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Pethau i’w Gofio

• Os rydych methu clywed sain, gwnewch yn siwr eich bod wedi 

pwyso yr eicon meicroffon ar waelod chwith y sgrin.

• Fydd gweminar heddiw yn para tua awr.

• Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, rhowch nhw yn yr adran 

sgwrsio isod.

•

• Fyddwn yn gyrru’r adnoddau ichi ar ôl y sesiwn, fel y gallwch 

edrych arnynt os ydych yn colli cysylltiad. (Gwnewch yn siwr eich 

bod yn llenwi’r ffurflen gofrestru er mwyn derbyn adnoddau)
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Ymwadiad

Mae’r apiau a’r gwefanau yr ydym yn ei trafod 
yma yn bodoli fel opsiynau yn hytrach nac 
argymhellion. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw 
broblem y byddwch yn ei brofi yn sgil eich 
defnydd o’r apiau neu wefanau hyn.  



Mae 7% o oedolion yng Nghymru yn 
cael eu hystyried wedi’i gwahardd yn 
ddigidol

Rydym yn gweithio gyda 
amrywiaeth o sefydliadau i 
ddarparu cefnogaeth, 
hyfforddiant ac arweiniad i 
wella cynhwysiant digidol 
mewn cymunedau ledled 
Cymru

Rydym yn cefnogi'r sector iechyd a 
gofal cymdeithasol i gynyddu 
rhyngweithiadau digidol i wella 
iechyd a lles dinasyddion

Mae gan 23% o ddefnyddwyr y 
rhyngrwyd llai na 5 o’r sgiliau 
ddigidol hanfodol. Mae hyn yn 
cynyddu i 64% ar gyfer pobl 
dros 75 oed.

Cymunedau Digidol Cymru
Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant
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Ysbrydoli Cynlluniau 
unigryw

Hyfforddi

Benthyca 
Dyfeisiau Gwirfoddolwyr Rhannu



Cyflwyno eich hun

● Ydych chi’n defnyddio unrhyw 
adnoddau gwella Cymraeg ar 

y funud?

Teipiwch eich ateb yn yr adran 
sgwrsio.



Beth yw’r rhwystrau / 
cyfleoedd i siaradwyr 
Cymraeg ar-lein?



Mae'r we yn gallu bod yn le reit 
Saesneg, yn enwedig i'r rhai sydd 

ddim yn gyfarwydd nag yn 

gyfforddus ei ddefnyddio. 

Yn ffodus does ddim rhaid iddo 

fod! Gallwn ddefnyddio’r we ar 

gyfer gwella ein sgiliau Cymraeg o 

ddydd i ddydd. 



Yn ôl Llywodraeth Cymru

“…I alluogi siaradwyr Cymraeg i gyfranogi’n 

llawn fel dinasyddion digidol a dangos i bawb 

bod y Gymraeg yn gyfrwng creadigol, grymus, 

ymaddasol a modern.”
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Helo Blod

Mae Helo Blod yn wasanaeth gan 
Llywodraeth Cymru i gael cyngor 

ar sut i ddefnyddio fwy o Gymraeg 

mewn busnesau ac elusennau, ac 

yn cynnig cyfieithiadau am-ddim i 

rhai mewn angen. 

Ar ben hyn, mae ganddynt lwythi o 

adnoddau i wella’ch Cymraeg yn 

ddigidol.



Teipio’n y Gymraeg

Tydi bysellfyrddau modern ddim 
yn cynnwys yr hôll lythrennau 

rydym yn ei ddefnyddio yn y 

Gymraeg. 

Serch hynny mae yna ffyrdd syml 

ac am ddim o ddatrys y broblem 

hynnw!
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rydym yn ei ddefnyddio yn y 
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ac am ddim o ddatrys y broblem 

hynnw!

http://www.youtube.com/watch?v=OfICVRlxMbo


Ap Treiglo

Ar gael am ddim ar Google Play 
Store ac yr Ap Store. 

Mae’n dangos yr holl reolau treiglo 

gallwch ei ddefnyddio yn y 

Gymraeg. 

Defnyddiol iawn i gael yn eich 

poced i’ch atgoffa. 
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Ap Geiriaduron

Ar gael am ddim ar Google Play 
Store ac yr Ap Store. 

Gall gyfieithu unrhyw air Gymraeg 

i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r 

Gymraeg. 

Mae hefyd yn ffordd dda ichi 

ddarganfod ystyr geiriau newydd. 

http://www.youtube.com/watch?v=9SsMSQkiPU0


Cysill Ar-lein

Mae Cysgliad yn gasgliad o 
dechnoleg i helpu siaradwyr 

Cymraeg i wella’u Cymraeg. 

Mae Cysill Ar-lein yn ffordd 

hawdd, hygyrchiol ac am ddim i 

wirio sillafu sydyn. 



Cysgeir

Mae Cysgeir yn gasgliad o 
eiriaduron defnyddiol a ar gyfer 

eich cyfrifiadur. 

Mae ar gael am ddim ar gyfer 

unigolion, ysgolion ac unigolion 

sydd â llai na 10 aelod o staff.



Macsen

Mae Macsen yn ap weddol 
newydd sydd yn actio fel 

cynorthwyydd llais ar eich ffôn, 

debyg i Alexa neu Google. 

Mae’r ap dal i gael ei ddatblygu ac 

yn gofyn i siaradwyr Cymraeg rhoi 

eu amser i recordio llais i wella’r 

wasanaeth. 

https://commonvoice.mozilla.org/en



Macsen

Hyd yn hyn mae’r ap yn gallu:

- Darllen newyddion. 

- Chwarae cerddoriaeth 

Cymraeg ar Spotify. 

- Rhoi darlleniad o erthyglau 

Wicipedia Cymraeg, 

- Dangos rhaglen deledu trwy 

S4C Clic

- A llawer mwy!



Newid eich iaith

Mae nifer o enwau mawr technoleg 
wedi cyfieithu eu gwasanaethau i’r 

Gymraeg.

Mae Google, Microsoft, Facebook 

a Mozilla Firefox yn esiamplau 

gwych o sut y gallwch gweld mwy o 

Gymraeg o ddydd i ddydd.



Cyfieithwyr

Mae yna nifer o gwmnîau mawr 
sydd yn cynnwys Cymraeg yn eu 

meddalwedd cyfieithu ar-lein. 

Gofal Pia Hi: Tydi Cyfieithydd 

Google a Bing ddim yn 100% yn 

effieithiol o hyd, ond os ydych chi’n 

cyfieithu darn mawr o destyn gall 

fod yn help arw fel man cychwyn.



I Gasglu

● Mae fwy a fwy o ymchwil yn cael ei 

wneud i sicrhau fod technoleg yn cael 

ei ddatblygu i siaradwyr Cymraeg 

gael gwella ein hiaith.

● Gall bawb helpu i greu technoleg 

newydd yn y Gymraeg.

● Rydym yn gallu dysgu rhywbeth 

newydd bob dydd trwy’r we!



Dyma cyrsiau eraill fydd o 
ddiddordeb:

● Y Gymraeg ar y We
● Hygyrchedd Digidol 
● Diogelwch Ar-lein



Unrhyw gwestiynnau?



Cysylltu

Os hoffwch gysylltu, defnyddiwch y manylion 

cyswllt isod:

E-bost: dcwtraining@wales.coop

Ffôn: 0300 111 5050

Twitter: @DC_Wales



Diolch!

Llenwch y ffurflen adborth hon 
os gwelwch yn dda:

http://bit.ly/DCW_Feedback

http://bit.ly/DCW_Feedback

