
CYFARFOD: PWYLLGOR IAITH

DYDDIAD: 18 Hydref 2018

TEITL: Rhaglen Waith y Pwyllgor Iaith  

AWDUR: Gwenllian Mair Williams  

Rheolwr Gwasanaethau’r Gymraeg  

PWRPAS YR ADRODDIAD Cyflwyno syniadau ar gyfer rhaglen waith er gwybodaeth a 
thrafodaeth. 

1. Cefndir

1.1 Cafwyd cyfarfod ar y 9fed o Hydref, gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Iaith, ynghyd a’r 
Aelod Cabinet dros y Gymraeg, er mwyn trafod pynciau posib i’r Pwyllgor eu cynnwys yn eu 
rhaglenni yn ystod y flwyddyn i ddod. 

1.2 Atgoffwyd yr aelodau o gylch gorchwyl y Pwyllgor Iaith, a’r meysydd hynny y mae ganddynt y 
grym i ddylanwadu arno. 

1.3 Prif bwrpas y Pwyllgor Iaith yw goruchwylio gweithrediad Polisi Iaith y Cyngor a chydymffurfiaeth 
gyda’r Safonau. Yn ogystal a hynny, fodd bynnag, mae ganddynt rôl ymgynghorol yng nghyd-
destun strategaethau hyrwyddo’r iaith o fewn y sir. 

1.4 Gyda chyhoeddi’r Cynllun Hybu sirol, felly, cafwyd trafodaeth ynghylch sut y bydd y Pwyllgor yn 
cyfrannu tuag at fonitro’r gweithrediad, a chynigiwyd y gellid defnyddio themâu blaenoriaeth y 
Cynllun fel canllaw ar gyfer meysydd trafod – gan edrych ar un neu ddau o’r meysydd ym mhob 
cyfarfod.   

1.5 Yn sgil y drafodaeth, cynigiwyd y meysydd canlynol fel rhai yr hoffai’r aelodau eu trafod 
ymhellach: 

 Addysg ddwyieithog – sut rydym yn llywio’r addysgu o blaid y Gymraeg 
 Datblygu sgiliau’r gweithlu – yn enwedig yn ysgrifenedig
 Hyrwyddo polisiau Cymraeg – sut mae’r Cyngor yn cydweithio efo cyrff a sectorau eraill 

ac yn dylanwad ar eu defnydd o’r Gymraeg



 Allanoli a newidiadau sylweddol i wasanaethau – sut rydym yn sicrhau safonau wrth 
drosglwyddo gwasanaethau (Hamdden a gwasanaeth Ieuenctid yn benodol)

 Sut ydym ni’n dysgu o waith da gan eraill
 Rol technoleg
 Rol Hunaniaith wrth ddylanwadu a chydweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill, ac i herio 

egwyddorion gweithredu 

2 Yr hyn a geisir gan y Pwyllgor?

2.1 Gofynnir i’r aelodau wneud tri pheth: 

i) ystyried y meysydd trafod a gynigir uchod, 

ii) ystyried a oes unrhyw feysydd eraill, sydd yn berthnasol i flaenoriaethau’r Cynllun Hybu yr 
hoffent edrych arnynt, 

iii) blaenoriaethu’r meysydd trafod er mwyn llunio rhaglen waith benodol ar gyfer y flwyddyn i 
ddod. 


