
Byddwn yn dathlu’r Gymraeg o 
fewn y Parc drwy adrodd stori ei 
phwysigrwydd ac annog ei defnydd 
ym mhopeth a wnawn. 

Cymraeg yw un o’r ieithoedd hynaf yn Ewrop. Mae wedi llunio diwylliant a 

hunaniaeth y Genedl Gymreig ac mae ganddi gysylltiad cynhenid â thirwedd a 

chymunedau’r Parc Cenedlaethol.  Yn y polisi hwn, rydym yn ceisio pwysleisio 

pwysigrwydd yr iaith i ddiwylliant, treftadaeth a hunaniaeth yr ardal; annog ei 

defnydd ym mywydau bob dydd ein trigolion a’n hymwelwyr a sicrhau bod yr 

iaith yn cael ei gwerthfawrogi gan bawb, waeth beth yw lefel y rhuglder a 

tharddle’r diwylliant. 



YR IAITH GYMRAEG

Pam mae hyn yn bwysig?

Bydd y Gymraeg yn cael ei dathlu o fewn yr ardal. 

 

Bydd dysgwyr Cymraeg yn teimlo bod y Parc yn gyfaill 

sy’n eu helpu ar eu taith i ddysgu’r iaith.

 

Bydd gan siaradwyr di-Gymraeg ragor o wybodaeth 

am yr iaith a’r rôl y mae’n ei chwarae mewn llunio’r 

Parc fel lle, a byddant yn gwerthfawrogi’r iaith fel 

rhywbeth arbennig i ofalu amdani.

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Mae’r Gymraeg yn rhan hanfodol o’r hyn sy’n 

gwneud Cymru yn unigryw. O fewn y Parc, rydym 

yn adnabod y dirwedd drwy’r enwau Cymraeg sy’n 

diffinio’r trefi, pentrefi, afonydd, copaon, strydoedd 

a’r lleoedd. Er bod llecynnau o gymunedau 

Cymraeg eu hiaith yn parhau yng Ngorllewin y 

Parc, mae gan yr ardal yn gyffredinol gyfraddau is o 

siaradwyr Cymraeg a phobl â gwybodaeth o’r 

Gymraeg na’r cyfartaledd yng Nghymru. 

 

Mae newidiadau deddfwriaethol a pholisi yr hanner 

can mlynedd diwethaf wedi gweithio i helpu i 

gefnogi’r iaith a’r defnydd ohoni; fodd bynnag, 

mae’r Gymraeg yn parhau i fod o dan fygythiad 

uchafiaeth strwythurol yr iaith Saesneg. Mae 

gwybodaeth am y Gymraeg yn cyfoethogi’r 

ddealltwriaeth o’r dreftadaeth Gymreig a’r 

ymdeimlad o berthyn. Mae lefel y siaradwyr 

Cymraeg o fewn cymunedau’r Parc yn creu diffyg 

sy’n ymdebygu i anfantais ac mae’n rhaid mynd i’r 

afael â hyn.

.

                         

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Hyrwyddo dealltwriaeth, mwynhad a diogelwch o’r 

Gymraeg a’i diwylliant – byddwn yn datblygu Brand 

y Parc Cenedlaethol fel marc sy’n gysylltiedig â 

chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn yr ardal. 

Byddwn yn datblygu’r rhaglen lysgennad er mwyn 

creu hyrwyddwyr y Gymraeg a fydd yn hyrwyddo’r 

iaith a’i gwerth diwylliannol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byddwn yn edrych ar nifer y bobl o fewn yr ardal sy’n 

nodi bod ganddynt wybodaeth am Gymraeg, a bydd 

cynnydd yn y ffigur hwn yn cael ei ystyried yn 

llwyddiant.  

 

Newid hinsawdd 

Bodlonrwydd ymwelwyr 

Addysg (ymwelydd) 

Iechyd

Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Treftadaeth 

Ddiwylliannol 

Cydraddoldeb 

Cymdeithasol 

Cyfiawnder 

Tai

Addysg

Iaith

Rhwydweithiau Cymdeithasol 

Rhoi cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg yn yr ardal - 

byddwn, gyda phartneriaid, yn datblygu amrediad o 

adnoddau am y parc i ddysgwyr Cymraeg. Byddwn yn 

datblygu rhaglen o ‘deithiau cerdded i ddysgwyr’ gan 

ddefnyddio llwybrau cerdded hunandywysedig a 

thywysedig wedi eu targedu yn benodol at ddysgwyr 

Cymraeg i ymhél â’r Parc a’i hanes wrth wella’u sgiliau 

a’u dealltwriaeth o’r Gymraeg.

 

Diogelu enwau lleoedd Cymraeg – drwy weithio gyda 

Phartneriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol, byddwn yn 

datblygu rhaglen ymchwil a hyrwyddo sy’n 

canolbwyntio ar enwau lleoedd Cymraeg o fewn y 

Parc, gan edrych ar eu pwysigrwydd diwylliannol a 

hanesyddol. Byddwn yn datblygu sianeli lluosog i 

ledaenu canfyddiadau’r gwaith ymchwil. 

 

Incwm
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