
 

 

            
 

Datblygiadau Diweddar: Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg 
Yn sgil gwaith yn y maes iaith ac economi, trafodaethau a gwaith ymgynghori gydag ystod 
eang o randdeiliaid mae Four Cymru, mewn partneriaeth â Mentrau Iaith Cymru, wedi eu 
gwahodd i gyflwno cais i’r Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio dan y Cynllun 
Datblygu Gwledig. 
 
Drwy weithredu’r peilot hwn fe ffurfiolir perthnas gydweithredol newydd rhwng Four Cymru a 
Mentrau Iaith Cymru, perthynas fydd yn asio arbenigedd, cysylltiadau ac adnoddau’r ddau 
sefydliad er mwyn galluogi busnesau i gyfrannu at wireddu amcanion y rhaglen, gan ddwyn 
manteision ieithyddol ac economaidd ar y cyd. 
 
Nod y cynllun yw datblygu’r Gymraeg fel catalydd economaidd fyddai’n gyfrwng i ddatblygu 
ac adfywio y Gymru wledig wrth annog gweithgarwch newydd ymysg sectorau a chwmnïau 
targed. 
 
Gwneir hyn drwy greu ymgysylltiad rhwng sectorau a chwmnïoedd sydd â’r potensial o 
ddatblygu gwasanaethau a chynhyrchion sydd yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol y Gymraeg. 
Trywydd cyfochrog fydd sbarduno yn ogystal weithgarwch gyda golwg ar adnabod cyfleoedd 
newydd mewn marchnadoedd newydd. 
                                                                                                              
Gweithgareddau Arfaethedig (amserlen arfaethedig gaeaf 2016- gaeaf 2018) 
Cam 1: Sefydlu Grŵp cynghori - gan gynnwys nifer o gyrff traws-sectorol eisioes wedi bod 
yn rhan o gynghori ar ffocws cynllun Marchnad Lafur Cymraeg  
Cam 2: Ymchwil a Mapio Allan - gwaith ymchwil a mapio allan yr elfennau sydd yn cyd 
gysylltu iaith ac economi gan roi ffocws i’r cyfleoedd o ddatblygu clystyrau.  Golyga'r gwaith 
yma gasglu ynghyd waith ymchwil a data sydd ar gael ar hyn o bryd gan randdeiliaid ond 
bydd angen gwaith ymchwil ychwanegol lle mae yna fylchau ac mewn ymateb i’r rhwystrau 
a'r cyfleoedd ymysg cwmnïoedd o fewn sectorau targed 
Cam 3: Sefydlu Clystyrau Peilot - dadansoddi a chasglu ynghyd yr hyn sydd wedi ei 
ddysgu gan gyflwyno i’r rhanddeiliaid argymhellion i sefydlu clystyrau peilot arbrofol. Bydd 
hefyd yn dwyn ynghyd rwydwaith o sefydliadau cynghori ac ymchwil i gefnogi gwaith ymysg 
y clystyrau.  
Cam 4: Adrodd, Argymhellion a Gweithredu Pellach - cyflwyno adroddiad, argymhellion a 
chynllun gweithredu i wireddu elfennau y Cynllun Marchnad Lafur 
 
Canlyniadau’r Prosiect: 

 Gwell dealltwriaeth o’r cyfleoedd datblygu’r Gymraeg fel catalydd economaidd fel 
cyfrwng i ddatblygu ac adfywio y Gymru wledig wrth weithredu pethau newydd ymysg 
sectorau  

 Adnabod y sectorau gyda photensial i ddatblygu gwasanaethau a chynhyrchion 
newydd  

 Clystyrau peilot arbrofol gweithredol 

 Arloesedd a gwerth ychwanegol wedi ei ryddhau drwy ddod â sefydliadau sydd yn 
eistedd o fewn clystyrau ehangach gydag arbenigedd a sgiliau ieithyddol y Gymraeg 
at ei gilydd.  Mewn meysydd megis y diwydiannau creadigol cyhoeddi, cyfieithu, 
bwyd a diod a thwristiaeth  

 Cyfrannu at bolisi a strategaeth genedlaethol ym maes iaith ac economi.  

 Datblygiad o gynnyrch newydd yn sgil sefydlu cydweithio rhwng clystyrau.  
 


