
DYFODOL I'R IAITH:
Dewch gyda ni i'r dyfodol!

Mae hwn yn gyfnod tyngedfennol i'r Gymraeg. Mae'r Llywodraeth yn
ystyried pa drefn sydd orau i hyrwyddo'r iaith a chynyddu'r defnydd ohoni.
Rydyn niwedi bod yn pwyso am asiantaeth iaith - boed yn gorff hyd
braich, neu'n gorff mewnol - gydag adnoddau digonol, sy'n manteisio ar
arbenigedd ac ymarfer da ym maes cynllunio ieithyddol.

Bydd angen i'r asiantaeth gydlynu'r holl amryfal sectoau, a dylanwadu ar holl
Adrannau'r Llywodraeth er mwyn sicrhau cydweithio cynhwysfawr i adeiladu ar
yr hyn a enillwyd eisoes.

Rydyn niam weld Asiantaeth laith Genedlaetholfydd yn:

Hyrwyddo'r Gymraeg yn y teulu ac mewn cymunedau
Hyrwyddo addysg Gymraeg

Annog defnyddio'r Gymraeg yn iaith gwaith
Cyfrannu at gynllunio tai ac economi ardaloedd i hyrwyddo'r Gymraeg
Gwneud ymwybyddiaeth iaith a hanes yn ganolog mewn ysgolion
Cyflwyno rhaglen o Ganolfannau Cymraeg a fydd yn bwerdai iaith yn y
gymuned
Rhoicymorth a chefnogaeth wrth weinyddu safonau iaith, gan greu

safonau iaith ar gyfer y sector preifat.

I ddylanwadu bydd angen dwyn perswAd ar y gwleidyddion.

Er mwyn ymateb i'r her hon, rydym am sefydlu swyddfa gyda swyddog loblo
amser llawn ym Mae Caerdydd igryfhau ein presenoldeb gyda'r swyddogion a'r
gwleidyddion o fewn y Senedd, er mwyn sicrhau'r gorau i'r Gymraeg

Rydym angen codi f50,000 igyflawni hyn. Fel mudiad annibynnol ac amhleidiol,
mae Dyfodolyn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth unigolion sy'n rhannu ein
gweledigaeth. Rydym eisoes yn gorff dylanwadol, diolch i haelioni ein haelodau
a'n cefnogwyr.

A wnewch chi ein cefnogi er mwyn ymfalchio gyda'n gilydd ein bod yn
cyfrannu'n gadarnhaol at lewyrch y Gymraeg?

I ymuno A ni, a chyfrannu at yr Ap€l arbennig yma, gallwch gwblhau'r ffurflen
drosodd a'i dychwelyd atom - neu gallwch fynd ar ein gwefan - www.dyfodol.
net - i gyfrannu'n uniongyrchol.

Diolch am eich cefnogaeth.



Aelod Cyswllt
E2Oy flwyddyn
(fl0 i'r digyflog)
yn rhoihawlidderbyn
pob gwybodoeth

Noddwr lAelod
Corfforaethol*
f500 yflwyddyn
(neu swm uwch)
yn rhoihawliau
aelodaeth lawn

Aelod Llawn*
fl0 y mis
(neu swm uwch)
f 25 y fl wyddyn i fyfyrwyr, y
di-waith a derbynwyr budd-
daliadau

yn rhoi hawl i gyfronnu at
benderfy n i o d a u'r m ud i ad

Tt*y siec
Rwy'n amgau siec o f
fel tal Cefnogwr / til Aelodaeth Lawn

i "Dyfodol i'r laith Cyf."

Enw

Cyfeiriad

C6d Post

E-bost___

Rhif ffdn symudol
Rhif ff6n cartref
Galwedigaeth

Anfonwch at: Dyfodol i? laith Cyf., Blwch Post 180,
Caerfyrddin SA31 9EN; post@dyfodol.net;
www.dyfodol.net

Archeb banc
IIIIII

Bydd Dyfodol i'r laith
yn danfon newyddion a

gwybodaeth berthnasol atoch
are-bost/ynypost.Maeh r r
bosib y byddwn yn danfon

negeseuon syh marchnata'r
mudiad atoch yn achlysurol.

Ticiwch yma os y$ch yn
hapus i dderbyn negeseuon

o'rmathVnra. I
f'm banc [Tomybank]_

Cyfeiriad post fy ManC [postat addressof myBonk]_

Talwch trwy archeb banc sefydlog, gan ddileu unrhyw gyfarwyddyd blaenorol ynghylch y derbynnydd hwn
[Pleose poy by banker's standing order, cancelling any previous instructions regording this payeel'.

I frol Banc Lloyds,802 Stryd Rhydychen, Abertawe SA1 3AF C6d Dosbatlhu tsorccodet 30-98-85
Rhif Cyfrif a ccount Numberl 26699860 Enw'r Cyfrif fName of Accountt Dyfodol i'r laith Cyf
Swm ffigurau) Amount(fisures)l f (gweler y dewisiadau uchod / see options abave)

Swm (geiri du) [enount (wordi] _________
Dyddiad y taliad cynlaf ooteof firstpaymentl 

-; yna i'w dalu dt ! [thentobepoidonthe]_____ o bob mis

[of eochmonth] ___ neu: amldef [Frequency]

Tan rybudd pellach, a thynnwch o'm cyfrif urtitfurthernotice,anddebitmyaccount]:

Enw fy nghyfrif rrvomeof myaccoun4_______

Rhiffy nghyfrif wyaccountnumberr- ----------C6d Dosbarlhu $ortcoael-

Awdurdodaf chi i drefnu'r taliad orcheb sefydlog hwn or fy nghyfrif ttnrreby authoriseyou to set upthis standins order
payment on my accountl.

Llofnod [sisned]____ Dyddiad roar"t

Enw (PRl FLYTH REN NAU) tName (BLocK cAptrALS)l

Cyfeiriad [AddressJ

Rhif ff6n [retephone]_ E-bost [E-mait]

Anfonwch at eich banc, a chopi, os gwelwch yn ddo, at Dyfodol i'r laith, Btwch Post 180, Caerfyrddin SA3l gEN
Please send to your bank, with a copy, pleose, to Dyfodol i'r laith, Post Box l.80, Caerfyrddin SAit gEN

Defnyddir eich data i brosesu eich cyfraniad yn unol d'n polisi preifatrwydd, sydd ar ein gwefan www.dyfodol.net
Your data will be used to process your contribution in accordance with the privocy policy on our website www.dyfodol.net


