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Yr iaith Gymraeg 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch yn dilyn cyhoeddi'r llythyr a anfonwyd gennych yn ddiweddar i Gomisiynydd yr Iaith 
Gymraeg, Meri Huws. Yn y llythyr hwnnw, fe wnaethoch chi ddisgrifio arwyddion Cymraeg fel "annibendod 
gweledol", beirniadu addysg cyfrwng Cymraeg a chynghori pobl i gofleidio'r Saesneg. Fel rhywun sydd wedi 
agor busnes yma yng Nghymru yn ddiweddar, roeddwn i'n meddwl y byddwn yn manteisio ar y cyfle hwn i 
roi gwybod i chi am fanteision yr iaith Gymraeg, ond hefyd manteision dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn 
fwy cyffredinol.  
 
Mae rhwng 60% a 75% o boblogaeth y byd yn ddwyieithog. Mae pobl sy'n siarad un iaith yn unig yn y 
lleiafrif. Dangoswyd bod dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn cynnwys llawer o fanteision cymdeithasol, 
seicolegol ac iechyd, gan gynnwys adferiad strôc yn gyflymach ac oedi ar ddechrau dementia. Yng Nghymru, 
mae tua hanner miliwn o bobl yn siarad Cymraeg, sy'n golygu bod 19% o'r boblogaeth yng Nghymru yn elwa 
o'r buddion gwybodol, iechyd a diwylliannol mae byw mewn cenedl cenedl ddwyieithog yn eu cynnig. Mae 
hynny'n golygu, gall pobl yng Nghymru "groesawu" mwy nag un iaith, nid Saesneg yn unig. Yn ogystal, 
darganfu arolwg barn genedlaethol diweddar fod 86% o bobl yn cefnogi’r yn falch o'r iaith Gymraeg. Yr wyf 
yn siŵr nad eich bwriad chi yw dangos dirmyg o'r fath am ewyllys y bobl trwy ymosod ar y Gymraeg. 
 
Yn eich llythyr, fe wnaethoch chi honni eich bod wedi cael rhywfaint o "amheuon am yr her y bydd system 
addysgol sy'n addysgu iaith arall yn ei olygu". Yng Nghymru, mae plant sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg 
yn gwneud yr un mor dda, os nad yn well, yn yr ysgol na phlant sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg yn 
unig. Felly, mae eich "amheuon" bod dysgu mwy nag un iaith rhywsut yn rhoi plant a'r system addysg 
ehangach dan anfantais yn ddi-sail.  
 
Yn eich llythyr, fe wnaethoch hefyd ddisgrifio arwyddion Cymraeg fel "annibendod gweledol" a bod 
arwyddion ffyrdd dwyieithog yn arbennig o "ddiflas a rhwystredig". Nid yw arwyddion Cymraeg yn 
anghyffredin, mae'n ffordd o gydnabod a sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu byw eu bywydau yn 
Gymraeg a / neu Saesneg. Rwy'n gobeithio, wrth yrru i'ch siop ym Merthyr Tudful, nad ydych yn cael eich 
drysu'n ormodol gan y gwahaniaeth rhwng 'Merthyr Tydfil' (Saesneg) a 'Merthyr Tudful'.  
 
Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb sy'n penderfynu gwneud Cymru yn gartref. Mae'n rhan hanfodol o 
orffennol, presennol a dyfodol ein gwlad. Mae er budd felly i bawb ledled Cymru i gofleidio'r Gymraeg.  
 
Yr eiddoch yn gywir 
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O.N. y gair Cymraeg am ‘furniture’ yw ‘dodrefn’. 


