weinidogion Cymru sydd â chyfrifoldeb am y 

Gymraeg sydd i gadeirio’r Cyngor. 

5. Penodir aelodau’r Cyngor gan Weinidogion Cymru gan ddilyn y prosesau arferol ar gyfer 

gwneud penodiadau cyhoeddus. Dechreuodd cyfnod penodiad tair blynedd yr aelodau 

cyfredol ar 1 Gorffennaf 2017. Penodiadau di-dâl ydynt (telir costau teithio a 

chynhaliaeth). 

6. Caiff trefniadaeth y Cyngor eu rheoleiddio gan reolau sefydlog a wnaed gan Weinidogion 

Cymru ar ôl ymgynghori â'r Cyngor.  

Swyddogaeth y Cyngor 

7. Mae adran 149 y Mesur yn nodi pwerau’r Cyngor fel a ganlyn: 

Caiff y Cyngor Partneriaeth— 

(a) roi cyngor neu gyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru ynghylch y strategaeth iaith 

Gymraeg a fabwysiadwyd o dan adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (gan 

                                                      
1 https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ymateb-llywodraeth-cymru-i-adroddiad-pwyllgor-diwylliant-y-
gymraeg  
2 http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s91261/Adroddiad.pdf  
3 http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/section/149/enacted/welsh  

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ymateb-llywodraeth-cymru-i-adroddiad-pwyllgor-diwylliant-y-gymraeg
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ymateb-llywodraeth-cymru-i-adroddiad-pwyllgor-diwylliant-y-gymraeg
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s91261/Adroddiad.pdf
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/section/149/enacted/welsh
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gynnwys y cynllun sy'n nodi sut y bydd Gweinidogion Cymru yn cyflawni'r cynigion a 

nodwyd yn y strategaeth), a 

(b) gwneud unrhyw beth sy'n briodol ym marn y Cyngor at ddibenion rhoi'r cyngor 

hwnnw neu gyflwyno'r sylwadau hynny. 

Cyfarfodydd y Cyngor 

8. Gyda rhai eithriadau, trefn arferol cyfarfodydd y Cyngor yw cynnal tri chyfarfod y 

flwyddyn – un yn nhymor yr hydref, un yn nhymor y gwanwyn ac un yn nhymor yr haf. Y 

patrwm arferol yw fod aelodau’n ymgynnull yn y bore am gyfarfod gyda swyddogion Is-

adran y Gymraeg gyda chyfarfod swyddogol y Cyngor yn cynnull yn y prynhawn dan 

gadeiryddiaeth y Gweinidog. 

9. Caiff agendâu’r cyfarfodydd eu pennu gan y Gweinidog ar gyngor ei swyddogion. O bryd 

i’w gilydd mae aelodau’r Cyngor yn awgrymu meysydd y dymunent eu cynnwys ar 

agendâu cyfarfodydd. Mae fformat yr eitemau a drafodir yn gymysgedd o’r canlynol:  

 cyflwyniadau gan swyddogion Is-adran y Gymraeg; 

 cyflwyniadau gan swyddogion o adrannau eraill Llywodraeth Cymru ar faterion 

perthnasol i strategaeth Cymraeg 2050; 

 cyflwyniadau gan gyrff allanol ar faterion perthnasol i strategaeth Cymraeg 2050;  

 trafodaethau yn sgil derbyn papurau trafod ymlaen llaw; 

 trafodaethau heb bapurau. 

Is-grwpiau 

10. O bryd i’w gilydd mae’r Cyngor wedi sefydlu is-grwpiau i ymgymryd â gwaith manylach 

nad sy’n bosibl ei gyflawni mewn cyfarfodydd llawn. Un enghraifft o hynny yw’r is-grŵp 

a ffurfiwyd yn 2019 yn sgil y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen gyda chynigion ar 

gyfer Bil y Gymraeg. Bu i’r is-grŵp hwnnw ystyried materion yn ymwneud â 

swyddogaethau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg yng nghyd-destun 

cynllunio ieithyddol a gweithgaredd y Comisiynydd y tu hwnt i reoleiddio. 

Crynodeb o sylwadau aelodau 

11. Mae’r adran hon yn crynhoi’r prif themâu a ddaeth i’r amlwg mewn cyfres o gyfarfodydd 

unigol rhwng swyddog o Is-adran y Gymraeg ac aelodau’r Cyngor. Nid yw pob sylw isod o 

reidrwydd yn cynrychioli barn pob aelod, a cheisir amlygu’r materion lle cafwyd 

amrywiaeth barn. 

Profiad cyffredinol  

12. Dywedodd nifer o’r aelodau eu bod yn falch o’r cyfle y mae bod yn aelodau o’r Cyngor yn 

ei roi iddyn nhw. Er enghraifft roedd bod yn aelod yn cynnwys y buddion canlynol: 

 rhoi cyfle unigryw i gyfrannu i drafodaethau ynghylch siapio polisi iaith yn 

genedlaethol; 

 cyfle datblygu pwysig i rai aelodau; 

 cyfle i ddysgu ynghylch materion ieithyddol mewn meysydd newydd; 
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 cyfle i rwydweithio a chreu partneriaethau newydd. 

 

13. Er hynny, mynegodd rhai aelodau ansicrwydd ynghylch i ba raddau y mae’r Gweinidog a 

swyddogion y Llywodraeth yn elwa ar drafodaethau’r Cyngor bob amser a phryder nad 

oedd y Cyngor yn cyflawni i’w lawn botensial. Un rheswm a roddwyd am hynny oedd y 

cyfnodau hir rhwng cyfarfodydd, ac i rai roedd y diffyg eglurder hwn yn gallu bod yn  

rhwystredig. Un awgrym a wnaed er mwyn goresgyn hynny oedd cael cyfle ym mhob 

cyfarfod i glywed adborth ynghylch unrhyw gamau a gymerwyd yn sgil trafodaethau yn y 

cyfarfodydd blaenorol.  

 

14. Roedd consensws nad oedd y Cyngor yn gweithredu mewn modd collegiate, ‘fel un tîm’, 

ac yn hytrach mai casgliad o leisiau annibynnol ydoedd. Ond roedd gwahaniaeth barn 

ynghylch p’un a’i oedd hynny’n wendid neu’n gryfder. Daw hyn at wraidd y cwestiwn a 

ofynnodd rhai sef: a’i rhwydwaith o arbenigwyr yw’r Cyngor ynteu bwrdd i fonitro a 

goruchwylio?  

 

15. Roedd rhai aelodau’n dymuno symud tuag at fodel tebycach i fwrdd, gan gwrdd yn fwy 

aml a chreu mwy o deimlad o dîm neu o un corff a oedd yn symud i’r un cyfeiriad. 

Nodwyd ei bod wedi cymryd peth amser i aelodau ddod i nabod eu gilydd ac y byddai 

rhai wedi elwa o gael cwrdd yn amlach.  

 

16. Roedd eraill, fodd bynnag, yn gyfforddus gyda’r sefyllfa fel ag yr oedd gan nodi fod 

cryfder mewn cael lleisiau annibynnol. A gan mai corff statudol yw’r Cyngor sydd heb 

iddo bwerau heblaw am roi cyngor i Weinidogion, y farn oedd nad oes modd disgwyl i’r 

Cyngor fod yn rhywbeth nad ydyw wedi’i gynllunio i fod ac y dylid gochel rhag symud yn 

rhy bell o’i gylch gwaith. 

Llwyth gwaith  

17. Y farn gyffredinol oedd fod y llwyth gwaith i aelodau’n llai na’r disgwyl ac y byddai 

aelodau’n croesawu’r cyfle i wneud mwy e.e. cwrdd yn unigol gyda swyddogion, bod yn 

rhan o is-grwpiau ayyb. Byddai aelodau hefyd yn fodlon cwrdd yn amlach petai angen. 

Trafodir hynny ymhellach yn nes ymlaen.  

Agendâu a chynnwys cyfarfodydd 

18. Tra’n derbyn taw mater i’r Gweinidog yw gosod agendâu’r cyfarfodydd, roedd rhai 

aelodau’n teimlo y byddai’n fuddiol i aelodau allu cynnig rhai eitemau. Un o’r buddion o 

wneud hynny yw y gallai’r aelodau fod yn ymwybodol o faterion sy’n peri pryder ar lawr 

gwlad.   

 

19. Mynegodd rhai aelodau ddymuniad i gael gwell eglurhad o berthnasedd eitemau sydd ar 

yr agenda i strategaeth Cymraeg 2050 – nid yw hynny wastad yn amlwg. Roedd eraill am 

weld mwy o ddogfennaeth ymlaen llaw, gan gynnwys diweddariadau ar hynt Rhaglen 

Waith Cymraeg 2050, er mwyn deall y darlun strategol yn llawn.   
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20. Yn ogystal, nid yw hi wastad yn glir i aelodau beth yw’r gofyn ohonynt ar brydiau ac y 

byddai’n ddefnyddiol cael arweiniad ynghylch yr hyn y mae’r Gweinidog yn awyddus i 

dderbyn cyngor yn ei gylch ar gyfer pob eitem. Nodwyd fod y cyfarfod yn Aberystwyth ar 

28 Tachwedd 2019 a drefnwyd yn benodol i drafod un eitem penodol (cyllideb y 

Gymraeg) wedi bod yn un effeithiol o safbwynt eglurder gan fod cais clir ymlaen llaw 

ynghylch y mater y dymunai’r Gweinidog dderbyn cyngor yn ei gylch. Er hynny, nododd 

nifer o aelodau nad oeddent yn teimlo bod ganddynt ddigon o dystiolaeth ar yr achlysur 

hwnnw i allu dod i gasgliadau pendant. 

 

21. Roedd nifer yn teimlo nad yw’r cyfarfodydd wedi taro’r cydbwysedd cywir rhwng 

eitemau sy’n briffio/cyflwyno gwybodaeth ac eitemau sy’n rhoi cyfle i’r aelodau fynd i 

graidd materion dyrys. Roedd teimlad gan rai nad oedd modd i’r Cyngor drafod materion 

mewn digon o fanylder ar brydiau. Yn gysylltiedig â hynny, roedd rhai yn cwestiynu a oes 

ffyrdd amgen o dderbyn diweddariadau gan swyddogion er mwyn rhyddhau amser 

mewn cyfarfodydd.  

Y pynciau sy’n derbyn sylw’r Cyngor 

22. Roedd yna gydnabyddiaeth bod ystod y pynciau sydd angen derbyn sylw yn y maes polisi 

iaith yn eang iawn a bod arbenigeddau a diddordebau gwahanol aelodau o reidrwydd yn 

cyfleu ehangder y maes. Coda hynny gwestiynau i nifer o aelodau ynghylch gwaith y 

Cyngor a’r cyfraniad y gellid disgwyl i aelodau wneud mewn perthynas â materion nad 

ydynt yn gyfarwydd â hwy. Roedd cyswllt clir rhwng diddordebau aelodau â’u 

canfyddiad o beth ddylai dderbyn sylw’r Cyngor. 

 

23. Er enghraifft, i rai doedd dim digon o sylw wedi bod i’r maes addysg o ystyried ei 

bwysigrwydd i strategaeth Cymraeg 2050 – a bod angen mynd i’r afael a nifer o faterion 

dyrys oedd yn amrywio o gynllunio i ehangu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, i 

hyfforddi athrawon, materion yn ymwneud â’r cwricwlwm, dulliau trochi ac addysgeg, 

arweinyddiaeth ayyb. Ond canfyddiad clir aelodau eraill oedd bod addysg wedi derbyn 

digon, os nad gormod, o sylw yng nghyfarfodydd y Cyngor – a’u bod yn awyddus i roi 

sylw i faterion eraill megis polisïau cynllunio gwlad a thref, yr economi, defnydd 

cymdeithasol o’r Gymraeg, datblygu gweithleoedd Cymraeg a gwasanaethau Cymraeg.  

 

24. Roedd nifer o’r aelodau’n teimlo mae’r darn gorau o waith a gyflawnwyd gan y Cyngor 

yn ddiweddar oedd yn y cyfnod rhwng cyhoeddiad y Gweinidog na fyddai’r Llywodraeth 

yn cyflwyno Bil y Gymraeg a chyhoeddi’r Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng 

Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg. Roedd y gwaith hwnnw’n cynnwys 

ystyried papur opsiynau a gyflwynwyd gan Is-adran y Gymraeg ynghylch strwythurau i’r 

dyfodol, cwrdd â Chomisiynydd y Gymraeg yn fuan ar ôl iddo gymryd yr awenau a 

sefydlu is-grŵp i ystyried yn fanwl materion polisi a chyfreithiol y Memorandwm. Er 

hynny, nid oedd pawb yn teimlo fod ganddynt gyfraniad i’w wneud i’r materion 

strwythurol hynny. 



5 
 

Trefniadau ymarferol  

25. Roedd teimlad cyffredinol y byddai’n ddefnyddiol i aelodau dderbyn papurau trafod yn 

gynharach na’r arfer cyfredol er mwyn cael digon o amser i baratoi, gwneud ymchwil eu 

hunain a gallu rhoi cyngor llawn. 

 

26. O ran lleoliad cyfarfodydd, er y byddai rhai aelodau yn dymuno i leoliad y cyfarfodydd 

amrywio, roedd dealltwriaeth fod dyddiadur y Gweinidog yn golygu mai yng Nghaerdydd 

y cynhelir y rhan fwyaf o’r cyfarfodydd. Awgrymodd rhai y gellid gwneud mwy o 

ddefnydd o fideo-gynadledda, cynadleddau ffôn a Skype – yn enwedig wrth drafod 

materion penodol y tu allan i’r cyfarfodydd ffurfiol. 

Amodau a thelerau 

27. Roedd pawb yn deall yr amodau pan gawsant eu penodi – hynny yw, mai penodiad di-

dâl yw bod yn aelod o’r Cyngor. Felly nid oedd y ffaith nad ydy aelodau’n derbyn tâl am y 

gwaith yn gonsyrn i’r rhan fwyaf o’r aelodau, a nodwyd bod buddion eraill i fod yn 

aelodau fel a soniwyd eisoes.  

 

28. Wrth drafod y posibilrwydd o ddatblygu model amgen i’r dyfodol lle byddai’r Cyngor yn 

cwrdd yn amlach – ac yn sgil hynny y posibilrwydd o dalu ffi – mynegodd rhai aelodau y 

gallai hynny greu baich gweinyddol ar aelodau (e.e. materion treth) fyddai’n anghymesur 

i’r swm a delir. Dywedodd eraill y byddai risg y talu aelodau yn eu rhoi mewn sefyllfa 

anodd gan eu llesteirio rhag mynegi barn.   

 

29. Petai’r Llywodraeth yn penderfynu symud i fodel yn y dyfodol a oedd yn cynnwys talu 

aelodau’r dyfodol, nodwyd y byddai angen ystyried yn ofalus a’i ffi ddyddiol neu cyflog 

fyddai’r dull talu mwyaf addas. Naill ffordd neu’r llall, byddai goblygiadau o safbwynt 

gwerth am arian a’r math o bobl fyddai’n cael eu denu i ymgeisio am y penodiadau. 

Model gwahanol i’r dyfodol? 

30. Er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r materion a nodir uchod, trafodwyd syniadau ynghylch 

modelau amgen ar gyfer y Cyngor Partneriaeth i’r dyfodol oedd yn amrywio o wneud 

mân-newidiadau i’r drefn bresennol i newidiadau mwy sylweddol. Ar ôl ystyried y 

sylwadau hynny, cynigwn isod opsiynau yr ydym yn awyddus i’w hystyried ymhellach. 

Byddem yn ddiolchgar am sylwadau’r Cyngor ar yr opsiynau hyn. 

 

31. Cynigir y meini prawf isod fel sail i asesu rhinweddau’r gwahanol fodelau: 

 ein bod yn gwneud y mwyaf o arbenigedd ac amser pob aelod; 

 bod y Cyngor yn rhoi sylw dyladwy i faterion o sylwedd sy’n cyfrannu at wireddu 

Cymraeg 2050; 

 bod aelodau’r Cyngor yn derbyn gwybodaeth gyfredol am hynt Rhaglen Waith 

Cymraeg 2050 ynghyd ag ymchwil a data perthnasol; 

 bod y gwahaniaethau rhwng rôl y Cyngor Partneriaeth, rôl arbenigwyr allanol 

Prosiect 2050 a rôl swyddogion yn eglur; 
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 sicrhau nad yw’r baich gweinyddol ar swyddogion yn tyfu’n rhy fawr. 

Model A – mân-newidiadau i’r drefn bresennol 

32. Prif nodweddion y model hwn fyddai: 

 Amlder cyfarfodydd i aros fel ag y maent yn awr – un cyfarfod bob tymor; y 

Gweinidog i gadeirio. 

 Parhau i gynnal sesiynau briffio ymlaen llaw; un o blith yr aelodau i gadeirio er 

mwyn rhyddhau’r gweision sifil i gyflwyno/briffio yn ôl yr angen. 

 Yr agendâu i’w gosod gan y Gweinidog, ond gyda chyfle ffurfiol ymlaen llaw i 

aelodau’r Cyngor gynnig eitemau. 

 Dynodi un prif thema i bob cyfarfod. Swyddogion i baratoi papurau, opsiynau a 

thystiolaeth ymlaen llaw er mwyn cadw cyflwyniadau yn fyr a rhoi mwy o gyfle i 

aelodau drafod. 

 Papurau i’w dosbarthu bythefnos cyn bob cyfarfod gydag arweiniad clir i aelodau 

ynghylch pwrpas yr eitem a’r cwestiynau y dymunai’r Gweinidog dderbyn cyngor 

yn eu cylch. 

 Is-grwpiau i’w cynnull i drafod materion penodol yn ôl y galw – ac i adrodd yn ôl 

i’r Cyngor.  

 

33. Rhinweddau’r model hwn yw ei fod yn esblygiad o’r drefn bresennol, gyda rhai 

newidiadau/gwelliannau mewn trefniadaeth. Ond nid yw’n mynd i’r afael â’r ffaith fod 

arbenigedd a diddordebau eang gan aelodau.    

Model B – dau gyfarfod y tymor, gyda’r Gweinidog yn cadeirio am-yn-ail 

34. Prif nodweddion y model hwn fyddai: 

 Dau gyfarfod y tymor; y Gweinidog i fynychu (a chadeirio) am-yn-ail cyfarfod. 

 Y cyfarfodydd heb y Gweinidog i’w cadeirio gan un o blith yr aelodau ac i 

gynnwys briffio gan swyddogion a/neu arbenigwyr allanol Prosiect 2050. Cyfle i 

aelodau gnoi cil ar eu hargymhellion i’r Gweinidog i’w cynnig yn y cyfarfod 

dilynol. 

 Elfen o lywodraethiant i’r cyfarfodydd heb y Gweinidog – craffu ar adroddiadau 

cynnydd. 

 Cynnull is-grwpiau yn ôl y galw.  

 

35. Byddai’r model hwn yn rhoi mwy o gyfle i aelodau drafod materion mewn manylder a 

mwy o gyfle i drafod materion sydd yn cwrdd â o ddiddordebau aelodau. Byddai’n 

golygu baich gweinyddol ychwanegol. Cwestiynir a oes modd i’r Cyngor gymryd rôl 

llywodraethiant gan mai ei gylch gwaith yw i fod yn cynghori.   

Model C – Un cyfarfod cyffredinol a cyfarfodydd thematig weddill y flwyddyn 

36. Prif nodweddion y model hwn fyddai: 

 Un cyfarfod cyffredinol y flwyddyn fel sesiwn briffio i’r holl aelodau – cyfres o 

gyflwyniadau ar wahanol bolisïau, ymchwil, ystadegau ayyb a chyfle i drafod a 
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chytuno blaen-raglen waith ar gyfer y flwyddyn. Efallai dros ddeuddydd gan 

gynnwys cyfle i gymdeithasu.  

 Cyfarfodydd weddill y flwyddyn (y nifer yn fater i’w drafod) i ganolbwyntio yn 

fanwl ar un maes ar y tro (“deep-dive”). 

 Opsiwn i aelodau beidio mynychu cyfarfod os nad ydynt yn teimlo fod y maes 

hynny yn un fod ganddynt arbenigedd/diddordeb ynddi. 

 Gwahodd adrannau polisi eraill i’r cyfarfodydd hyn ynghyd ag 

arbenigwyr/rhanddeiliaid allanol yn ôl y gofyn (e.e. Comisiynydd y Gymraeg) 

 Is-grwpiau i’w cynnull yn ôl yr angen i drafod materion a amlygir yn y cyfarfodydd 

thema.  

 

37. Byddai’r model hwn yn rhyddhau amser aelodau i gyfrannu i faterion polisi y mae 

ganddynt ddiddordeb ac arbenigedd ynddynt, a hynny mewn manylder.  Byddai cynnal 

cyfarfod briffio deuddydd blynyddol yn gyfle i osod a chyd-gynllunio rhaglen waith y 

flwyddyn. Efallai y byddai angen recriwtio nifer uwch o aelodau er mwyn sicrhau fod 

digon o aelodau ar gael i gyfrannu i’r cyfarfodydd thematig. 

Ym mhob achos 

38. Argymhellir peidio newid telerau penodiad aelodau i fod yn rhai lle telir ffi. 

 

39. Dylid cadw rolau aelodau’r Cyngor ac arbenigwyr allanol Prosiect 2050 ar wahân. Yr 

Arbenigwyr i weithio gyda swyddogion i baratoi papurau ac i fynychu cyfarfodydd y 

Cyngor ac is-grwpiau yn ôl yr angen (ac yn ôl eu telerau penodi).  

 

40. Gellid gwneud achos dros sefydlu is-grwpiau parhaol i’r Cyngor ar rai pynciau – e.e. 

addysg. Ond byddai risg y byddai hynny’n creu baich gweinyddol gormodol. Dadleuir y 

byddai cynnal grwpiau tasg yn ôl yr angen yn fwy effeithlon. Rydym eisoes wedi dilyn y 

model hynny e.e. grŵp Aled Roberts ar gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. 

 

41. Dylai swyddogion fanteisio ar arbenigedd aelodau ar adegau ar wahân i mewn 

cyfarfodydd, gan ofyn am gyngor ar e-bost neu dros y ffôn ar faterion penodol – boed 

hynny i un aelod yn unigol, i grŵp o aelodau neu i’r holl aelodau. 

 

42. Dylid creu pecyn anwytho a threfnu sesiynau i aelodau newydd yn y dyfodol. 

 

  


