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.

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
Er mwyn

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?

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.
I

Diolch am eich cefnogaeth.
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