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Cefndir 

Mae’r papur hwn yn amlinellu gweithgarwch Llywodraeth Cymru ym maes y gellid ei ddisgrifio fel ‘hybu’r Gymraeg’.  Bydd rhai o aelodau’r Cyngor 
Partneriaeth eisoes wedi gweld rhannau o’r papur. Mae’r papur yn ategu sgwrs lafar a roddodd Jeremy Evas yng  nghyfarfod diweddar o’r Cyngor 
Partneriaeth (a gynhaliwyd ym Mharc Cathays) lle’r oedd swyddogion Comisiynydd y Gymraeg hefyd wedi rhannu o’u gweithgarwch perthnasol. 
 
Mae rhan o’r disgwrs cyhoeddus ynghylch cynllunio ieithyddol dros y blynyddoedd diwethaf wedi troi o gwmpas pa strwythurau/sefydliadau sydd i 
ymgymryd â pha weithgareddau, a chafwyd naratif nad oes digon o weithgarwch ‘hybu/hyrwyddo/cefnogi’ (ac yn achlysurol, ‘hwyluso’) wedi ei 
wneud. Mae rhai rhanddeiliaid wedi nodi bod gwagle mewn gweithgarwch ‘hybu’ o’r math ar ôl diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2012, ac ar ôl 
rhannu rhai swyddogaethau cynllunio ieithyddol rhwng Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg. Isod, felly, cyd-destunolir gwaith ‘hybu’ nad 
yw’n deillio’n uniongyrchol o’r gyfundrefn safonau iaith/Cynlluniau Iaith Gymraeg, rhoddir cynnig ar ddiffinio’r gweithgarwch, a nodir gwaith 
perthnasol a wneir yn y maes yn Llywodraeth Cymru mewn table manwl. 
 
Ceir yn Is-adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru ddwy gangen sy’n arwain ac yn cyfrannu’n uniongyrchol at waith y gellid ei ystyried yn ‘hybu’r 
Gymraeg’ [gweler, fodd bynnag, yr adran ar ‘Beth yw hybu’ isod]. Mae’r naill gangen yn gyfrifol am waith hybu ar lawr gwlad, e.e. mentrau iaith a 
gweithgarwch lefel feicro arall, ac uned newydd sydd yn gyfrifol am dechnoleg iaith (a amlinellir isod) yn ogystal â  llunio rhaglen o ymyraethau polisi 
strategol ar sail tystiolaeth y gellir ei mesur dros amser, e.e. ym maes trosglwyddo’r iaith rhwng rhieni a’u plant. Mae’r adran hon yn canolbwyntio’n 



bennaf ar waith yr uned newydd y cyfeirir ati uchod.   
 
Beth yw ‘hybu’? 
Mae cyfran o’r drafodaeth y cyfeirir ati uchod wedi canolbwyntio ar strwythurau ac wedi troi o gwmpas y gair ‘hybu’, ond nid yw wedi sicrhau diffiniad 
cytûn rhwng rhanddeiliaid sydd yn glir o beth yn union yw ystyr ‘hybu’ yng nghyd-destun cynllunio ieithyddol.1  Yn wir, yn ein trafodaethau a’r gwaith 
ymgysylltu rydym wedi ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf, mae rhanddeiliaid wedi ei chael yn anodd i ddiffinio’r gair mewn modd cyson, ac yn 
rhoi cynigion ar ddiffiniadau sy’n cwmpasu holl feysydd cynllunio ieithyddol corpws, statws, caffael ac yn ehangach.2 Yn hynny o beth, credwn fod 
posibilrwydd o risg bod parhau i ddefnyddio disgwrs lefel uchel ‘hybu’, heb ei ddiffinio’n fanylach, yn ein dargyfeirio rhag delio â’r materion strategol 
manwl ym maes cynllunio ieithyddol. 
 
O ganlyniad, rydym o’r farn y dylid symud tuag at naratif fwy cysáct o’r hyn rydym yn ei olygu pan ddywedwn ‘hybu’r Gymraeg.’ Os ‘cynorthwyo 
sefydliadau yn ymarferol i ddarparu gwasanaethau Cymraeg’ a olygir, dylem ddweud hynny. Os ‘creu sefyllfaoedd lle y gall unigolion ddefnyddio’r 
Gymraeg lle na fyddent fel arall yn ei defnyddio’, dylem weithredu hynny yn ein polisïau. Os ‘magu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg mewn pau neu 
faes penodol’ sydd angen ei wneud, dylem saernïo’n hymdrechion polisi o gwmpas hynny ac yn y blaen. ‘Hybu’ yw hyn oll, wrth gwrs,  ond mae ei 
ddiffinio’n fanylach yn gymorth i fframio’r math o ymyraethau polisi mesuradwy sy’n angenrheidiol.  Waeth pa ddiffiniadau a ddewisir, rhaid sicrhau 
bod ein holl weithgarwch yn cael ei wneud o dan naratif glir a chyson o ‘gynyddu defnydd unigolion o’r Gymraeg’, a phopeth sy’n galluogi ac yn 
cyfrannu at hynny. 
 
Mae ‘cynyddu defnydd’ yn ieithwedd gadarnhaol, ac mae’n awgrymu mesur cynyddu o X i Y, ac felly’n benthyg ei hun i ddiwylliant o fonitro a phrofi 
llwyddiant gwaith. Mae iddo hefyd ffit strategol â tharged Cymraeg 2050 i ddyblu’r rheini sy’n siarad Cymraeg bob dydd o 10% i 20%.Mae prosesau 
polisi’r Llywodraeth yn y maes hwn yn graddol wneud hyn drwy ddefnyddio methodolegau o faes y gwyddorau ymddygiadol, a disgyblaethau sy’n 
canolbwyntio ar anghenion y defnyddiwr gwasanaeth a/neu y siaradwr Cymraeg (gan ddibynnu ar y cyd-destun) (e.e. Design Thinking). Dylid 
pwysleisio nad oes yr un ateb syml i gynyddu defnydd unigolion o’r Gymraeg a bod angen mabwysiadu methodolegau cymysg er mwyn mynd i’r 
afael â’r maes cymhleth hwn.   
 

                                            
1 Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, ystyr ‘hybu’ yw ‘Cryfhau, gwella, adfywio, criwtio; helpu, rhoddi hẁb i (un), codi, adfer, hyrwyddo; hwbian, symud o hẁb i hẁb.’ Yn ôl yr Oxford 

English Dictionary, y diffiniad o ‘promote’ yw ‘To advance the interests of, move to a stronger or more prominent position.’ Tra ein bod yn cytuno gyda’r angen i wneud gwaith o’r 
math ym myd cynllunio ieithyddol y Gymraeg, nid yw’n profiad yn dangos bod y diffiniadau lefel uchel hyn yn gymorth sylweddol i lywio datblygu rhaglenni a phrosiectau manwl er 
budd y Gymraeg. Dyna sydd y tu ôl i’n barn bod  angen i’r naratif fanylu ar weithgarwch yn y maes yng nghyd-destun ein strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. 
2 Mae’r diffiniadau o gynllunio ieithyddol ei hun yn y llenyddiaeth academaidd hwythau yn eang, e.e. cynnig Cooper (1989) “deliberate efforts to influence the behavior of others 
with respect to the acquisition, structure or functional allocation of their Language codes” (Cooper, R.L. Language Planning and Social Change, Caergrawnt: Gwasg Prifysgol 
Caergrawnt. 



Mae’r prif weithgarwch cyfredol fel a ganlyn.  

Rhwydwaith o swyddogion i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Sector Preifat 

Prosiect i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnes, a reolir gan Lywodraeth Cymru drwy swyddog cydlynu rhwydwaith ym Mentrau Iaith 
Cymru. Dechreuwyd y gwaith fis Tachwedd 2017. Ym mis Tachwedd 2017, sefydlwyd rhwydwaith newydd o swyddogion “Cymraeg Byd Busnes” er 
mwyn diwallu’r angen am gymorth ymarferol i fusnesau bach a chanolig i ddefnyddio’r Gymraeg. Cyflogir bellach 14 swyddog ac un cydlynydd i 
ddarparu gwasanaeth ar draws Cymru. Mae’r rhwydwaith yn cynnal rhaglen o weithgareddau gydol y flwyddyn i gynyddi’r defnydd o’r Gymraeg 
ymysg busnesau bach a micro. Bydd y rhain yn cynnwys digwyddiadau gyda rhwydweithiau busnes lleol a chynghorau sir, ymgyrch hysbysebu 
wedi’i thargedu at fusnesau drwy’r cyfryngau cymdeithasol, a rhannu enghreifftiau o arfer da gan fusnesau sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth er 
mwyn ennyn mwy o ddiddordeb. Mae’r rhwydwaith yn canolbwyntio ar sector twristiaeth, bwyd a diod a manwerthu yn ystod y flwyddyn gyfredol. 
Mae’r swyddogion hefyd yn cydweithio’n agos gyda swyddogion Comisiynydd y Gymraeg er mwyn rhannu deunyddiau ac adnoddau. 

Prif Egwyddorion y Rhwydwaith yw:  

1. Cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol i’r sector preifat i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, ar lafar ac yn y dirwedd ieithyddol.  

2. Gweithredu prosiectau yn cynnwys hyfforddiant, digwyddiadau, nosweithiau gwobrwyo er mwyn ategu (1).  

3. Cynnal a chydweithredu ar ymgyrchoedd perthnasol Llywodraeth Cymru ac eraill. 

4. Sefydlu a mynychu fforymau strategol lleol i gynnwys partneriaid allweddol. 

5. Cydweithio â’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion ar brosiectau megis Cymraeg Gwaith a thrwy ‘arwyddbostio’ pobl at y gwasanaethau sydd ar gael i ddysgu’r 
Gymraeg neu i wella gafael pobl ar yr iaith. 

6. Monitro a mesur hyn oll drwy ddefnyddio cronfa ddata arbrofol ‘cyn ac ar ôl’ a grëwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru (ein gobaith yw y gallai dull gwaith o’r 
math fod yn beilot i fesur effaith ymyraethau ieithyddol eraill). 

7. Cydweithio â’r ‘pwynt cyswllt’ (manylion isod) er mwyn teilwra gweithgarwch y rhwydwaith ar sail tystiolaeth y deallusrwydd busnes (BI) y bydd y Pwynt 
Cyswllt yn ei ddarparu. 



 ‘Pwynt Cyswllt’ Ieithyddol 

Yn natganiad Gweinidogol Alun Davies (Ebrill 2017), addawyd ‘pwynt cyswllt ieithyddol’ i gynorthwyo’r sector gwirfoddol a phreifat i gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg. Mae hwn yn brosiect sylweddol iawn  ac fe’i rheolir gan Is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru, gyda chymorth Adran 
Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.  Bydd modd cysylltu drwy’r ffôn, e-bost, neges testun, chat-we, a maes o law gobeithio, sgwrs fot awtomatig 
dwyieithog sy’n defnyddio deallusrwydd artiffisial.  

Bydd y gwasanaeth yn cynnig cyfieithiadau am ddim hyd at 500 gair, ac mae’n cydweithio â gwasanaeth prawfddarllen Comisiynydd y Gymraeg er 
mwyn sicrhau ‘ffenestr siop’ sengl i’r cyhoedd. Bydd hefyd yn ateb ymholiadau o bob math am y Gymraeg ac yn cyfeirio pobl at ffynonellau cymorth 
perthnasol. 

Mae’r pwynt cyswllt (enw dros dro yw hwn gan fod enwau arbrofol yn cael eu profi drwy waith ymchwil marchnata ar hyn o bryd) yn ganolbwynt 
ecosystem rhwng y Llywodraeth, y rhwydwaith o swyddogion busnes, Busnes Cymru, Comisiynydd y Gymraeg ac eraill. Mae wedi’i asio’n dynn â 
systemau cyfrifiadurol ‘canolfan galwadau’ Busnes Cymru. Bydd yn cael ei lansio nes ymlaen 2019. Disgrifiad cymharol fyr yw hwn o brosiect sy’n 
sylweddol ei faint a’i gymhlethdod (e.e. systemau deallusrwydd busnes i adrodd ar dueddiadau’r ymholiadau ac i adnabod bylchau y gellir eu llenwi 
gan waith y swyddogion busnes). 

Rhaglen Deall dwyieithrwydd 

Nod y rhaglen yw hwyluso a normaleiddio’r Gymraeg, cynyddu ymwybyddiaeth gritigol berthnasol ohoni, herio rhagfarn a ganfyddir, ac o ganlyniad, 
cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.  

Mae’r prif nodau fel a ganlyn: 

 Deall, a dadansoddi, agweddau a naratifau gwahanol garfanau tuag at y Gymraeg . 

 Dysgu gwersi o’r gwaith herio rhagfarn/hwyluso normaleiddio a wnaed mewn meysydd cydraddoldeb eraill.  

 Cynyddu dealltwriaeth ffurfwyr barn ac unigolion mewn swyddi ‘dylanwadol’ o:  
i) Statws/rôl y Gymraeg yn ein cymdeithas  
ii) eu perthynas â’r Gymraeg   

 Creu rhaglen tymor hir er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiadau gwrth-Gymraeg ac i wella agweddau o blaid y Gymraeg ac i gynyddu’r defnydd 
ohoni 

 
Mae sawl prosiect eisoes ar waith neu ar fin dechrau o dan faner ‘Deall Dwyieithrwydd’, gan gynnwys: 



 Beth yw ‘Brand’ a naratif y Gymraeg? Mae’r prosiect ansoddol hwn yn treiddio’n ddyfnach na’r ystadegau agwedd manwl sydd gennym 
tuag at y Gymraeg ac yn dadansoddi sut rydym trafod y Gymraeg, beth yw’r naratifau a ddefnyddir yn ei chylch, pryd a chan bwy. Bydd 
cynllun gweithredu’n cael ei lunio er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad negyddol a ganfyddir a chrëir negeseuon cyson y gellir eu rhannu a’u 
defnyddio drwy bob corff cynllunio ieithyddol (e.e. mentrau iaith, y Ganolfan Dysgu Cymraeg, Comisiynydd y Gymraeg ayb). 
 

 ARFER (Prifysgol Bangor): Prosiect sy’n defnyddio mesurau gwyddonol ‘cyn ac ar ôl’ i fesur yn ystadegol ddefnydd iaith mewn swyddfeydd a 
chanddynt nifer o siaradwyr Cymraeg nad ydynt yn defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd. Craidd y cynllun yw gwyddor ymddygiadol sy’n nodi 
bod defnyddio ‘addewidion’ yn ffordd adeiladol o greu newid ymddygiad ieithyddol hirymarhous. Dechreuodd y prosiect hwn fel rhan o gyfres 
grantiau Cymraeg 2050. Bydd y prosiect yn cael ei ehangu yn ystod y gwanwyn. 
 

 Y Siarter Iaith Sefydlu a mesur cynnydd mewn arferion ymddygiadol ac agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith yw nod y Siarter Iaith. Gwneir 
hyn drwy gynllunio o fewn ysgolion er mwyn mesur cynnydd yn y defnydd anffurfiol o’r Gymraeg ymhlith plant a phobl ifanc y tu fewn a thu 
allan i’r ysgol drwy ddefnyddio system gyfrifiadurol ‘Y We Iaith’, gan ddod â phartneriaid eraill ynghyd i weithredu. Bydd gwneud hyn yn y 
cwricwlwm ac mewn gweithgareddau ehangach, yn cyfrannu at sicrhau cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddod yn gwbl ddwyieithog.  
 

 Mae’r siarter iaith yn destun gwerthusiad allanol ar hyn o bryd. Ei nodau yw sicrhau disgyblion sydd: 

 yn hyderus i ddefnyddio’u sgiliau iaith Gymraeg; 

 yn meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith, ac 

 yn cynyddu defnydd o’r iaith y tu fewn a thu allan i’r ysgol.  
 

 Ceir prosiectau cysylltiedig ar gyfer Ysgolion Cynradd Saesneg (Cymraeg Campus), ac ar gyfer ysgolion Uwchradd Cymraeg (PCAI, neu 
Prosiect Cefnogi Arferion iaith) 
 

 Hyfforddiant Defnydd Iaith (HDI) anffurfiol mewn ysgolion. Rhaglen o ymyraethau i feithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith a 
chynyddu’r defnydd anffurfiol ohoni. Un o’r dulliau hyn fydd hyfforddiant i’r gweithlu er mwyn eu harfogi i fynd i’r afael pherchnogaeth pobl 
ifanc o’r Gymraeg a’i pherthnasedd i’w bywydau bob dydd. Bydd y gwaith hwn yn cefnogi ysgolion i weithio tuag at yr amcan o 
arweinyddiaeth ysgol gyfan yn ogystal.  
 

 Arwain Mewn Cenedl Ddwyieithog. Bydd y rhaglen ymwybyddiaeth iaith gritigol hon yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar ddatblygu arweinwyr 
newydd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n defnyddio strwythurau Academi Wales a bydd yn cael ei ddechrau ar sail arbrofol yn 
chwarter 3, 2019 gyda gobaith o’i ehangu wedi adborth yr arbrawf cyntaf hwn. Mae’r gwahoddiad i dendro wedi mynd allan ddiwedd Mai 
2019. 



 

 Polisi Trosglwyddo’r Gymraeg: bydd y polisi hwn yn canolbwyntio ar gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan rieni nad ydynt, am ba reswm 
bynnag, yn defnyddio’r Gymraeg â’u plant (er y gallai’r plant hynny fod yn medru’r Gymraeg o ganlyniad i’r system addysg). Mae’r broses 
ddrafftio wedi dechrau a rhagwelwn ddefnyddio gwyddor ymddygiadol i gynyddu’r niferoedd sy’n trosglwyddo, ac, o bosibl, broses o arbrofion 
wedi’u samplo ar hap er mwyn sicrhau union ddylanwad unrhyw ymyraethau polisi a ddatblygir. Mae’r gwaith hwn i’w seilio ar ymchwil GSR 
(Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth) a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru gan Brifysgol Caerdydd ac a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 
2017 ac i’w gyhoeddi cyn haf 2019.  

 

Gwaith Perthnasol Arall 

Gan bwysleisio eto nad yw’r rhestr hon o brosiectau yn hollgynhwysfawr, dyma restru rhai prosiectau perthnasol eraill. 

Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg 

Cyhoeddwyd y Cynllun hwn, sy’n mynd i’r afael â thema 3 Cymraeg 2050 (Isadeiladd ac amodau ffafriol) ym mis Hydref 2018.  Mae’n mynd i’r afael 
â’r tair prif thema ganlynol: 

1. Technoleg Lleferydd Cymraeg. Mae’r gwaith o adnabod gorchmynion Cymraeg wedi dechrau; nawr mae angen datblygu cyfleusterau i 
drawsgrifio’r Gymraeg: lleferydd-i-destun.  

2. Cyfieithu gyda chymorth cyfrifiadur. Hynny yw, gwelliannau i’r ffyrdd mae cyfrifiaduron yn gallu helpu cyfieithwyr dynol i wneud eu gwaith bob 
dydd. Tybed pa gyfraniad y gallai rhywbeth mor syml â rhannu cofion cyfieithu rhwng sefydliadau ei wneud o ran helpu pobl sy’n cyfieithu i gyfieithu 
mwy, ac felly i gael mwy o Gymraeg allan ‘na?  

3. Deallusrwydd Artiffisial Sgwrsiol, (neu ‘conversational AI’). Y gallu i holi peiriant yn y Gymraeg a chael ymateb call a defnyddiol yn ôl.  

 

 Mae’r Cynllun hwn yn nodi gweithgarwch Llywodraeth Cymru ym maes technoleg dros y 3 blynedd nesaf.  Mae’r gweithgarwch a nodir yn y 
cynllun yn rhy faith i’w gofnodi mewn papur byr fel hwn (ceir ynddo 20+ pecyn gwaith), ond byddwn yn adrodd ar y gweithredu’n gyhoeddus 
ar wahân.  

Dydd Miwsig Cymru 



Un elfen o strategaeth y Gymraeg yw cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ym mywyd bob dydd pobl. Nod ymgyrch Dydd Miwsig Cymru (DMC) yw 
cyflwyno cerddoriaeth Gymraeg i bobl newydd ac annog siaradwyr Cymraeg i gefnogi’r sin gerddoriaeth Gymraeg.  

Cynhaliwyd ymgyrch genedlaethol Dydd Miwsig Cymru 9 Chwefror 2018. Hon oedd y drydedd flwyddyn i’r Llywodraeth gynnal yr ymgyrch a dyma’r 
ymgyrch mwyaf o’i math hyd. Isod, ceir rhai o brif ganlyniadau’r ymgyrch: 

Digwyddiadau—Mynychodd 4,330 o bobl ddigwyddiadau ar draws Cymru—yn ogystal, cymerodd 183 o fusnesau a 318 o ysgolion ran mewn 
gweithgaredd/digwyddiadau. 

Ymweliadau gwefan—Cyfeiriodd sylw yn y wasg 28,577 o unigolion at y wefan Cymraeg (gwefan Llywodaeth Cymru), mwy na 14 gwaith y targed 
a osodwyd.  

Sylw yn y wasg—Llwyddwyd i sicrhau 88 darn o sylw yn y wasg print, ar-lein a darlledu—mwy na 4 gwaith y targed a osodwyd. Cafwyd trydariadau gwreiddiol 

gan NME, BBC Breakfast, BBC Wales, BBC Radio 3, BBC Radio 4, ITV Wales News, S4C a mwy. 

Cyrhaeddiad yr ymgyrch—Nod yr ymgyrch oedd cyrraedd dros 5 miliwn o bobl gan ddefnyddio’r hashtagiau #DyddMiwsigCymru+ #WelshLanguagemusicDay; 

llwyddwyd i gyrraedd dros 74 miliwn o bobl  

Gwyliodd dros 1.8 miliwn ein cynnwys fideo dwyieithog ar draws Twitter, Facebook a Instagram.  

Defnyddiwyd yr hashtagiau gan fusnesau ar draws y DU, cyrff llywodraethol, grwpiau cymunedol, busnesau mawr, cymunedau o Gymry dramor, 
sefydliadau cerddoriaeth a diwylliannol, gan gynnwys  Cyngor Caerdydd, Dŵr Cymru, EE, Cyngor Celfyddau Cymru a Peter’s Pies. 

Canlyniadau—Dywedodd 74% o’r bobl a holwyd fod y digwyddiad wedi eu hysgogi i ddysgu Cymraeg. Dywedodd 94% o’r bobl a holwyd eu bod yn 
credu fod cerddoriaeth yn ffordd dda i helpu cael mwy o siaradwyr Cymraeg. 

Roedd y digwyddiadau’n gyfle i greu ac i atgyfnerthu rhwydweithiau cymdeithasol ac i sicrhau cyfalaf cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg 

Ymgyrchoedd wedi’u targedu e.e. addysg 

Hyrwyddo Prentisiaethau – URDD 

Nod y prosiect yw galluogi’r Urdd i gynyddu ei ddarpariaeth prentisiaethau yn fewnol ac allanol ar draws Cymru.  I gyflawni hyn, mae’r Urdd yn 
hyfforddi staff i fod yn aseswyr ac aseswyr ansawdd mewnol  ac yn datblygu sgiliau prentisiaid cyfredol i fod yn diwtoriaid y dyfodol gan adeiladu 
seilwaith y sefydliad.  Hyd yn hyn eleni mae’r Urdd yn cyflogi 22 prentis yn fewnol  gyda 7 yn eu hail flwyddyn,  27 prentis allanol o 12 sefydliad 
gwahanol  y cwbl ar lefel 3 ac yn cael eu hyfforddi mewn gwaith ieuenctid ac arweinwyr chwaraeon.  Mae nifer o’r prentisiaid yng Nghwm Rhondda, 



yn dilyn targedu pwrpasol fel rhan o gynllun Ardal Tasglu Cymoedd y De, ac yn gweithio fel cynorthwywyr dosbarth yn yr ysgolion cynradd 
Cymraeg.  Y bwriad yw ehangu i gymoedd eraill lle mae angen rhagor o gynorthwywyr dosbarth. 

 

Addysg a hyfforddiant ôl-16 

Ariannwyd ColegauCymru i gyfrannu at sicrhau bod digon o “...adnoddau a deunyddiau dysgu ar gyfer cyrsiau cyfrwng Cymraeg neu’n ddwyieithog” 
(Argymhelliad A4 Adroddiad Estyn https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/addysgu-dysgu-cyfrwng-cymraeg-dwyieithog-mewn-addysg-
bellach).  Penodwyd pedwar coleg i arwain ar bedwar maes sef, Cerbydau Modur – trin ceir; Gwasanaeth Busnes; Twristiaeth; ac ap Darlithwyr i 
gefnogi dysgu dwyieithog.  Eisoes yn 2015 a 2017 datblygwyd apiau arlein mewn iechyd ac adeiladwaith a byddai’r pedwar yma’n ychwanegu at yr 
arlwy.   Crëwyd defnydd rhyngweithiol deniadol a hygyrch i bobl ifanc a darlithwyr i’w defnyddio i gynnal sgiliau ieithyddol dysgwyr a’u galluogi i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn eu haddysg a hyfforddiant ôl-16. 

 

Pyst 

Ariannwyd prosiect newydd – Pyst - i greu gwasanaeth digidol i ddosbarthu a hyrwyddo labeli ac artistiaid yng Nghymru. Mae’n cynnwys dwy swydd 
– un sy’n canolbwyntio ar ddosbarthu cynnwys artistiaid a swydd arall sy’n darparu cymorth i fandiau i drefnu teithiau, chwilio am leoliadau 
perthnasol a hyrwyddo eu deunydd. Ers cychwyn y gwaith, mae  

 25 o labeli bellach yn defnyddio gwasanaethau PYST 

 Y 25 label yn cynrychioli 205 o artistiaid 

 Mae’r cyfanswm o ffrydiau cerddoriaeth Cymraeg wedi mynd ymhell dros 2 filiwn ers sefydlu’r prosiect. 
 
  

https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/addysgu-dysgu-cyfrwng-cymraeg-dwyieithog-mewn-addysg-bellach
https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/addysgu-dysgu-cyfrwng-cymraeg-dwyieithog-mewn-addysg-bellach


Ceir isod ddisgrifiad o weddill gwaith perthnasol yn Llywodraeth Cymru (mae’r testun yn Saesneg oherwydd iddo ddod o brosesau cynllunio 
ariannol y Llywodraeth) 

 
Hyrwyddo/Newid Ymddygiad: Cyffredinol 
 

Title of work Notes/Explanation 

Programme-funded posts Continuation: 
 
A total of  7 programme-funded posts (and one further secondment) to 
support the delivery of the Cymraeg 2050 programme:  
 

1. Continuation of the posts recruited in 2017-2018, (two Welsh language 
marketing officials and one senior policy official).  
 

2. Continuation of two posts and one part time secondment (the latter to 
end in June 2019) to run the Welsh language Helpline based in the 
Welsh Government’s Llandudno Junction.  
 

3. One post to support Welsh language research (resource panel approval 
has been received for this post) 
 

 1x Senior Research Officer (SRO) to increase social research 
capacity in relation to the Cymraeg 2050 Strategy. 
(This post was approved in principle in MA-P-EM-0851-18 
however, there no adequate candidates applied for the post. It 
has been approved through the corporate resource panel. We will 
make further attempts to recruit to this post) 

 

Supporting Partners Continuation: Training and networking events to support cross-fertilisation of 



Title of work Notes/Explanation 

good practice between out grant funded, and other organisations promoting the 
Welsh language. 

  



 
 

Cymraeg 2050 Theme 2 – Increasing the use of Welsh 
 
 
 

Title of work Notes/Explanation 

Informal Language Use (Welsh 
Language Charter). 

Continuation:  the Welsh language charter (Siarter Iaith)—increasing 
children’s Welsh language outside formal classroom settings (mae’r Siarter yn 
ddarostyngedig i adolygiad allanol ffurfiol ar hyn o bryd y cyhoeddir ei 
ganlyniadau o dan brotocol GSR (Government Social Research) ddechrau 
2020.  
 

Mentrau Iaith Cymru – network of 
officials to promote the Welsh 
Language in the private sector 
(Cymraeg Byd Busnes) 

Continuation: The Network will engage with 1,000 businesses by March 
2020 – and undertake intense work with 200 small businesses to offer 
tangible support to increase the visual and audible use of Welsh language.  
 
This project developed as a pilot in 2016-2017 and is now fully operational. It 
employs 14 members of staff across Wales. This work includes a pilot project 
with the primary care sector to coincide with publishing of Welsh language 
standards on healthcare sector.  
 

Bangor University: ARFER. Project 
to increase interpersonal 
communication and confidence in 
the use of Welsh in the workplace 
via behavioural pledges 

Continuation: ARFER project (as authorised by the Cymraeg 2050 work 
programme for 2019-20). This intervention increases the oral use of Welsh 
between colleagues by using interpersonal pledges. The methodology, based 
on wider behavioural scientific approaches, includes a robust, trackable 
analysis of increase in the use of Welsh in a workplace.  This will feed into the 
evidence base which will contribute to the evaluation of our work. 
In addition to the ARFER intervention, this project will also provide an open 
source toolkit for the subsequent expansion/re implementation of the ARFER 



programme to increase the interpersonal oral use of Welsh in other locations.  
It will also deliver a train-the-trainer programme, which will enable the 
methodology to be used even more widely. 

Resource Pack: Local/Community 
Councils 

Continuation: A package of practical resources to increase the use of the 
Welsh language by local and/or community councils 

Understanding Bilingualism: 
leading in a bilingual nation 

Continuation: Work between Welsh language unit officials and Academi 
Wales to produce a multi-module critical language awareness programme, 
and a face to face, intensive programme, to enable leaders in the public 
sector in Wales to operate appropriately in a bilingual environment (linked 
directly the workplace elements of Cymraeg 2050). 
 

National Policy on Welsh language 
transmission in families 

New: Officials are currently drafting this Policy, required by the Cymraeg 2050 
Work programme. This funding is requested to undertake trial interventions to 
increase parents’ use/confidence of Welsh with their children, using 
behavioural methodologies.  

Cymraeg i Blant – Resources Continuation: To contribute to the costs of production and distribution of 
scan cards and maternity folders which incorporate Cymraeg for Kids 
regarding Welsh-medium education and childcare and increasing the use of 
Welsh. By working in partnership with NHS Wales and its health boards, 
these materials are provided to all parents and prospective parents in Wales. 

 

Dydd Miwsig Cymru  Continuation: Dydd Miwsig – Celebrate the 5th year of Dydd Miwsig Cymru. 
This campaign is to engage new audiences to the language through music.  
 

 
  



 

 
Cymraeg 2050 Theme 3: Creating favourable conditions – infrastructure and 
context 
 
 

Title of work Notes/Explanation 

University of Wales, Trinity St 
David: University of Wales 
Dictionary. 

Continuation: funding for the University of Wales dictionary (Geiriadur 
Prifysgol Cymru) project. The Dictionary forms a central pillar of all work on 
Welsh language infrastructure and corpus 

Cardiff University: Welsh 
Language Word Embeddings. 

New: Development of Welsh Language word embeddings. One of the work 
packages of the Welsh Language Technology Action Plan. 

Bangor University Macsen – Welsh 
Language speech recognition. 

Continuation: work to develop speech recognition for the Welsh language. 
One of the work packages of the Welsh Language Technology Action Plan.  

Mapio Cymru: interactive Welsh 
language map. 

Continuation: Further developments to the Mapio Cymru interactive map 
with Welsh place names. 

National Library of Wales (Wiki 
Cymraeg) 

Continuation: A crowdsourcing project to enable learners and adults in 
Wales to write Welsh language Wikipedia articles about their favourite books. 
Including: workshops at schools, libraries and other public spaces. 
Partnerships will be forged with organisations whose members will learn new 
digital and literary skills by adding their own articles. 
 
 

Bangor University, PhD Knowledge 
Exchange Skills Scholarship 
(speech technology) 

Continuation: The Student holding this PhD studentship (Welsh Language 
speech to text) ends her studies in 2019-20. 

Welsh Language Helpline – 
translation contract 

Continuation: The Linkline to Welsh offers free, short translations to the 
private and third sectors, and operates in concert with the network of private 
sector officials already noted. This budget is to defray the costs of that free 



translation. Cost reduction technology is integrated into the Linkline’s 
workflow (use of post editing in a translation memory environment mean that 
no phrase need be translated twice [also a central part of our Welsh 
Language Technology Action Plan])  

Seminars regarding Town and 
Country Planning and the Welsh 
Language 

New: Initial discussions with the Planning Division have indicated an 
agreement in principle to facilitate ‘Planning and the Welsh Language’ 
workshops for planning officers across the 25 local Planning Authorities. The 
aim is to highlight the policies, legislation and guidance currently in place to 
support the Welsh language  in the process of developing and reviewing their 
LDP’s 

Review (Government Social 
Research) of the Grants Scheme 
to Promote the Welsh Language 

New: A Government Social Research (GSR) project to ensure funding is 
aligned with the Cymraeg 2050 strategy, as well as local linguistic needs. 

Welsh Language Helpline final web 
developments/ongoing support 

Continuation: The linkline will be launched in Summer 2019. This budget is 
for the final technical developments, which will provide us with sophisticated 
analytics upon which we can base further interventions and target promotional 
activity, i.e. by geography/business sector/other background variables.  In 
subsequent years, this budget will defray support costs for the system. 

Welsh Language & Economy 
Research  

Continuation: The final report of this Government Social Research project 
will be published in 2019-20 

PhD – Public Service Boards and 
the Welsh Language 

Continuation: A PhD Studentship to analyse how Welsh language 
considerations are mainstreamed/included in the work of Public Service 
Boards 

Analysis of how the ‘brand’ of the 
Welsh language is perceived and 
an action plan to tackle negative 
perceptions  

Continuation: of a contract let in 2018-19. The purpose of this contract is to 
secure an in-depth, psychological insight into Cymraeg 2050’s target 
audiences.  This insight will thereafter be used to shape the Cymraeg brand 
and to build measurable behaviour change narratives that increase the 
numbers of people learning and using Welsh, sending their children to Welsh-
medium schools etc. It is a sophisticated methodology which has been used 
in many other fields with great success, and this is the first time it has been 
brought to bear on a language promotion field. 



 

This will enable us to put in place a structure that enables us to build a strong 
Cymraeg brand marketing approach (with a particular focus on the 80% of the 
population of Wales which is non-Welsh-speaking) at a strategic level over 
the next three years, ensuring effective control of all aspects of our work 
across the sectors and markets in which we operate. 

 

Promotion of support for 
businesses to become bilingual 
and the associated Welsh 
language helpline 

Continuation: Promotion of the work of the Cymraeg Byd Busnes network 
and the Welsh Language Helpline. This will involve National and localised 
campaigns to support the business officers and to launch and promote the 
new Helpline.  
 

Public relations and publicity for 
our work 

Continuation: Work to create and develop a stronger online presence on our 
online channels. Creating social media campaigns to promote the language 
and to increase video content on social channels and youtube by working with 
young new talent and creative companies.  
 
Welsh language promotion work around the National Eisteddfod in Llanrwst. 
 

 

Mae Is-adran y Gymraeg hefyd yn ariannu’r canlynol (nid yw’r rhestr yn hollgynhwysfawr) 
 

1. Adnoddau addysgol (llyfrau) 
2. Canolfan Dysgu’r Gymraeg i Oedolion 
3. Cefnogi Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
4. Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
5. Cwlwm - cefnogi Cymraeg 2050 
6. CYDAG 
7. Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru 
8. Cynllun Sabothol 
9. Eisteddfod Genedlaethol 



10. Ffermwyr Ifanc Cymru 
11. Llyfrgell Genedlaethol - WICI 
12. Mentrau Iaith/Mentrau Iaith Cymru 
13. Mentrau Iaith Cymru - Grant ar gyfer cronfa gwyliau  
14. Mudiad Ysgolion Meithrin 
15. NTFW 
16. Papurau Bro  
17. Prosiectau cymunedol 
18. RHAG 
19. Sgiliaith 
20. Urdd Gobaith Cymru 
21. Ysgol Gymraeg Llundain 


