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Rhagair y Prif Weinidog 
  
Mae’r adroddiad blynyddol hwn ar strategaeth Iaith fyw: iaith byw yn adlewyrchu’r 
ffocws yn natganiad polisi Bwrw Mlaen ar gynyddu nifer y bobl sy’n siarad Cymraeg 
yn gymdeithasol, yn y cartref ac yn y gwaith, er mwyn sicrhau ein bod yn creu’r 
amgylchiadau gorau posibl iddi ffynnu yn y dyfodol.  
 
Er mwyn cyd-fynd â’n dyletswydd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a Mesur y 
Gymraeg 2011, fe wnaethom gyhoeddi Cynllun Gweithredu 2014-15 ym mis Mawrth 
y llynedd i esbonio sut y byddem yn gweithredu Iaith fyw: iaith byw yn ystod y cyfnod 
dan sylw.  Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn adrodd ar y camau penodol a 
gymerwyd i’r perwyl hwnnw, yn ogystal ag unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol eraill 
yn ystod y flwyddyn. 
 
Mae’n debyg mai cyhoeddi Bwrw Mlaen ei hun fis Awst diwethaf yw’r prif bennawd o 
safbwynt polisi’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn.  Roedd Bwrw Mlaen yn cymryd i 
ystyriaeth nifer o’r datblygiadau ers cyhoeddi’r strategaeth yn 2012, ac yn esbonio’r 
hyn y byddem yn hoelio’n sylw arno dros y tair blynedd oedd i ddod.   
 
Roedd Bwrw Mlaen hefyd yn adeiladu ar y seilwaith a ddisgrifir yn strategaeth Iaith 
fyw: iaith byw, gan gydnabod bod y seilwaith hwnnw’n hollbwysig ond mai 
gweithredu sy’n dod â llwyddiant go iawn.  Ac er mai cwta saith mis oedd wedi mynd 
heibio rhwng cyhoeddi Bwrw Mlaen a diwedd y flwyddyn adrodd, llwyddom i fwrw ati 
a chymryd nifer o gamau breision yn ystod y cyfnod hwnnw. 
 
Daeth un o’r prif gamau hynny ym maes deddfwriaeth. Rhoddodd Mesur y Gymraeg 
2011 statws swyddogol i’r iaith, a thrwy basio’r cylch cyntaf o safonau rydym wedi 
gweithredu un arall o hoelion wyth y Mesur.  Mae Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 1) 2015 yn ddarn hanesyddol o ddeddfwriaeth a fydd yn rhoi sylfaen gadarn i’r 
iaith yn y sefydliadau hynny y bydd ofyn iddynt gydymffurfio â nhw – sef yn achos y 
cylch cyntaf Gweinidogion Cymru, Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau’r Parciau 
Cenedlaethol. Bydd cylchoedd pellach o safonau i ddilyn wrth gwrs. 
 
Cafwyd datblygiadau eraill yng nghyswllt deddfwriaeth yn sgil ein hymdrechion yn 
ystod y flwyddyn. Mae’r Ddeddf Cynllunio wedi egluro a chryfhau sefyllfa’r Gymraeg 
yn y system gynllunio, ac mae’r “Gymraeg sy’n ffynnu” yn un o’r nodau yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
Mae deddfwriaeth yn bwysig o ran gosod y sylfaen, wrth gwrs, ond does fawr o 
werth iddi os nad oes unrhyw un yn defnyddio’r iaith.  Dyna pam inni roi ffocws cryf 
ar hybu, marchnata a newid ymddygiad yn Bwrw Mlaen, ac rydym eisoes wedi 
cymryd nifer o gamau i’r perwyl hwnnw.  Er enghraifft fe wnaethom lansio brand Y 
Llais, ymgyrch farchnata Y Pethau Bychain, a gwefan newydd Cymraeg – Byw 
Dysgu Mwynhau, sy’n siop un stop am wybodaeth ynglŷn â’r Gymraeg, boed 
hynny’n wybodaeth ffurfiol neu anffurfiol.  Rydym hefyd wedi lansio ymgyrch 
farchnata i hyrwyddo addysg Gymraeg a dwyieithog.   
 
Hefyd ym maes addysg, ac yn dilyn proses grant gystadleuol yn ystod y flwyddyn, 
cyhoeddwyd mai Prifysgol y Drindod Dewi Sant fyddai cartref yr Endid Cenedlaethol 
newydd Cymraeg i Oedolion.  A thra bo i adroddiad yr Athro Donaldson, Dyfodol 
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Llwyddiannus, oblygiadau o safbwynt Cymraeg Ail Iaith, bydd y Sgwrs Fawr ar 
Addysg yng Nghymru, a lansiwyd ar 25 Chwefror, yn llywio’n hymateb yn hyn o beth.  
 
Mae’r Strategaeth Addysg cyfrwng Cymraeg yn cyd-fynd yn agos â strategaeth Iaith 
fyw: iaith byw, ac yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y system 
addysg.  Rwy’n eich annog i droi at adroddiad blynyddol y Strategaeth Addysg er 
mwyn rhoi mwy o gig ar asgwrn yr wybodaeth a geir am addysg yn y ddogfen hon.  
 
Roedd Bwrw Mlaen yn rhoi pwyslais penodol ar y Gymraeg mewn perthynas â’r 
economi a’r gymuned, ac yn cyhoeddi y byddai £1.6 miliwn ychwanegol ar gael i 
gefnogi’r polisi dros ddwy flynedd – gan gynnwys £400,000 i gefnogi’r cysylltiad 
rhwng y Gymraeg a’r economi, ac £1.2 miliwn i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y 
gymuned (£750,000 ohono i gynyddu’r cyllid i’r Mentrau Iaith dros ddwy flynedd).  
 
Yn ychwanegol at hynny, fe wnaethom hefyd sefydlu Cronfa Buddsoddi Cyfalaf 
gwerth £1.25 miliwn i ddatblygu nifer o Ganolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg, 
gyda’r nod o greu canolfannau deinamig yn ein trefi a’n cymunedau, ac er mwyn rhoi 
sylfaen i brosiectau cymunedol fod yn hunangynhaliol. Cyhoeddwyd y pedwar 
prosiect cyntaf i dderbyn cyllid ym mis Rhagfyr 2014, ac ym mis Mehefin eleni 
cyhoeddwyd 6 arall.    
  
O safbwynt yr economi, rydym wedi cynyddu’n sylweddol ein gweithgareddau 
marchnata a chyfathrebu er mwyn gwella’r ymwybyddiaeth o wasanaethau 
Cymraeg.  Mae hyn wedi arwain at ragor o weithgarwch Cymraeg drwy ein sianeli 
busnes.  Rydym hefyd wedi manteisio ar ddigwyddiadau rhyngwladol fel 
uwchgynhadledd NATO a Chynhadledd Fuddsoddi DU Cymru, ac ar Faes Awyr 
Caerdydd fel porth i weddill Cymru, er mwyn marchnata’r Gymraeg fel iaith fusnes. 
  
Mae’r pwyslais hwn ar gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob maes yn allweddol, 
felly roedd gen i ddiddordeb mawr eleni mewn darllen yr adroddiad diweddaraf ar yr 
Arolwg Defnydd Iaith, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg 
ac sy’n rhoi gwybod am ddefnydd siaradwyr Cymraeg o’r iaith.  Mae’r arolwg yn 
caniatáu inni gymharu’r canlyniadau ag arolygon defnydd iaith blaenorol yn 2004-
2006, ac o’i ddadansoddi mae iddo negeseuon pwysig i lywio’n polisi at y dyfodol. 
Yng nghorff y ddogfen fe welwch ffigurau o’r Arolwg yn cael eu defnyddio er mwyn 
gosod rhagor o gyd-destun.  
 
Bwriad hyn oll yw gosod isadeiledd a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg at y dyfodol. 
Ond mae angen edrych y tu hwnt i waith y Llywodraeth a’n partneriaid yn unig.  Hyd 
yn oed os nad yw pobl yn siarad Cymraeg mae angen sicrhau bod pawb yn 
ymwybodol ohoni ac yn ei pharchu. Mae hynny’n costio dim, ond bydd yn creu tir 
ffrwythlon i’r iaith ehangu.   
 

 
 
Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC 
Prif Weinidog Cymru 
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Pwyntiau gweithredu cyffredinol   
 

Er bod Iaith fyw: iaith byw yn seiliedig ar 6 maes strategol, mae llawer o’r hyn a 

gyflawnwyd yn ystod cyfnod adrodd 2014-15 yn pontio nifer o’r meysydd hynny.  

Priodol felly yw crynhoi’r cyflawniadau cyffredinol hyn gyntaf, cyn troi at y chwe 

maes.  

 

Datganiad Polisi Bwrw Mlaen 

 

O safbwynt polisi a strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru yn gyffredinol, mae’n 

deg dweud mai’r prif ddatblygiad yn ystod 2014-15 oedd cyhoeddi datganiad polisi 

Iaith fyw: iaith fyw – Bwrw mlaen ddechrau Awst 2014. 

 

Roedd Bwrw Mlaen yn adeiladu ar Iaith fyw: iaith byw, gan fireinio a datblygu ein 

hamcanion polisi ar gyfer y tair blynedd oedd i ddod. Mae’r weledigaeth sydd yn y 

ddogfen yn ymgorffori llawer o’r awgrymiadau a ddaeth i’r amlwg yn ystod y 

Gynhadledd Fawr (Gorffennaf 2013) a’r amrywiol adolygiadau ac adroddiadau a 

gomisiynwyd mewn perthynas â’r Gymraeg yn ystod y ddwy flynedd flaenorol. 

 

Mae amcanion Bwrw Mlaen yn cynnwys: 

 gwneud y Gymraeg yn elfen normal o fywyd bob dydd 

 ein herio ninnau fel Llywodraeth, yn ogystal â’r sector cyhoeddus yn ehangach, 

busnesau, y trydydd sector ac unigolion i hyrwyddo’r iaith   

 newid arferion ieithyddol, gan ddefnyddio technegau newid ymddygiad o feysydd 

eraill   

 annog sefydliadau i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros y Gymraeg, cynllunio’n well 

ac yn fwy strategol, gan fuddsoddi yn yr iaith   

 cynyddu ein buddsoddiad yn y cyrff sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y 

gymuned 

 cydnabod bod datblygu’r Gymraeg yn mynd law yn llaw â datblygu economaidd, 

a buddsoddi mewn rhaglenni penodol i gefnogi hynny   

 sicrhau bod y Gymraeg yn rhan annatod o ddatblygiadau ym maes technoleg. 

 

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn dangos inni wneud cynnydd yn erbyn yr 

amcanion hyn yn ystod misoedd cyntaf Bwrw Mlaen.  

 

Y fframwaith deddfwriaethol  

 

Cymerwyd camau breision yn y broses o sefydlu’r fframwaith deddfwriaethol newydd 

o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.   Nid y lleiaf o’r rhain oedd cwblhau’r gwaith o 

baratoi rheoliadau i wneud safonau, er mwyn galluogi Comisiynydd y Gymraeg i 
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osod dyletswyddau ar Weinidogion Cymru, Awdurdodau Lleol a Pharciau 

Cenedlaethol. Cawsant eu paratoi i adlewyrchu’r ffaith bod gan y Gymraeg statws 

swyddogol yng Nghymru, ac i wireddu un o brif amcanion y Mesur, sef sicrhau nad 

yw cyrff yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

 

O ran y broses, yn sgil cynnal ei hymchwiliad safonau cyntaf, cyflwynodd 

Comisiynydd y Gymraeg  Adroddiadau Safonau i Weinidogion Cymru ym mis 

Mehefin 2014. Rhoddodd Gweinidogion Cymru sylw dyladwy i argymhellion y 

Comisiynydd wrth baratoi’r set gyntaf o reoliadau. 

 

Cynhaliodd Gweinidogion Cymru ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft ym mis 

Tachwedd 2014, gan roi’r cyfle i’r sefydliadau dan sylw ac aelodau'r cyhoedd 

ddweud eu dweud arnynt. Daeth cyfanswm 188 o ymatebion i law, ac ar ôl eu 

hystyried gwnaed newidiadau terfynol i’r rheoliadau drafft cyn eu cyflwyno i’r 

Cynulliad ddechrau Mawrth.  

 

Yn dilyn pleidlais ar lawr y Senedd ar 24 Mawrth 2015, daeth Rheoliadau Safonau’r 

Gymraeg (Rhif 1) 2015 i rym ar 31 Mawrth.  

Mae’r safonau’n ddeddfwriaeth hanesyddol a fydd yn annog rhagor o ddefnydd ar y 

Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dydd, boed hynny wrth dderbyn gwasanaethau neu 

fel gweithwyr yn y sefydliadau dan sylw.  

Byddant yn chwarae rhan allweddol wrth sefydlu fframwaith a fydd yn sicrhau y gall 

pobl fod yn hyderus yn y gwasanaethau maent yn eu derbyn yn Gymraeg. Byddant 

hefyd yn fodd o sicrhau y cynigir y gwasanaethau hynny mewn ffordd ragweithiol, eu 

bod yn cael eu hyrwyddo’n dda, a’u bod o ansawdd sy’n golygu nad yw unigolion yn 

teimlo eu bod yn cael gwasanaethau o ansawdd is na’r rheini sy’n cael 

gwasanaethau Saesneg.  

Maent wrth galon mecanwaith newydd a fydd yn caniatáu i’r Comisiynydd – a fydd 

yn gyfrifol am osod a rheoleiddio’r safonau – nid yn unig ymchwilio i ddiffyg 

cydymffurfiaeth â nhw, ond hefyd i gymryd camau priodol i’w gorfodi.  

Mae sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg, sef un arall o ddarpariaethau Mesur y 

Gymraeg, hefyd yn gam mawr ymlaen i sicrhau cydymffurfiaeth, ac fel dull apêl ar 

gyfer penderfyniadau’r Comisiynydd. Bydd y Tribiwnlys yn gwrando ar achosion 

mewn perthynas â phenderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg ynglŷn â’r safonau. 

Cafodd Keith Bush CF ei benodi gan y Prif Weinidog yn Llywydd cyntaf y Tribiwnlys 

ym mis Gorffennaf 2014, a oedd yn golygu bod modd dechrau ar y gwaith o ddrafftio 

Rheolau’r Tribiwnlys a phenodi aelodau cyfreithiol-gymwys ac aelodau lleyg. 
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Ffrwyth y gwaith hwn oedd penodi’r aelodau ym mis Mawrth eleni, ac i Reolau 

Tribiwnlys y Gymraeg 2015 ddod i rym ym mis Ebrill – bryd hynny roedd y Tribiwnlys 

wedi ei sefydlu’n llawn ac yn barod i wrando ar achosion.   

   

Datblygiadau eraill ym maes deddfwriaeth 

 
Mae Bwrw Mlaen yn gosod yr her o wella cynllunio strategol ar gyfer y Gymraeg ac o 
godi safle’r Gymraeg ar agendâu polisi o fewn y Llywodraeth a thu hwnt. Bydd y 
Safonau Polisi a’r Safonau Hybu yn chwarae rhan bwysig yn hyn o beth, ond cafwyd 
hefyd ddatblygiadau pwysig eraill yn ystod y flwyddyn adrodd. Aeth Bil Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol - sydd bellach yn Ddeddf - ar ei thaith drwy’r Cynulliad yn 

ystod y flwyddyn. Mae’r Ddeddf honno’n cynnwys ‘y Gymraeg sy’n ffynnu’ ymhlith y 
saith nod llesiant cenedlaethol, fydd yn sail i flaengynllunio gan gyrff cyhoeddus ar 
gyfer y dyfodol. 
 
Bil arall a gyflwynwyd yn y Cynulliad oedd y Bil Cynllunio, sydd hefyd bellach yn 
Ddeddf, ac sy’n cynnwys darpariaethau ynghylch y Gymraeg (gweler pennod 3 isod). 
 

Marchnata a brandio  

 

Yn achos y safonau, fel ag yn achos y Gymraeg yn gyffredinol, mae codi 

ymwybyddiaeth ac annog pobl i’w defnyddio ym mhob agwedd ar eu bywydau yn 

gwbl allweddol.  I’r perwyl hwnnw rydym wedi datblygu cyfres o ymgyrchoedd 

marchnata a brandiau gyda’r nod o gyfrannu at newid ymddygiad ieithyddol. 

 

Ym mis Awst 2014, lansiwyd brand newydd Y Llais er mwyn cefnogi Llywodraeth 

Cymru a’n partneriaid i hyrwyddo’r Gymraeg. Bwriad Y Llais yw creu un brand i 

hyrwyddo gweithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau Cymraeg yn ein 

cymunedau, ac atgyfnerthu’r neges bod yna gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith ym mhob 

agwedd ar ein bywydau: trwy fyw, dysgu a mwynhau. Mae’r brand yn creu llais cryf, 

unedig, ac mae’n gyfle i sicrhau bod pobl yn gallu gweld dilyniant yng ngwaith 

Llywodraeth Cymru a’r holl bartneriaid a ariennir ganddi wrth hyrwyddo’r Gymraeg. 

Mae hefyd yn dangos ein bod yn rhannu’r un weledigaeth, ac yn cydweithio er mwyn 

annog cynnydd yn nefnydd yr Iaith. 

 
“Y Llais” 
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I gyd-fynd â chyhoeddi Bwrw Mlaen yn Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn Llanelli, 

lansiwyd ymgyrch newid ymddygiad Y Pethau Bychain.  Mae ymchwil newid 

ymddygiad yn argymell defnyddio nifer o dechnegau gwahanol i argyhoeddi pobl i 

addasu eu hymddygiad – mae’r Pethau Bychain yn canolbwyntio’n bennaf ar i) 

cyflwyno’r Gymraeg fel cyfres o bethau bach, hawdd eu cyflawni, a ii) defnyddio 

awgrymiadau unigolion i ddangos i’w cyfoedion mai rhywbeth syml yw gwneud 

newidiadau bach er mwyn ymgorffori mwy o’r Gymraeg yn eu bywydau pob dydd.  

 

Cynhaliwyd sawl ymgyrch yn targedu cynulleidfaoedd gwahanol:  

 

 Cystadleuaeth y Pethau Bychain i bobl ifanc 14-25 oed i gyd-fynd ag wythnos 

sgiliau (hydref 2014). Y nod oedd annog pobl ifanc i greu lluniau a fideos yn 

sôn am y Pethau Bychain y maen nhw’n eu gwneud yn Gymraeg. Drwy 

hynny, roedd modd cyflwyno gwybodaeth am werth y Gymraeg fel sgil wrth 

adael yr ysgol ac ystyried gyrfa, ac i gymell pobl ifanc i ddangos eu bod yn 

ymfalchïo yn eu defnydd o’r Gymraeg ymysg eu cyfoedion, er mwyn annog 

agwedd gadarnhaol tuag at yr iaith. 

 

 Cyfres o ddigwyddiadau busnes (yng Nghaerdydd, Caernarfon, Aberystwyth a 

Llanelli) i drafod gyda phobl yn y sector preifat y camau syml y gallant eu 

cymryd i ymgorffori mwy o Gymraeg yn eu gwasanaethau, yn ogystal â 

chyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Roedd hefyd yn gyfle i ddod 

â darparwyr (megis Cymraeg i Oedolion, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, 

Mentrau Iaith lleol, Busnes Cymru, Comisiynydd y Gymraeg) at y bobl 

busnes, er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r cymorth ymarferol sydd ar 

gael iddynt gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.  

 

 Ymgyrch C’mon Cymru i gyd-fynd â phencampwriaeth rygbi’r 6 Gwlad a dydd 

Gŵyl Dewi.  Y nod oedd defnyddio naws wladgarol y 6 Gwlad i annog pobl i 

arddel eu Cymreictod, cefnogi’r tîm rygbi cenedlaethol drwy ganu neu 

ddysgu’r anthem genedlaethol, a thrwy hynny dynnu sylw at y Pethau Bychain 

yr oedd modd eu gwneud yn Gymraeg.  

 

Lansiwyd hefyd wefan newydd Cymraeg – Byw Dysgu Mwynhau ym mis Mawrth 

2015.  Dyma oedd is-wefan cyntaf Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r parth newydd 

.cymru. Mae’r wefan yn borthol ar gyfer pob math o wybodaeth am y Gymraeg, ac 

yn cynnig cyfleoedd i’w defnyddio’n gymdeithasol ac yn anffurfiol. Mae’n cynnwys 

cyfraniadau gan ein partneriaid ym mhob rhan o Gymru, yn ogystal â rhestr o gyrsiau 

Cymraeg i Oedolion. Byddwn yn datblygu’r wefan ymhellach yn ystod 2015-16.   
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Law yn llaw â’r wefan rydym wedi creu system CRM i gynnal perthynas â 

chwsmeriaid.  Bydd hyn yn caniatáu i unigolion gofrestru i dderbyn gwybodaeth sydd 

wedi’i theilwra ar eu cyfer am ddigwyddiadau a gwasanaethau Cymraeg.  

 

Yn ogystal â manteisio ar y digwyddiadau Cymraeg: brand busnes i hyrwyddo’r 

defnydd o .cymru ymysg busnesau, roedd y parth newydd hefyd yn rhan o gynllun 

cyfryngau cymdeithasol cyfrifon Cymraeg ac @iaithfyw.  Roedd hysbysebu cyson o’r 

dyddiadau cofrestru allweddol a’r terfynau amser ar gyfer mynnu parth yn elfen 

gyson o’r negeseuon a gyfathrebwyd.  

 

Rydym hefyd wedi bod yn cynnal gwaith ymchwil er mwyn gwella pa mor effeithiol 

yw ein technegau.  Er enghraifft, drwy Mentrau Iaith Cymru buom yn cydweithio gyda 

Phrifysgol Bangor a’r Ganolfan Newid Ymddygiad i ddechrau ystyried ar ba bwynt 

mae unigolyn yn cael ei ddylanwadu i newid ei ymddygiad o ran y Gymraeg, yn 

ogystal â’r agweddau cyffredin yr hoffem ddylanwadu arnynt. 

 

Cynhaliwyd cyfres o weithdai a chyfarfodydd gydag amrywiaeth o bartneriaid i 

ystyried sut y gellir newid ein hymddygiad ni fel llywodraeth, yn y man cyntaf, wrth 

gyflwyno gwybodaeth a rhesymau dros ddefnyddio’r Gymraeg i unigolyn. Roedd y 

rhain hefyd yn ystyried sut allai’r Pethau Bychain ddylanwadu ar bobl drwy: 

  

i) defnyddio technegau cymell  

ii) pwysau gan gyfoedion  

iii) sicrhau bod negeseuon yn dod gan ffynhonnell gyfarwydd a chyfeillgar 

iv) gwneud y Gymraeg yn rhywbeth syml, normal ac yn rhan o arferion bob 

dydd. 

 

Y Gymraeg a’r economi 

 

Roedd y Gymraeg a’r economi yn un o brif themâu Bwrw Mlaen.  Yn ogystal â’r 

digwyddiadau Cymraeg: brand busnes a grybwyllid uchod, fe wnaethom hefyd 

barhau i archwilio ac ymateb i’r berthynas rhwng yr economi a’r iaith.  

 
Parhaodd Busnes Cymru i fod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer busnesau Cymru, gan 
ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig, 
entrepreneuriaid a busnesau newydd drwy sianeli fel gwefan bwrpasol, y cyfryngau 
cymdeithasol, llinell gyngor a siopau un stop. 
 
Fe wnaethom hefyd ddechrau buddsoddi’r £400,000 a glustnodwyd yn Bwrw Mlaen 
ar brosiectau penodol er mwyn hybu cymorth i fusnesau, yn ogystal ag ymchwil, 
marchnata a llywodraethiant.  Roedd hyn yn cynnwys cynnal ymchwil cychwynnol er 
mwyn archwilio pam nad yw busnesau’n gwneud defnydd llawn o’r sianeli Cymraeg 
sydd ar gael ar hyn o bryd, a pha fecanweithiau allai annog rhagor o ddefnydd 
ohonynt.  Cynhaliwyd gwaith maes gyda siaradwyr Cymraeg sydd wedi bod 
ynghlwm wrth redeg busnes ac sydd wedi defnyddio gwasanaethau Busnes Cymru 



9 

 

yn gyfan gwbl neu’n rhannol yn Saesneg. Canfu’r ymchwil bwysigrwydd cynnig 
gwasanaethau cymorth busnes dwyieithog, a’r angen i deilwra dulliau cyfathrebu yn 
unol ag anghenion a dewisiadau pobl. 
 
Drwy Busnes Cymru, rydym wedi cynyddu ein gweithgarwch marchnata a 
chyfathrebu er mwyn gwella’r ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau Cymraeg presennol 
ac o arferion da. Roedd hyn yn cynnwys ymgyrch, sydd o hyd ar waith, i hysbysebu 
mewn cyhoeddiadau fel Golwg a’r Papurau Bro, yn ogystal â hysbysebion radio 
Cymraeg ar orsafoedd cenedlaethol.  Drwy Busnes Cymru rydym hefyd wedi noddi 
bwletinau rhagolygon y tywydd S4C, a ymddangosodd 6 gwaith y diwrnod am gyfnod 
o amser.  Mae hyn wedi arwain at ragor o weithgarwch a defnydd o wasanaethau 
Cymraeg, er enghraifft cynnydd o 39% yn yr ymweliadau â busnes.cymru.gov.uk, a 
nifer y dilynwyr twitter Cymraeg yn dyblu a mwy. 
 

Bu swyddogion isadran y Gymraeg hefyd yn cydweithio’n agos â swyddogion Adran 
yr Economi a Thwristiaeth er mwyn prif-ffrydio’r Gymraeg ar draws gwasanaethau’r 
Llywodraeth. Roedd hyn yn cynnwys cydweithio er mwyn annog cwmnïau preifat i 
wneud y defnydd gorau o’r Gymraeg ac i weld gwerth a manteision dwyieithrwydd 
mewn busnes.  
 
Bu swyddogion yr isadran hefyd yn parhau i gynnal trosolwg o ddatblygiadau’r Ynys 
Ynni ar Ynys Môn.  Yn ogystal â gweithio ar draws adrannau Llywodraeth Cymru a 
chyda Cynghorau Sir Ynys Môn a Gwynedd, rydym hefyd yn aelodau o fyrddau 
gwaith Horizon, sy’n ystyried effaith ieithyddol y datblygiad, yn ogystal â’r grŵp 
Sgiliau a Chyflogaeth.   
 

Rhoi lle canolog i’r Gymraeg ar draws Llywodraeth Cymru  

 

Parhaodd Llywodraeth Cymru i brif-ffrydio’r Gymraeg ar draws y sefydliad, gan 

lansio fframwaith ar gyfer asesu effaith polisïau newydd Llywodraeth Cymru ar y 

Gymraeg.  Cynhaliwyd cyrsiau hyfforddi i staff ar ddefnyddio’r fframwaith, a gwnaed 

staff yn ymwybodol o’r datblygiad drwy sianelau cyfathrebu mewnol, gan gynnwys 

drwy gyfrwng cyrsiau hyfforddi ar ddatblygu polisi.  Ein bwriad yw sicrhau bod y 

Gymraeg yn ystyriaeth ganolog wrth ddatblygu polisïau newydd ac wrth adolygu 

polisïau, er mwyn hyrwyddo cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r iaith a sicrhau na chaiff ei 

thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.   

 

Ym mis Ebrill 2014, ymatebodd Llywodraeth Cymru i ymchwiliad statudol 

Comisiynydd y Gymraeg ar y safonau drafft.  Rhoddwyd nifer o brosiectau ar waith 

er mwyn sicrhau ein bod yn barod ar gyfer y newidiadau a ddaw i rym wrth symud 

o’n Cynllun Iaith Gymraeg i Safonau’r Gymraeg, gan gynnwys Strategaethau Sgiliau 

Dwyieithog, Fframwaith Asesu Effaith Polisïau Llywodraeth Cymru, Cynllun 

Cyfathrebu Mewnol, a Chynllun Gweithredu ar gyfer symud at gydymffurfio gyda’r 

Safonau.  

 

Rydym hefyd wedi datblygu ymhellach a monitro sut mae materion yn ymwneud â'r 

Gymraeg yn cael eu cynnwys mewn amodau grant a chontractau a osodir gan 
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adrannau Llywodraeth Cymru. I’r perwyl hwnnw, mae paratoadau ar waith ar draws y 

sefydliad er mwyn sicrhau bod amodau safonol ein grantiau a’n contractau yn barod i 

gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, a bod strwythur monitro ar waith er mwyn mesur 

effeithiau’r amodau hynny.     

 

Y Strategaeth Addysg     

 

Cyhoeddwyd cynllun gweithredu pum mlynedd ar y cyd â’r Strategaeth Addysg 

Cyfrwng Cymraeg ym mis Ebrill 2010. Mae pumed flwyddyn y gweithredu bellach 

wedi dod i ben, ac rydym yn adrodd yn llawn ar y cyflawniadau a’r cynnydd yn erbyn 

y targedau yn yr Adroddiad Blynyddol ar y Strategaeth Addysg. Mae sicrhau bod ein 

system addysg a hyfforddiant yn galluogi pobl o bob oedran i ddysgu Cymraeg yn 

allweddol i lwyddiant strategaeth Iaith fyw: iaith byw, am mai dyna fydd sicrhau bod 

gan bobl y gallu a’r hyder i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd. 

 

Mae gwerthusiad tair blynedd o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg wrthi’n cael 

ei gwblhau. Cyhoeddwyd adroddiad interim ym mis Tachwedd 2014, a gobeithir 

cyhoeddi’r adroddiad terfynol yn ystod hydref 2015.  Bydd hynny wedyn yn bwydo i 

mewn i ddatblygu’r Strategaeth at y dyfodol. 

 

Cymraeg ail iaith 

 

Ym mis Gorffennaf 2012 sefydlwyd grŵp dan gadeiryddiaeth Yr Athro Sioned Davies 

i adolygu’r ddarpariaeth Cymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.  

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol y grŵp ym mis Medi 2013. Roedd yr adroddiad yn 

cynnwys 24 o argymhellion.  

 

Cafodd yr argymhellion hyn eu hystyried gan yr Athro Donaldson yn ei adolygiad o'r 

Cwricwlwm ac Asesu yng Nghymru. Mae casgliadau’r Athro Donaldson yn ei 

adroddiad Dyfodol Llwyddiannus, a gyhoeddwyd ar 25 Chwefror 2015, yn cyd-fynd â 

rhai o argymhellion yr Athro Davies. 

 

Yn dilyn y Sgwrs Fawr ar Addysg yng Nghymru, a lansiwyd ym Mawrth 2015 ac sy’n 

gyfle i unigolion a sefydliadau fynegi barn ar argymhellion yr Athro Donaldson, bydd 

Llywodraeth Cymru yn ystyried yr ymatebion ac yn cyhoeddi datganiad ffurfiol yn 

ystod yr haf am gam nesaf yr adolygiad o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu.  

 

Yr Endid Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion  

Ar 12 Mai eleni, ac yn dilyn proses grant gystadleuol, cyhoeddwyd y bu Prifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant yn llwyddiannus yn eu cais i fod yn Endid Cenedlaethol 

Cymraeg i Oedolion.  Mae hyn yn gwireddu argymhelliad cyntaf y Grŵp Adolygu 

Cymraeg i Oedolion a gyhoeddodd ei adroddiad a’i argymhellion yn 2013.   
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Bydd yr Endid Cenedlaethol yn gyfrifol am arwain y maes yn strategol i’r dyfodol ar 

lefel genedlaethol, ac am wireddu argymhellion eraill y Grŵp Adolygu, gan gynnwys 

lleihau nifer y darparwyr i rhwng 10 ac 14; gwneud newidiadau o ran asesu a 

chymwysterau; datblygu cwricwlwm cenedlaethol newydd; a pharhau i wella nifer o 

flaenoriaethau cenedlaethol fel marchnata, Cymraeg yn y Gweithle, Cymraeg i’r 

Teulu, e-ddysgu, hyfforddiant tiwtoriaid, dysgu anffurfiol, a chryfhau’r berthynas 

rhwng siaradwyr Cymraeg a dysgwyr. 

 

Canolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg 

 
Mae annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd ac yn eu 
cymunedau lleol yn rhan ganolog o’n hymrwymiadau yn ein datganiad polisi, Bwrw 
Mlaen.   
 
Yn yr Eisteddfod Genedlaethol cyhoeddwyd Cronfa Buddsoddi Cyfalaf i ddatblygu 
Canolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg er mwyn hybu’r defnydd o, a throchi yn, y 
Gymraeg. Nod y Gronfa yw rhoi cyfle i awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion 
weithio gyda phartneriaid yn y gymuned i ddatblygu canolfannau deinamig lle bydd 
pobl yn gallu dysgu neu ymarfer eu Cymraeg. 
 
Cafodd y prosiectau canlynol gymorth yn ystod cylch ariannol 2014-15: 
 
 Cyngor Ynys Môn (£138,723) i ddatblygu canolfannau’r sir ar gyfer trochi 

hwyrddyfodiaid yn y Gymraeg 

 Prifysgol y Drindod Dewi Sant (£300,000) i brynu adeilad yng nghanol tref 
Caerfyrddin, a’i droi’n ganolfan iaith amlbwrpas 

 Cyngor Sir Gaerfyrddin (£70,000) i weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i 
ddatblygu canolfan iaith amlbwrpas yn Llanelli 

 Coleg Cambria (£300,000) i ddatblygu canolfan ar gyfer dysgu sgiliau Cymraeg 
sy’n berthnasol i’r gweithle, a hynny yng nghanol tref Wrecsam, er mwyn darparu 
cyfleoedd dysgu a rhwydweithio Cymraeg i fusnesau. 

 
Bydd y canolfannau’n chwarae rhan allweddol yn yr ymgyrch i hybu’r defnydd o’r 
Gymraeg.  
 
Ers diwedd y flwyddyn adrodd, mae cyllid cyfalaf pellach wedi ei ddyrannu i 6 
chanolfan arall. 
 

Ystadegau ac ymchwil  

 

Mae Iaith fyw: iaith byw yn pwysleisio mor bwysig yw ymchwil a data er mwyn profi 

pa mor effeithiol yw’r camau sy’n cael eu cymryd mewn perthynas â’r strategaeth.  

Rydym felly wedi parhau i ddatblygu’r fframwaith gwerthuso er mwyn gwella’n gallu i 

fesur effaith ein hymyriadau, a chomisiynu ymchwil i gynyddu’r dystiolaeth sydd ar 

gael.    
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I’r perwyl hwnnw, ym mis Medi 2014 sefydlwyd Fframwaith Ymchwil gyda’r nod o 

hwyluso’r broses o gomisiynu gwaith ymchwil a gwerthuso ym maes y Gymraeg. 

Comisiynwyd y prosiect cyntaf o dan y Fframwaith ym mis Tachwedd 2014 i 

archwilio nodweddion defnydd iaith mewn cymunedau. Nod yr astudiaeth hon yw 

cynorthwyo Llywodraeth Cymru i weithredu polisïau cynllunio iaith pwrpasol sy’n 

ymateb yn effeithiol i amgylchiadau ieithyddol cymunedau.  

 

Rhwng Ebrill 2014 a Mawrth 2015 gwelwyd cynnydd pellach yn y gwaith o brif-

ffrydio’r Gymraeg mewn ymchwil ar draws adrannau polisi’r Llywodraeth. Parhaodd 

elfen o’r gwaith hwn i ganolbwyntio ar brosiectau ym maes addysg a sgiliau (gan 

gynnwys gwerthusiadau o brosiectau a ariennir drwy gyllid Ewropeaidd), ac 

estynnwyd y rhaglen waith i gynnwys ymchwil ym maes teuluoedd a chymunedau. 

Mae nod deublyg i’r gwaith hwn, sef:  

 ceisio sicrhau bod methodolegau a dulliau ymchwilio yn rhoi ystyriaeth briodol 

i faterion yn ymwneud â’r Gymraeg 

 cryfhau’r sylfaen dystiolaeth mewn perthynas â’r Gymraeg ar draws y 

meysydd polisi y mae’r Llywodraeth yn gyfrifol amdanynt. 

 

O ran defnydd iaith, cyhoeddwyd Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-14: Arolwg 
Defnydd Iaith. Mae’r Arolwg yn ffrwyth holiadur ar ddefnydd y Gymraeg a 

gomisiynwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg, ac mae’n 
darparu gwybodaeth i helpu Llywodraeth Cymru i fesur cynnydd a nodi meysydd lle 
mae angen cryfhau polisi a’i ddatblygu ymhellach.  Mae’r Arolwg yn barhad o’r 
ymchwil a wnaed yn wreiddiol ar ran Bwrdd yr Iaith Gymraeg, rhwng 2004 a 2006, i’r 
defnydd a wneir o’r Gymraeg mewn amrywiaeth o gyd-destunau anffurfiol a ffurfiol. 
Daeth gwaith maes y flwyddyn gyntaf i ben ym mis Mawrth 2014, a chyhoeddwyd 
canlyniadau’r flwyddyn gyntaf ar 29 Ionawr 2015.  
 
Mae gwaith maes ail flwyddyn yr Arolwg bellach wedi dod i ben, ac mae’r 
paratoadau’n mynd rhagddynt i gyhoeddi canlyniadau’r ddwy flynedd erbyn 
Tachwedd 2015. 
 
Dyrannu grantiau a chomisiynu prosiectau  

 

Ymrwymwyd i wario cyllid sylweddol ar brosiectau a grantiau Cymraeg yn ystod 
2014-15.  Roedd hyn yn cynnwys grantiau gwerth dros £3.5 miliwn i hyrwyddo'r iaith 
ar gyfer sefydliadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru a’r Mentrau 
Iaith.   
 
At hynny, dyrannwyd grantiau gwerth bron i £90,000 i 51 o Bapurau Bro, Grantiau 
Technoleg a Chyfryngau Digidol gwerth £250,000 i ddeg prosiect yn y maes hwnnw, 
a Grantiau Bwrw Mlaen gwerth bron i £300,000 i 16 sefydliad. 
 
Ymrwymwyd dros £130,000 i’w fuddsoddi mewn ymchwil, gan gynnwys cyllid ar 
gyfer gwerthuso strategaeth Iaith fyw: iaith byw, yr Arolwg Cenedlaethol, ac 
aelodaeth Llywodraeth Cymru o’r Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol. 
Roedd hyn yn cynnwys £80,000 at ddibenion marchnata’r Gymraeg, gan gynnwys 
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marchnata sy’n gysylltiedig ag Iaith fyw: iaith byw ac ymgyrch y Pethau Bychain. Ac 
ymrwymwyd £21,500 i gefnogi Partneriaid Cymunedol, gan gynnwys hyfforddiant a 
chymorth ar gyfer partneriaid a ariennir drwy grantiau, a chyfanswm o dros £840,000 
ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, a oedd yn cynnwys prosiectau gan gontractwyr, prosiect 
TWF sy'n cefnogi dwyieithrwydd plant o’r dechrau’n deg, a PCAI (Prosiect Cefnogi 
Arferion Iaith) sy'n cefnogi newid arferion iaith mewn ysgolion a thu hwnt i iard yr 
ysgol. 
 

Cyngor Partneriaeth y Gymraeg   

 
Sefydlwyd Cyngor Partneriaeth y Gymraeg ym mis Ebrill 2012, yn unol â gofynion 

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Swyddogaeth y cyngor yw darparu cyngor i’r 
Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith ar weithrediad y strategaeth. Cyfarfu’r 
grŵp dair gwaith yn ystod 2014-15 a thrafodwyd y materion canlynol:  

 
 Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg, Bwrw Mlaen 

 Siarter Iaith Gwynedd ac Ynys Môn  
 Cefnogi defnydd iaith anffurfiol ymhlith disgyblion ysgol  
 Arolwg Defnydd Iaith 2013-14  
 Cwrs Agored Enfawr Ar-lein (MOOC) Y Gymraeg mewn Gofal  
 Ymchwil ar Gomisiynwyr Iaith a Deddfwriaeth   
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Maes Strategol 1: Y teulu  
 

 

Nod 

Annog a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o fewn teuluoedd. 

 

Y canlyniad a ddymunir 

Cynnydd yn nifer y teuluoedd lle defnyddir y Gymraeg fel y brif iaith gyda’r plant gan 

o leiaf un oedolyn o’r teulu sydd mewn cyswllt agos â nhw. 

 

 

Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ymysg teuluoedd yw un o brif flaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu dyfodol y Gymraeg. Y teulu yw’r sylfaen o hyd ar 
gyfer trosglwyddo’r iaith o un genhedlaeth i’r llall, ac er mwyn sicrhau cynnydd yn 
nifer y siaradwyr Cymraeg mae angen sicrhau mai’r Gymraeg yw iaith y cartref ar 
gyfer cymaint o blant â phosibl. 
 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-14: Arolwg Defnydd Iaith1, a gyhoeddwyd ar 
29 Ionawr 2015, yn cynnwys dangosyddion am y defnydd o’r Gymraeg yn y cartref, 
er enghraifft: 

 

 Nododd 20 y cant o siaradwyr Cymraeg eu bod yn siarad Cymraeg gartref 
bob amser (neu bron bob amser). Mae’r ganran hon yn cynyddu’n raddol 
gydag oedran, o 9 y cant o bobl ifanc 3 i 15 oed, i 38 y cant o bobl 65 oed a 
throsodd. 
 

 Nododd 54 y cant o oedolion oedd yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg 
iddynt ddysgu yn y cartref pan oeddent yn blant ifanc, o’i gymharu â 64 y cant 
yn Arolygon Defnydd Iaith 2004-06. 

 
Ein prif gynlluniau yn y maes hwn yw Twf a Tyfu gyda’r Gymraeg. Twf yw’r cynllun 
mwyaf yn y maes, ac mae ar waith ledled gogledd a de-orllewin Cymru er mwyn 
annog rhieni neu ofalwyr sy’n siarad Cymraeg i drosglwyddo’r iaith i’w plant. Tyfu 
gyda’r Gymraeg yw ein cynllun cyfredol i gefnogi rhieni neu ofalwyr i gyflwyno’r 
Gymraeg i’w plant a chynyddu eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg gyda nhw. 
 
Twf  
 
Parhaodd rhwydwaith swyddogion maes Twf i roi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth 
i famau beichiog, rhieni newydd a’u teuluoedd ynglŷn â manteision dwyieithrwydd a 
defnyddio’r Gymraeg ar yr aelwyd. Gwnaethpwyd hyn drwy gynnal sgyrsiau wyneb 
yn wyneb gyda rhieni a darpar rieni, a thrwy gynnal gweithgareddau hyrwyddo lleol a 
chenedlaethol. 
 
Yn ystod 2014-15, rhoddwyd cyflwyniadau ynghylch cyflwyno’r Gymraeg i’w plant i 
bron i 2,000 o rieni mewn grwpiau cyn- ac ôl-eni. Cafodd swyddogion maes Twf 

                                                
1 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf  

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf
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hefyd gyswllt un-i-un gyda mwy na 9,000 o ddarpar-famau newydd mewn clinigau ar 
draws Cymru.  
 
Bu pwyslais cynyddol ar ddatblygu a chynnal grwpiau a sesiynau Amser Twf er 
mwyn cefnogi rhieni ar draws Cymru. Cyrhaeddwyd dros 5,600 o rieni mewn 90 o 
leoliadau yn ystod y flwyddyn.  
 
Parhaodd swyddogion maes Twf i weithio’n agos gyda’r Canolfannau Cymraeg i 
Oedolion drwy farchnata’r cyrsiau Cymraeg o’r Crud ymhlith rhieni neu ofalwyr drwy 
gyfrwng rhwydweithiau Twf. Mae’r swyddogion maes hefyd wedi parhau i gynnig 
cefnogaeth ac anogaeth i rieni neu ofalwyr sy’n rhan o’r cyrsiau drwy sesiynau 
Amser Twf. 
 

Tyfu gyda’r Gymraeg 

 
Parhawyd i weithredu prosiect peilot Tyfu gyda’r Gymraeg yn ardaloedd Caerffili, 
Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf,  gyda’r nod o gefnogi teuluoedd i 
gyflwyno’r Gymraeg i’w plant.  

Adeiladwyd ar y partneriaethau a ddatblygwyd yn ystod ail flwyddyn y peilot gyda 
darparwyr gofal, cylchoedd meithrin, penaethiaid ysgolion cynradd, awdurdodau lleol 
a’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion er mwyn cefnogi a datblygu’r ddarpariaeth 
bresennol. 

Cafodd swyddogion maes gyswllt un-i-un gyda mwy nag 800 o rieni mewn ystod o 
ddigwyddiadau ar draws y tair ardal, er mwyn cynnig cyngor a chefnogaeth iddynt 
ynglŷn â chyflwyno’r Gymraeg i’w plant. 
 
Marchnata addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 
 

Ym mis Tachwedd 2013, lansiwyd ymgyrch farchnata a chyfathrebu tair blynedd i 
godi ymwybyddiaeth o addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, fel bod rhieni a 
gofalwyr yn gallu ystyried y dewisiadau sydd ar gael iddynt.   
 
Yn ystod 2014-15 cynhaliwyd 3 digwyddiad hyrwyddo a oedd yn cynnwys 
cydweithio’n agos ag ysgolion cynradd, yr Urdd, y Mentrau Iaith a nifer o bartneriaid 
eraill. Cyhoeddwyd ffilm fer yn cyfleu negeseuon gan rieni, athrawon a phlant am 
addysg Gymraeg.  Parhawyd i ddatblygu tudalen wybodaeth ar Facebook.  Lansiwyd 
ap Cymraeg for Kids gyda gemau syml i rieni a phlant.  A dosbarthwyd posteri’r 
wyddor Gymraeg trwy BookStart.  
 
Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 
 

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. 
 
Y Cynlluniau Strategol hyn yw’r prif offerynnau ar gyfer creu system gynllunio well ar 
gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, a rhoddwyd blwyddyn gyntaf y Cynlluniau cyfredol 
ar waith yn ystod 2014-15. Cymeradwywyd pob un o adroddiadau blynyddol y 
Cynlluniau ar gyfer 2014-15 – pump ohonynt heb ddiwygiadau, ac 17 ohonynt gyda 
diwygiadau.  
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Mae’r pwyntiau gweithredu cyffredinol a grybwyllir yn gynharach yn yr adroddiad hwn 
yn sôn am gyflawniadau pellach ym maes addysg, yn benodol datblygiadau yng 
nghyswllt y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Cymraeg Ail Iaith, a’r Endid 
Cenedlaethol newydd Cymraeg i Oedolion.  
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Maes Strategol 2: Plant a phobl ifanc  
 

Nod 

Cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a 

chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith. 
 

Y canlyniad a ddymunir 

Plant a phobl ifanc yn defnyddio mwy o’r Gymraeg. 

 

 

Prin fod angen ailadrodd mai plant a phobl ifanc yw dyfodol yr iaith, a’r cynnydd yn 

nifer y siaradwyr oedran ysgol a welir yn y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 

Disgyblion yw un o’r datblygiadau mwyaf calonogol a welwyd yn ddiweddar mewn 

perthynas â’r Gymraeg.  Mae’r ffigurau’n dangos bod mwy o bobl ifanc nad ydynt yn 

siarad Cymraeg gartref bellach yn dysgu’r iaith yn yr ysgol. Ond er mor gadarnhaol 

yw’r cynnydd hwn, nid yw’n cyfateb i’r sawl sy’n ei defnyddio, gyda gostyngiad yn 

nefnydd y grŵp hwn o’r Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol. 

 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-14: Arolwg Defnydd Iaith2, yn cynnwys 
dangosyddion ynghylch defnydd plant a phobl ifanc o’r Gymraeg.  Mae’r rhain yn 
cynnwys: 

 

 bod 58 y cant o siaradwyr Cymraeg 3 i 15 oed yn siarad Cymraeg bob dydd, 
er mai ond 35 y cant ohonynt sy’n rhugl. Mae hyn, mae’n debyg, yn 
adlewyrchu’r ffaith eu bod yn defnyddio’r iaith yn rheolaidd yn yr ysgol.  
 

 bod 21 y cant o siaradwyr Cymraeg bob amser (neu bron bob amser) yn 
siarad Cymraeg yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol.3 

 

Rydym felly wedi cymryd camau, er enghraifft drwy un o ymgyrchoedd marchnata y 

Pethau Bychain a oedd yn targedu pobl ifanc 14-15 oed, i hyrwyddo gwerth y 

Gymraeg fel sgil gyrfa ac i annog defnyddio’r Gymraeg gyda chyfoedion.  Ac mae 

hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn hyfforddiant ôl-16 hefyd yn flaenoriaeth er mwyn 

creu’r cyswllt rhwng addysg a’r gweithle. Ceir rhagor o fanylion am y camau hyn ym 

mhenodau eraill y ddogfen hon.  

 

Gwelwn hefyd bwysigrwydd gweithredu dwys i gefnogi arferion iaith pobl ifanc mewn 

cyd-destunau anffurfiol. Rydym eisoes yn gweithio i roi rhagor o gyfleoedd i bobl 

ifanc ddefnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cymdeithasol gyda 

chefnogaeth staff ysgol, dysgwyr, a phartneriaid sy’n gweithio yn y gymuned. 

                                                
2
 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf  

3 Er i’r cwestiwn ofyn “Pa iaith ydych chi’n ei siarad yn yr ysgol, coleg neu brifysgol”, ac er bod cyfle i nodi 
‘amherthnasol’, mae’n ymddangos bod cyfran sylweddol o ymatebwyr wedi ateb y cwestiwn hwn gan gyfeirio 
at eu defnydd iaith pan oeddent yn yr ysgol/coleg/prifysgol. 
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Ariannu gweithgareddau Cymraeg yn y gymuned 
 
Yn ystod 2014-15 parhawyd i ariannu ystod o sefydliadau i ddarparu amrywiaeth o 
weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc yn y gymuned. Roedd hyn yn 
cynnwys dyrannu grantiau i sefydliadau4 megis  

 Y Mentrau Iaith  

 Urdd Gobaith Cymru  

 Eisteddfod Genedlaethol Cymru  

 Y Clybiau Ffermwyr Ifanc 
 
Dyrannwyd cytundebau hefyd i Cerdd Gymunedol Cymru er mwyn datblygu’r maes 
cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg, i Llenyddiaeth Cymru ar gyfer cynllun Bardd Plant 
Cymru, ac i Trywydd ar gyfer y Prosiect Cefnogi Arferion Iaith (PCAI) ar gyfer plant a 
phobl ifanc. 
 
Mae’r sefydliadau hyn yn darparu adroddiadau ar gynnydd yn chwarterol, sy’n 
cynnwys gwybodaeth am werthusiadau a wnaed ar gyfer y gweithgareddau a 
drefnwyd ganddynt. 
   
Arferion iaith pobl ifanc 

 

Yn 2013 comisiynodd Llywodraeth Cymru gwmni Trywydd, mewn partneriaeth â’r 
Urdd, i gynnal Prosiect Cefnogi Arferion Iaith (PCAI) am gyfnod o ddwy flynedd, 
gyda’r nod o gynyddu defnydd pobl ifanc o’r Gymraeg yn gymdeithasol.   
 
Cymerodd 24 ysgol ran yn y prosiect yn ystod 2014-15.  Gwelwyd amrywiaeth eang 
o weithgareddau megis sefydlu gorsafoedd radio ysgol, clybiau wythnosol amser 
cinio / ar ôl ysgol, amrywiol weithdai, a gweithgareddau adeiladu tîm i greu posteri yn 
annog Cymreictod, oll â’r nod o hybu’r defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth. 
 
Cafwyd parhad wrth ddatblygu elfen gymunedol i’r prosiect yn ystod 2014/15, pan fu 
disgyblion chweched dosbarth nifer o ysgolion yn gweithio’n agos â swyddogion 
cymunedol yr Urdd a’r Mentrau, yn ogystal â mudiadau cymunedol eraill, i ddatblygu 
prosiectau cymunedol sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i 
ffiniau’r ysgol. 
 
I gyd-fynd â’r agwedd gymunedol hon, bu Trywydd yn datblygu ac yn treialu 
hyfforddiant ar gyfer gweithwyr ieuenctid, ac yn datblygu pecyn offer a fydd yn 
adnodd defnyddiol ac yn arfogi swyddogion i ddylanwadu a chefnogi defnydd iaith 
pobl ifanc.  
 
Bu 250 o ddisgyblion yn rhan o’r gwaith o gynllunio’r prosiect, gydag oddeutu 1,500 
o bobl ifanc yn cael budd ehangach o’r prosiect drwy gymryd rhan yn yr amrywiol 
weithgareddau. 
  

                                                
4 Mae data mewn perthynas â’r sefydliadau hyn i’w gweld yn atodiad y dangosyddion ar ddiwedd y 

ddogfen hon 
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Siarter Iaith  

 
Prif nod y Siarter Iaith yw rhoi fframwaith clir y gellid ei ddefnyddio i hyrwyddo a 
chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan blant mewn cyd-destun cymdeithasol. Mae’r 
Siarter yn annog cyfranogiad a pherchnogaeth gan bob aelod o gymuned yr ysgol, 
o’r disgyblion a’u rhieni i holl weithlu’r ysgol, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. 
 

Rydym yn awyddus i adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi ei gyflawni yng 
Ngwynedd ac elwa ar yr arbenigedd y mae’r Awdurdod wedi ei feithrin wrth 
ddatblygu a gweithredu’r Siarter.  
 

Ym mis Ionawr 2015 fe wnaethom gomisiynu adroddiad annibynnol gan Dewi Jones, 
Cyn-gyfarwyddwr Addysg Cyngor Gwynedd, i ymchwilio i sut y gellid ymestyn y 
Siarter Iaith i ardaloedd eraill o Gymru. Cwblhawyd y gwaith hwn ym mis Mawrth 
2015, a bydd nifer o argymhellion yr adroddiad hwnnw yn bwydo i mewn i’r rhaglen 
arfaethedig i ymestyn y Siarter yn ystod 2015-16.  
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Maes Strategol 3: Y gymuned  

 
Nod 

Cryfhau safle’r Gymraeg o fewn y gymuned. 
 

Y canlyniad a ddymunir 

Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau ar draws Cymru. 

 

 

 

Mae Bwrw Mlaen yn pwysleisio mor bwysig yw ffyniant y Gymraeg yn y gymuned i 

ddyfodol yr iaith a chymunedau ill dau, gan roi’r ffocws ar gefnogi cymunedau lle 

mae canran uchel o siaradwyr Cymraeg, ac ar ddatblygu’r iaith lle mae canrannau is 

ond lle mae cynnydd wedi bod.  Ein hegwyddor mewn perthynas â’r cymunedau hyn 

yw eu helpu i ddatblygu, arloesi, ffynnu a llwyddo. 

 

Yn Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-14: Arolwg Defnydd Iaith5, mae dangosyddion 
ynghylch y defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned wrth ystyried i ba raddau y mae pobl 
ifanc ac oedolion yn mynychu digwyddiadau diwylliannol a gynhelir yn Gymraeg, er 
enghraifft: 

 

 Dywedodd 43 y cant o oedolion sy’n siarad Cymraeg eu bod wedi mynd i 
ddigwyddiad cymdeithasol neu ddiwylliannol a gynhaliwyd yn Gymraeg yn 
ystod y flwyddyn flaenorol, a dywedodd 18 y cant ohonynt eu bod wedi mynd 
i ddigwyddiad chwaraeon a gynhaliwyd yn Gymraeg.  
 

 Yn ystod y flwyddyn flaenorol, roedd 38 y cant o bobl ifanc sy’n gallu siarad 
Cymraeg wedi bod i ddigwyddiad cymdeithasol neu ddiwylliannol a 
gynhaliwyd yn Gymraeg nad oedd wedi ei drefnu gan yr ysgol, ac roedd 24 y 
cant wedi bod i ddigwyddiad chwaraeon o’r fath. Roedd 47 y cant wedi bod i 
ddigwyddiad cymdeithasol neu ddiwylliannol a gynhaliwyd yn Gymraeg a 
drefnwyd gan yr ysgol (ond y tu allan i oriau ysgol), ac roedd 29 y cant wedi 
bod i ddigwyddiad chwaraeon o’r fath. 

 

Gweithredu ar sail adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gymunedau 
Cymraeg   
 

Yn 2012 sefydlwyd y grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg, ac ym mis 
Rhagfyr 2013 cyflwynodd y grŵp saith argymhelliad a oedd yn cynnwys pwysigrwydd 
cynllunio ar draws portffolios Llywodraeth Cymru, a phwysigrwydd ystyried yr iaith 
ym meysydd cynllunio addysg, gwasanaethu ac ati.  Cyflwynwyd neges arall 
ynghylch pwysigrwydd edrych ar ffyrdd o adfywio cymunedau gwledig, er mwyn 
atgyfnerthu bwrlwm cymdeithasol a’u gwneud yn ardaloedd lle mae pobl ifanc yr 
ardal yn dymuno aros neu ddychwelyd iddynt. 

                                                
5 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf  

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf
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Ers cyhoeddi ein hymateb i’r adroddiad ym mis Mawrth 2014, mae Llywodraeth 
Cymru wedi: 

 sefydlu cronfa grant cyfalaf a refeniw Bwrw Mlaen, gan gefnogi ceisiadau ar 

gyfer Bangor, Caerfyrddin a Llanelli i ddatblygu seilwaith ieithyddol yr 

ardaloedd hynny. 

 dyrannu cyllid cyfalaf i Awdurdod Lleol Môn i sefydlu canolfan hwyrddyfodiaid 

uwchradd ac i wella adnoddau’r ddwy ganolfan gynradd yn y sir. 

 cydweithio gydag amrywiol adrannau yn Llywodraeth Cymru a Chynghorau 

Môn a Gwynedd er mwyn ystyried y Gymraeg wrth i ddatblygiadau Ynys Ynni 

Môn ddwyn ffrwyth. 

 dyrannu cyllid Bwrw Mlaen i gynorthwyo Menter Iaith Môn ac Awdurdod 

Addysg Ynys Môn i sefydlu cynllun Siarter Iaith ar draws y sir. Mae cynlluniau 

ar waith i ehangu’r Siarter i bum ardal arall yng Nghymru yn ystod 2015-16. 

 creu pecyn cymorth ar gyfer pontio defnydd iaith rhwng yr ysgol a’r gymuned 

drwy Brosiect Cefnogi Arferion Iaith (PCAI), a gyhoeddir yn ystod haf 2015. 

 darparu hyfforddiant i 12 o swyddogion y Mentrau Iaith i ddatblygu eu sgiliau 

er mwyn gwireddu’r fframwaith er lefel meicro. Bellach mae rhwydwaith o dros 

30 o bobl wedi derbyn hyfforddiant i gefnogi cymdogaethau Cymraeg. 

 cefnogi Awdurdodau Lleol Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin i greu 

strategaethau iaith hirdymor mewn partneriaeth agos â’r Mentrau Iaith, gyda 

chynlluniau ar waith i ddatblygu strategaeth ym Môn. 

 
Y system gynllunio 
 
Wrth reswm, pan ddaw at sicrhau lle’r Gymraeg yn y gymuned, mae’r system 
gynllunio yn ddull pwysig o reoli newid mewn ffordd bositif.  Gall cynllunio defnydd tir, 
er enghraifft, helpu i greu’r amodau cymdeithasol ac economaidd i gefnogi’r defnydd 
o’r Gymraeg at y dyfodol. 
 
Yn unol â’n hymrwymiad yn nogfen Bwrw Mlaen i barhau i bwyso a mesur pob cam 

ymarferol i atgyfnerthu’r Gymraeg yn y system gynllunio, fe wnaethom ddiwygio Bil 

Cynllunio (Cymru), a oedd yng nghyfnod 2 proses craffu’r Cynulliad ar ddiwedd y 

flwyddyn adrodd.  Cyflwynwyd gwelliant bryd hynny a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i 

awdurdodau cynllunio lleol roi ystyriaeth i effaith cynlluniau datblygu lleol ar y 

defnydd o’r Gymraeg, a hynny fel rhan o’r Arfarniad o Gynaliadwyedd.   

 

Effaith y gwelliant fydd sicrhau bod pob awdurdod lleol yng Nghymru wrth lunio ac 
adolygu cynllun datblygu lleol yn ystyried effeithiau’r cynllun ar y Gymraeg, fel ffactor 
unigol ac mewn cyfuniad â ffactorau eraill o safbwynt cynaliadwyedd, fel iechyd 
cyhoeddus, bioamrywiaeth, tirwedd, a mynediad y boblogaeth at wasanaethau. 
 
Bydd y gwelliant hefyd yn sicrhau bod yr un asesiadau yn digwydd pan fydd mathau 
newydd o gynlluniau datblygu yn cael eu paratoi yn sgil y Bil Cynllunio.  Ar lefel  
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rhanbarthol bydd hawl gan grwpiau o awdurdodau lleol i greu Cynlluniau Datblygu 
Strategol, a bydd Llywodraeth Cymru yn creu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.   
  

Gan adeiladu ar y gwaith hwn, gwelwyd datblygiadau pellach i’r Bil Cynllunio ym mis 

Ebrill eleni a oedd yn cadarnhau ac yn egluro bod effaith ar ddefnydd y Gymraeg yn 

ystyriaeth berthnasol statudol yn y broses gynllunio. 

 

Caiff y polisi cynllunio cenedlaethol ei fynegi yn nogfen Polisi Cynllunio Cymru a 

thrwy gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol.  Ymhlith y polisïau cynllunio a defnydd 

tir, mae cyfeiriad at sut y dylid ymrwymo ystyriaethau ieithyddol i’r system gynllunio.  

Y brif ddogfen yn y cyswllt hwn yw Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20: Cynllunio 

a’r Gymraeg.  Cafodd TAN 20 ei ddiwygio a’i ailgyhoeddi ym mis Hydref 2013. 

 

Wrth ailgyhoeddi TAN 20, cyhoeddwyd canllaw ymarferol ym mis Mehefin 2014 i 

helpu awdurdodau cynllunio lleol i weithredu’r polisi cynllunio diwygiedig.  Er mwyn 

tynnu sylw at y fframwaith polisi diwygiedig ar y Gymraeg, cynhaliwyd digwyddiad 

hyfforddi a thrafod ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ym mis Gorffennaf 2014.   

 

Mae TAN 20 yn rhoi’r pwyslais ar ddefnyddio proses Arfarniad o Gynaliadwyedd er 

mwyn plethu ystyriaethau’r Gymraeg â strategaethau, polisïau a dyraniadau safle 

cynlluniau datblygu lleol. Mae’r canllaw yn cynnig ffyrdd ymarferol o gasglu 

tystiolaeth berthnasol, ac yn awgrymu sut all awdurdodau ddefnyddio’r dystiolaeth 

honno i ddylanwadu ar ffurf a chynnwys y cynllun datblygu lleol, a hynny mewn 

ffordd sy’n llesol i’r Gymraeg a’i defnydd yn y gymuned.   

 
Gweithgareddau Cymraeg yn y gymuned  

 
Dyrannodd Llywodraeth Cymru gyfanswm o £3.61 miliwn i 34 o sefydliadau drwy 
gynllun grant Hyrwyddo’r Gymraeg. 
 
Dyrannwyd bron i £300,000 pellach drwy gyllid grant Bwrw Mlaen, gyda’r nod o 
annog sefydliadau sydd eisoes yn derbyn cyllid grant Hyrwyddo’r Gymraeg i 
gyflwyno ceisiadau ar gyfer prosiectau arloesol mewn ardaloedd lle mae canran 
uchel o siaradwyr Cymraeg, neu ardaloedd o bwysigrwydd strategol. Yn ystod 2014-
15 cefnogwyd 16 o brosiectau amrywiol gyda’r cyllid hwn.  
 
Yn ychwanegol at hyn, cyhoeddwyd buddsoddiad o £2.25 miliwn dros ddwy flynedd i 
ddatblygu canolfannau a mannau dysgu newydd ac arloesol er mwyn hyrwyddo’r 
defnydd o’r Gymraeg.   
 
Hwyluso cyfarfodydd Cymraeg yn y gymuned 
 
Yn unol â’n hymrwymiad i’w gwneud yn haws i grwpiau cymunedol a chyrff y trydydd 
sector fanteisio ar adnoddau technegol, rhoddwyd arian o’r Grant Technoleg a 
Chyfryngau Digidol i brosiect O Glust i Glust Menter Môn.   
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Gall fod yn ddrud i fudiadau bach fel cynghorau cymuned brynu offer cyfieithu ar y 
pryd er mwyn cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau yn Gymraeg neu’n 
ddwyieithog, ac weithiau ond un set o gyfarpar fydd ganddynt.  Mae O Glust i Glust 
yn system gyfieithu rad, gymunedol sy’n ailgylchu ffonau symudol Android at 
ddibenion cyfieithu ar y pryd, ac a ddatblygwyd gyda chymorth technegol cwmni 
Geosho o Gaernarfon 
 
Mae hyn yn cyd-fynd â’n nod i gymaint o siaradwyr Cymraeg â phosibl allu elwa ar 
ein buddsoddiadau mewn technoleg.   
 
Y Mentrau Iaith  
 
Roedd 2014-15 yn gyfnod o ddechrau adeiladu ar yr argymhellion adolygiad 
annibynnol Prifysgol Caerdydd o waith y Mentrau, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a 
Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe.  Cafwyd buddsoddiad ychwanegol gwerth 
£1.2 miliwn dros ddwy flynedd, ac fel rhan o’r gwariant ychwanegol hwn neilltuwyd  
£750,000 i ddatblygu gwaith y Mentrau Iaith, gan gynnwys cryfhau strwythurau 
cenedlaethol y Mentrau er mwyn darparu rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr i staff 
partneriaid grant Llywodraeth Cymru, ynghyd ag adnoddau i farchnata’r Gymraeg yn 
gymunedol. 
  
Dyrannwyd cyllid ychwanegol hefyd i Mentrau Iaith Cymru i’w galluogi i gefnogi’r 
rhwydwaith o Fentrau Iaith er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. 
Yn sgil y cyllid ychwanegol hwn bu modd i Mentrau Iaith Cymru benodi dau swyddog 
newydd er mwyn cynorthwyo’r Llywodraeth i: 
 

 greu ymgyrchoedd marchnata i gefnogi gwaith y Mentrau o hyrwyddo’r 

defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol 

 datblygu rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr ar gyfer staff y mentrau iaith, a 

phartneriaid eraill a ariennir gan Lywodraeth Cymru, er mwyn cefnogi 

datblygiad proffesiynol unigolion sy’n gweithio ym maes cynllunio ieithyddol. 

 
Gweithredu ar sail adroddiad yr Eisteddfod Genedlaethol 

 
Ar sail argymhellion y grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd i ystyried a ddylai’r 
Eisteddfod Genedlaethol foderneiddio, yn Eisteddfod Sir Gâr 2014 gwelwyd nifer o 
ddatblygiadau trawiadol yn yr ymdrechion i wella profiad ymwelwyr â’r Eisteddfod. 
Roedd y datblygiadau hyn yn cynnwys:   
 

 lleoli ardaloedd “pentref” penodol ar y Maes, sef bwyd, gwerin, celf a drama. 
Roedd y pentrefi hyn yn cael eu hadnabod drwy ddefnyddio baneri mawr 
gyda’r lliwiau gwahanol yn dynodi’r gwahanol bentrefi.  

 cynnal caffi Maes B ar ffurf tipi gyda seddi mawr lliwgar y tu allan a llwyfan ar 
gyfer bandiau.  

 gweithio’n agos â Tŷ Gwerin, gan leoli gweithgareddau mewn pabell wedi ei 
chynllunio fel bod modd i’r gynulleidfa alw i mewn ac allan yn rhwydd. 
Llwyddwyd i ddenu cynulleidfaoedd mawr i’r gweithgareddau a gynhaliwyd 
yno.  
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 ‘Cwt Drama’ - sef gofod ar gyfer perfformiadau gan Theatr Genedlaethol 
Cymru. Roedd y datblygiad hwn yn bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod 
Genedlaethol a Theatr Genedlaethol Cymru yn sgil cyfraniad cyllid cyfalaf gan 
Lywodraeth Cymru. 

 comisiynu gwaith ymchwil ar elfennau penodol megis Maes B a’r maes pebyll, 
cynnal gweithdai fideo ar gyfer pobl ifanc, a datblygu delwedd newydd ar 
gyfer Maes B. 

 

Derbyniodd yr Eisteddfod grant o dros £580,000 drwy Gynllun Grant Hyrwyddo’r 

Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Maes Strategol 4: Y gweithle 

 
 

Nod 

Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. 

 

Y canlyniad a ddymunir 

Mwy o siaradwyr Cymraeg yn defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith. 

 

Rydym yn treulio cyfran sylweddol o’n hamser yn y gwaith, ac yn hynny o beth y 
gweithle yw un o’r prif ffactorau sy’n llywio pa iaith rydym yn ei defnyddio. Gall y 
gweithle nid yn unig chwarae rhan bwysig yn ennyn hyder pobl i ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dydd, ond mae datblygu statws yr iaith yn y 
gweithle yn hollbwysig er mwyn creu dilyniant ag addysg cyfrwng Cymraeg. 
  
Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-14: Arolwg Defnydd Iaith6, a gyhoeddwyd ar 
29 Ionawr 2015, yn cynnwys dangosyddion pwysig ynghylch y defnydd presennol o’r 
Gymraeg yn y gwaith, er enghraifft: 

 

 Mae tua thraean o’r bobl sy’n gweithio ac sy’n gallu siarad Cymraeg yn siarad 
yr iaith gyda’u cydweithwyr bob amser (neu fel arfer), mae traean yn siarad 
Cymraeg gyda chydweithwyr weithiau, ac mae yna draean nad ydynt byth yn 
siarad Cymraeg gyda chydweithwyr.7 
 

 O’r siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio, dywedodd 49 y cant fod eu cyflogwr yn 
gefnogol i’r defnydd o Gymraeg mewn agweddau ffurfiol ac anffurfiol ar y 
busnes. Dywedodd 19 y cant fod eu cyflogwr yn gefnogol i’r defnydd o 
Gymraeg yn anffurfiol ond nid o ran materion busnes ffurfiol. Dywedodd 6 y 
cant nad oedd eu cyflogwr yn gefnogol o’r defnydd o Gymraeg. Dywedodd 11 
y cant nad oedd yr un o’r datganiadau’n disgrifio agwedd eu cyflogwr, a 
dywedodd 15 y cant nad oedden nhw’n gwybod. 
 

 O’r rheini oedd â disgrifiad swydd yn y gwaith, roedd sgiliau Cymraeg wedi 

eu nodi’n hanfodol ar gyfer 15 y cant ohonynt ac yn ddymunol ar gyfer 27 y 

cant ohonynt. Nid oedd sgiliau Cymraeg wedi eu nodi o gwbl yn nisgrifiadau 

swydd 57 y cant o’r rheini oedd â disgrifiad swydd.  

 
Ein nod yw rhoi rhagor o gyfleoedd i’r rheini sy’n medru’r Gymraeg ei defnyddio yn y 
gwaith – yn eu hymwneud â’i gilydd, gyda’u cwsmeriaid a chyda’u cyflogwyr.   
 
 
 
 

                                                
6 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf  
7
 nid oedd y cwestiwn hwn yn gwahaniaethu rhwng siarad gyda chydweithwyr am faterion penodol i’r swydd 

(‘iaith gwaith’) a siarad gyda chydweithwyr yn anffurfiol (‘iaith yn y gwaith’). 

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf
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Safonau gweithredu 
 
Mae’r safonau gweithredu a gynhwysir yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 
2015 yn delio â’r defnydd o’r Gymraeg yn y sefydliadau hynny y gosodir safonau 
arnynt, sef yn achos y safonau cyntaf hyn Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, ac 
awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol.  Bydd disgwyl i’r sefydliadau hyn gynyddu’r 
cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol. 
 
Bydd y safonau gweithredu am y tro cyntaf yn troi gweithwyr / staff yn gwsmeriaid, 
gan roi hawliau iddynt mewn perthynas â’r Gymraeg, a chan estyn y cynnig 
rhagweithiol iddynt mewn perthynas ag, er enghraifft, hyfforddiant a gwasanaethau 
adnoddau dynol. 
 
Bydd y safonau gweithredu hyn yn gam pwysig ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn 
ehangach, am fod i’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle botensial i wella 
hyder pobl i’w defnyddio yn y cartref ac yn y gymuned hefyd.  
 
Anghenion o ran sgiliau Cymraeg mewn wyth sector a sgiliau ôl-16  

 
O ran creu’r cysylltiad rhwng y Gymraeg a’r gweithle, ym mis Ebrill 2014 
cyhoeddwyd yr adroddiad Anghenion o ran sgiliau Cymraeg mewn wyth sector. 
Roedd yr arolwg yn darparu gwybodaeth fanwl am yr angen am sgiliau Cymraeg gan 
gyflogwyr yng Nghymru - at y presennol ac i’r dyfodol - gyda’r wybodaeth ar gael yn 
ôl rhanbarth, sector a galwedigaeth.  
 
Mae hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn hyfforddiant ôl-16 yn parhau’n flaenoriaeth 
er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cynnal ac yn datblygu eu sgiliau Cymraeg, fel eu 
bod yn gallu eu defnyddio mewn gwaith yn y dyfodol.  Yn hynny o beth, mae’r 
ymchwil hwn wedi darparu tystiolaeth fel sail i raglenni a phrosiectau datblygu 
sgiliau, fel eu bod yn gallu targedu’r sectorau a’r ardaloedd penodol lle mae’r galw 
mwyaf am sgiliau Cymraeg.  
 
Yn ystod y flwyddyn mae’r Partneriaid Sgiliau Rhanbarthol wedi nodi a defnyddio 
canlyniadau’r arolwg yn eu strategaethau sgiliau lleol, a bydd hyn yn datblygu 
ymhellach yn ystod y flwyddyn nesaf. Bydd y Strategaethau hyn yn llywio ac yn 
dylanwadu ar raglenni a pholisïau sgiliau at y dyfodol. 
 
Cymraeg yn y gweithle  

 
Mae datblygu’r defnydd o’r Gymraeg mewn rhaglenni dysgu seiliedig ar waith yn 
cyfrannu at gynnal hyder unigolion i ddefnyddio’r Gymraeg, ac yn eu hannog i’w 
defnyddio mewn sefyllfaoedd gwaith.   
 
Wrth i raglenni sgiliau newydd gael eu datblygu, mae’r Gymraeg yn cael sylw i 
sicrhau bod y rhaglenni hyn yn ymateb i anghenion cyflogwyr ac yn cynnig cyfleoedd 
i gael hyfforddiant cyfrwng Cymraeg ac i ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu.  
 
Lansiwyd Porth Sgiliau sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r Gymraeg yn 
y gweithle. Mae’r Porth yn targedu cyflogwyr ar draws Cymru ac yn fan cychwyn i 
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bob cwmni sydd yn chwilio am hyfforddiant a chymorth i ddatblygu sgiliau eu 
gweithlu. 
 
Y defnydd o’r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru  

 
Fel un o brif gyflogwyr Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod ganddi 
gyfrifoldeb arbennig i ddangos arweiniad yn y maes hwn. 
 

Yn hynny o beth, aethpwyd ati i weithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Canolog er 
mwyn cynyddu’r cyfleoedd i weithlu Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gwaith.  Datblygwyd tudalennau newydd ar y fewnrwyd yn ymwneud â’r Gymraeg, 
sy’n cynnwys manylion am y gefnogaeth sydd ar gael i staff weithio drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys:  
 

 gwybodaeth am ein polisi dysgu Cymraeg yn y gweithle  

 y teclynnau TGCh sydd ar gael i hwyluso gweithio yn Gymraeg  

 canllawiau ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith a phrif-ffrydio’r Gymraeg  

 cysylltiadau defnyddiol a gwybodaeth am y Gwasanaeth Cyfieithu.   

Cafodd modiwl e-ddysgu ymwybyddiaeth iaith ei baratoi er mwyn gwella 
ymwybyddiaeth staff Llywodraeth Cymru o hanes, demograffi, deddfwriaeth a 
pholisïau mewn perthynas â’r Gymraeg. Cafodd Asesiad Effaith Integredig newydd 
ei lansio hefyd, a oedd yn ystyried effaith y gwariant ar y Gymraeg ar draws 
cyllidebau Llywodraeth Cymru.   
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Maes Strategol 5: Gwasanaethau Cymraeg  
 

Nod 

Cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg ar gyfer dinasyddion. 

 

Y canlyniad a ddymunir 

Mwy o wasanaethau Cymraeg o safon uchel ar gael i’r cyhoedd a mwy o ddefnydd 

yn cael ei wneud o’r gwasanaethau hynny. 

 

 

Ein dyhead fel Llywodraeth yw cyrraedd sefyllfa lle bydd defnyddio’r Gymraeg yn 
elfen normal ym mywyd bob dydd.  Rhan annatod o hyn yw bod cynnyrch a 
gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig yn rhagweithiol, fel bod pobl yn cael eu 
grymuso i’w defnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, boed hynny’n ffurfiol neu’n 
anffurfiol. 
 
Yng nghyd-destun delio â sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg, mae Arolwg 
Cenedlaethol Cymru, 2013-14: Arolwg Defnydd Iaith8, yn nodi: 

 

 bod 51 y cant o siaradwyr Cymraeg yn ceisio (weithiau o leiaf) defnyddio’r 
Gymraeg wrth ddelio â sefydliadau cyhoeddus megis cynghorau sir. O’r bobl 
sydd yn ceisio defnyddio’r Gymraeg, mae 22 y cant yn llwyddiannus bob tro, 
mae 31 y cant yn llwyddiannus fel arfer ac mae 42 y cant yn llwyddiannus 
weithiau wrth ddefnyddio Cymraeg i ddelio â sefydliad cyhoeddus. 
 

 bod ychydig yn llai (37 y cant) o siaradwyr Cymraeg yn ceisio (weithiau o 
leiaf) defnyddio’r Gymraeg i gwblhau ffurflenni swyddogol. O’r bobl sydd yn 
ceisio defnyddio’r Gymraeg, mae 17 y cant yn llwyddiannus bob amser, mae 
36 y cant yn llwyddiannus fel arfer ac mae 45 y cant yn llwyddiannus weithiau 
wrth ddefnyddio Cymraeg i gwblhau ffurflenni swyddogol. 

 
Mae’n amlwg bod rhwystrau’n wynebu pobl wrth ddefnyddio gwasanaethau 
Cymraeg.  Mae hyn yn cynnwys y cylch dieflig rhwng diffyg cyflenwad o 
wasanaethau Cymraeg ar y naill law, ac ar y llall diffyg defnydd o’r gwasanaethau 
sydd ar gael oherwydd, er enghraifft, diffyg hyder yn y gwasanaethau hynny, a diffyg 
ymwybyddiaeth bod y gwasanaethau’n bodoli.  
 
Safonau cyflenwi gwasanaethau  
 
Mae Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn cynnwys darpariaethau sydd 
â’r nod o dorri’r cylch dieflig hwnnw, er enghraifft safonau sy’n ei gwneud yn orfodol 
darparu gwasanaethau Cymraeg o’r un ansawdd â’r gwasanaethau Saesneg 
cyffelyb, gofyniad i hysbysebu bod y gwasanaethau Cymraeg ar gael, y cynnig 
rhagweithiol, a’r angen i gofnodi dewis iaith pobl.  Yn hynny o beth y Safonau yw un 

                                                
8 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf  

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf
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o’r datblygiadau pwysicaf ym maes gwasanaethau Cymraeg dros y blynyddoedd 
diwethaf.  
 
Bwriad y safonau yw adeiladu ar y cynlluniau iaith.  O hyn allan, bydd yn ofynnol i 
sefydliadau sy’n gorfod cydymffurfio â’r safonau fod yn fwy rhagweithiol a strategol 
wrth roi lle canolog i'r Gymraeg. Bydd hyn yn cynnig sylfaen gadarn, gan alluogi 
Comisiynydd y Gymraeg i wella gwasanaethau i siaradwyr Cymraeg. Rydym yn 
hyderus y bydd hyn yn: 

 gwella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg eu derbyn gan sefydliadau 

yn Gymraeg   

 cynyddu’r defnydd a wneir o wasanaethau Cymraeg   

 ei gwneud yn eglur i sefydliadau beth sydd angen iddynt ei wneud mewn 

perthynas â’r Gymraeg     

 sicrhau bod lefel briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a osodir ar gyrff yn 

yr un sectorau.  

Daeth y set gyntaf o safonau sy’n berthnasol i Weinidogion Cymru, Awdurdodau 

Lleol a’r Parciau Cenedlaethol i rym ar 31 Mawrth 2015. Bydd Gweinidogion Cymru 

yn parhau i baratoi Rheoliadau i wneud safonau’n benodol gymwys i gyrff eraill, a 

hynny yn unol â rhaglen Comisiynydd y Gymraeg o gynnal ymchwiliadau safonau.  

  

Gwasanaethau ym maes iechyd 
 
Mwy na geiriau 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gryfhau gwasanaethau Cymraeg ym maes 

iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, er mwyn gwella ansawdd y gofal a roddir i 

gleifion a defnyddwyr gwasanaeth Cymraeg eu hiaith.  I lawer o siaradwyr Cymraeg, 

mae’r iaith yn rhan allweddol o’u gofal.  Mae hyn yn arbennig o wir yn achos pobl â 

dementia neu sydd wedi cael strôc, ac mae angen i blant bach allu cyfathrebu yn eu 

hiaith gyntaf. 

 

2014-15 oedd ail flwyddyn gweithredu Mwy na Geiriau, ein strategaeth i gryfhau 

gwasanaethau Cymraeg ym maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.  Cefnogir y 

strategaeth gan ddau gynllun gweithredu 3 blynedd o 2013 ymlaen, un ar gyfer y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a’r llall ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol.  

 

Yn ystod 2014-15 cyhoeddwyd adroddiad ar y flwyddyn gyntaf o weithredu Mwy na 

geiriau, a oedd yn dangos y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud i wella’r ddarpariaeth, 

a bod yna ymrwymiad gwirioneddol i sicrhau newid.  Dangoswyd: 

 

 ymrwymiad i gofnodi anghenion iaith cleifion a defnyddwyr gwasanaeth 

 bod y systemau mewnol sy’n monitro capasiti’r byrddau iechyd / 

ymddiriedolaethau iechyd i ddarparu gwasanaeth dwyieithog wedi eu 

hintegreiddio    
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 bod arweinyddiaeth ar draws y maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 

wedi ei hatgyfnerthu. 

Nod blwyddyn gyntaf Mwy na geiriau oedd gosod y seiliau.  Mae rhagor i’w wneud er 
mwyn gwireddu holl amcanion y strategaeth, a bydd y pwyslais yn y dyfodol ar 
wneud newidiadau uniongyrchol i’r gwasanaeth fel bod pobl yn gallu derbyn 
gwasanaethau yn eu dewis iaith.  
 

Cynhadledd a gwobrau blynyddol 
 
Ym mis Mehefin 2014 cynhaliwyd Gwireddu’r Geiriau - Cynhadledd a Gwobrau’r 
Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol.  Nod y 
digwyddiad oedd rhannu arfer da er mwyn cryfhau gwasanaethau Cymraeg, a 
gweithredu fel catalydd ar gyfer gwireddu amcanion Mwy na geiriau. 
 
Yn yr un modd â safonau’r Gymraeg, mae’r cynnig rhagweithiol (sef rhoi’r cyfrifoldeb 
ar y darparwr i gynnig gwasanaeth yn Gymraeg, yn hytrach nag ar y defnyddiwr i 
ofyn amdano) yn un o egwyddorion sylfaenol Mwy na geiriau.  Yn ystod y 
gynhadledd cafwyd cyfle i ddysgu o brofiad Canada drwy glywed am y gwaith sy’n 
cael ei wneud yn y wlad honno i roi’r cynnig rhagweithiol ar waith. 
 
Gofal sylfaenol 
 

Fis Mehefin cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Fy Iaith: Fy Iechyd, sef adroddiad 

ar ei hymholiad i’r Gymraeg yn y sector gofal sylfaenol.  Ymatebodd Llywodraeth 

Cymru drwy gyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar 10 Rhagfyr 2014 yn croesawu’r 

adroddiad.  Cyfarfu’r Gweinidog Iechyd â’r Comisiynydd ym mis Ionawr i drafod 

gweithredu’r argymhellion, ac mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynllun 

gweithredu sy’n ymateb i argymhellion y Comisiynydd. 

 

Y sector preifat 

 

Fel y nodwyd eisoes yn y ddogfen hon, cynhaliodd Llywodraeth Cymru nifer o 

ddigwyddiadau gyda’r nod o annog busnesau i wneud rhagor i ymgorffori mwy o 

Gymraeg yn eu gwasanaethau.   

 

At hynny, parhaodd Comisiynydd y Gymraeg, ar gais Llywodraeth Cymru, gyda’r 

gwaith o annog y sector preifat a’r trydydd sector i ddefnyddio’r Gymraeg yn 

wirfoddol – ac annog siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar hynny. 
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Maes Strategol 6: Y seilwaith 
 

Nod 

Cryfhau’r seilwaith ar gyfer yr iaith. 

 

Y canlyniad a ddymunir 

Bod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan 

gynnwys o fewn yr amgylchedd digidol. 

 

 

Mae’r gwaith o wella seilwaith y Gymraeg yn cwmpasu’r holl feysydd strategol eraill, 

o gaffael i ddefnydd iaith.  Mae’n cynnwys: 

 

 Manteisio i’r eithaf ar botensial technoleg, fel y we, y cyfryngau cymdeithasol, 

ac apiau 

 Ymgyrchoedd marchnata sy’n targedu nifer o grwpiau gwahanol – o bobl ifanc 

i’r isel eu hyder i bobl sydd am ddefnyddio mwy ar y Gymraeg yn eu bywydau 

bob dydd – er mwyn hybu’r defnydd o’r Gymraeg 

 Ei gwneud yn haws i bobl fanteisio ar y cyfryngau a’r adnoddau Cymraeg 

sydd eisoes ar gael, a’u gwneud yn fwy perthnasol. 

 

O safbwynt y defnydd presennol o’r Gymraeg wrth anfon negeseuon testun ac e-byst 
ac wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, mae Arolwg Cenedlaethol Cymru, 
2013-14: Arolwg Defnydd Iaith9, yn nodi: 

 

 bod 13 y cant o siaradwyr Cymraeg (sy’n anfon negeseuon testun) yn anfon 
negeseuon testun at ffrind yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf. Mae 10 y 
cant (o’r rheini sy’n e-bostio) yn anfon e-bost at ffrind yn Gymraeg bob amser 
neu’n bennaf. Mae 9 y cant o oedolion (sy’n defnyddio Facebook) yn 
ysgrifennu yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf ar Facebook, a 6 y cant 
(sy’n defnyddio Twitter) yn ysgrifennu yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf 
ar Twitter.10 

 

Cynnwys a meddalwedd ddigidol 

 

Does yna’r un maes sy’n newid yn gyflymach na’r maes digidol, ac mae sicrhau bod 

y dechnoleg a’r cyfryngau digidol diweddaraf ar gael mewn unrhyw iaith fach yn dra 

heriol.   

 

                                                
9
 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf  

10 Mae’n bwysig nodi nad oedd y cwestiwn a holwyd yn gwahaniaethu rhwng anfon negeseuon testun ac e-
bost neu ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol â siaradwyr Cymraeg eraill yn unig. Mae’n bosibl bod y 
gynulleidfa mewn golwg ar gyfer y dulliau hyn o gyfathrebu yn ddi-Gymraeg. 

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2015/150129-welsh-language-use-survey-cy.pdf
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Gan fod cymaint o ddefnydd bellach ar ddulliau digidol – at ddibenion diwylliannol, 

cymunedol, adloniant, hamdden a siopa, neu er mwyn cynnal trafodaethau, dod o 

hyd i wybodaeth, olrhain hanes teuluol neu rwydweithio cymdeithasol - gellir gweld 

mor bwysig ydyw inni harneisio technolegau modern er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg.  

I raddau mae ei statws fel iaith fyw, fodern a pherthnasol yn dibynnu ar gadw ar frig y 

datblygiadau hyn. 

 

Yn 2014-15, rhoddwyd ail flwyddyn ein Cynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau 

Digidol Cymraeg ar waith.  Yn ystod y cyfnod hwn, gwnaethpwyd 14 cyflwyniad 

ynglŷn â thechnoleg Cymraeg, cyhoeddwyd TermCymru ar drwydded agored ar 

lwyfan pan-Ewropeaidd Meta-Net, a chomisiynwyd rhyngwynebau Cymraeg i apiau 

Apple rhyngwladol megis PlaneFinder, Steppy II ac Alto’s Adventure. 

 

Law yn llaw â’r cynllun gweithredu, yn 2013-14 sefydlwyd y Gronfa Technoleg a 
Chyfryngau Digidol Cymraeg gyda’r nod o hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg 
drwy dechnoleg a chyfryngau digidol.  Yn 2014-15 rhoddwyd grantiau i ddeg o 
brosiectau newydd: o gyfres o weithdai i annog pobl i gyhoeddi erthyglau Cymraeg 
ar-lein, i ymchwil i fath newydd o ryngwyneb dwyieithog ar gyfer gwefannau. 
 

Ar lefel ymarferol, er mwyn hwyluso ac annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg, rydym 
wedi creu adran newydd ar wefan “Cymraeg” (http://cymraeg.llyw.cymru) i gasglu 
ynghyd ein holl fideos YouTube sy’n dangos sut i newid rhyngwynebau meddalwedd 
poblogaidd i’r Gymraeg.  Mae adran arall ar y wefan sy’n dethol apiau symudol 
Cymraeg fesul categori.  
 
Rydym hefyd wedi cydweithio a thrafod â nifer o sefydliadau i hwyluso’r gwaith o 
ddatblygu adnoddau iaith digidol newydd.  Mae’r rhain yn amrywio o unigolion a 
chwmnïau masnachol amlwg yn y maes (e.e. Nuance a Twitter) i brifysgolion.  
 
Adnoddau digidol ym maes addysg 
 
Mae datblygu’r seilwaith hefyd yn agwedd ganolog ar y Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg a gyhoeddwyd yn 2010.  Mae hyn yn cynnwys hybu’r defnydd o fersiynau 
Cymraeg o gynnyrch meddalwedd mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion. 
 
O’r prosiectau a gomisiynwyd yn 2014–15 roedd tua 65 y cant ohonynt yn ddigidol 

neu’n cynnwys elfen ddigidol, gan gynnwys apiau, gwefannau rhyngweithiol, gemau 

ar-lein ac e-lyfrau. 

  
Mae swyddogion Uned Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i weithio 
gyda’r BBC ac S4C er mwyn cynnig cynnwys digidol o ansawdd uchel ar wefan 
dysgu digidol Hwb. Mae nifer o adnoddau’r BBC eisoes wedi’u cyhoeddi ar Hwb, ac 
mae trafodaethau’n parhau rhwng yr holl bartneriaid gyda’r bwriad o gynnal 
deunyddiau addysgol ychwanegol o ansawdd uchel arno, ac o adnabod cyfleoedd 
eraill i gydweithio.  
 
 
 

http://cymraeg.llyw.cymru/
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Darlledu gwasanaeth cyhoeddus 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i ofalu bod buddiannau’r Gymraeg yn cael lle 
yn ein hymatebion i ymgynghoriadau Llywodraeth y DU ynghylch polisi darlledu, gan 
gynnwys ein hymateb i drydydd Adolygiad Ofcom o Wasanaeth Darlledu 
Cyhoeddus. 
 
Rydym hefyd wedi parhau i ymchwilio ar y cyd ag eraill i’r posibilrwydd o gynyddu’r 
ddarpariaeth o raglenni Cymraeg ar orsafoedd radio masnachol sy’n gweithredu yng 
Nghymru, gan drafod hyn gydag Ofcom Cymru ac eraill. 
 
Darllen 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i fuddsoddi’n sylweddol er mwyn gwneud yn 
siŵr bod deunyddiau safonol a chreadigol ar gael i annog pobl i ddarllen yn 
Gymraeg. Drwy’r buddsoddiad hwn, bu modd sicrhau bod Cyngor Llyfrau Cymru yn 
comisiynu nifer cynyddol o ddarnau fel cyhoeddiadau ar-lein yn unig, ac yn yr un 
modd drwy raglen gomisiynu Llywodraeth Cymru ar gyfer adnoddau addysgol.   
 
Yn sgil y gefnogaeth hon, bellach mae 1,481 o e-lyfrau ar werth ar wefan 
gwales.com y Cyngor Llyfrau, gyda 266 o'r rheini’n deitlau Cymraeg. Mae Ap Llyfrau 
Cymru / Welsh Books App wedi ei lansio ers mis Awst 2013, ac erbyn hyn mae 35 o 
deitlau ar gael, gyda 23 ohonynt yn Gymraeg.  
 
Mae Cyngor Llyfrau Cymru hefyd yn parhau i noddi Llenyddiaeth Cymru i gyhoeddi 
cylchgrawn ar-lein ar gyfer awduron newydd. Lansiwyd Y Neuadd ym mis Mai 2013 
ac mae’n cynnwys cerddi a straeon gan amrywiaeth o awduron o bob oed sy’n 
mentro ysgrifennu am y tro cyntaf, neu awduron mwy profiadol sy’n arbrofi gyda 
ffurfiau newydd. Elfen bwysig o gynnal yr awduron newydd hyn yw bod y 
golygyddion yn cynnig gwasanaeth mentora i ddatblygu’r gwaith cyn ei gyhoeddi.  
 
Parhaodd Cyngor Llyfrau Cymru, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, i ddarparu 
cyllid ar gyfer Golwg 360 (www.golwg360.com), y gwasanaeth newyddion ar-lein 
Cymraeg. Gwelwyd nifer yr ymweliadau dyddiol â’r wefan yn parhau i gynyddu, ac 
mae eu presenoldeb ar Gwe 2.0 hefyd yn mynd yn gynyddol bwysicach, gyda 7,875 
o ddilynwyr Trydar a 2,045 o ddilynwyr Facebook.  Roedd ganddynt bresenoldeb 
hefyd ar YouTube, a nifer o bodlediadau. Mae’r cyfansymiau yn parhau i gynyddu 
bob chwarter. 
 
Y papurau bro  

 
Yn 2013 parhaodd Llywodraeth Cymru gyda’r ymrwymiad i gefnogi rhwydwaith o 51 
o’r Papurau Bro drwy gynnig grant ar sail tair blynedd.  Bu i’r gwaith barhau yn ystod 
2014-15. Trefnwyd cyfarfod cenedlaethol ar gyfer swyddogion y Papurau Bro er 
mwyn eu galluogi i rannu gwybodaeth, ac roedd eitemau’r agenda’n cynnwys nifer o 
gyflwyniadau.  I gloi cafwyd trafodaeth ‘o amgylch y bwrdd’ a chyfle i rannu syniadau 
ac arfer da.   
 
Mae Iaith Fyw: iaith byw yn cynnwys ymrwymiad i ‘gefnogi gwaith y papurau bro a 
chefnogi’r gwaith o ymchwilio i e-gyhoeddi a dulliau newydd o dderbyn deunyddiau 

http://www.golwg360.com/
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ysgrifenedig a manteisio arnynt’.  Yn hyn o beth, mae nifer cynyddol o’r Papurau Bro 
bellach yn gwneud rhagor o ddefnydd o’r we, gyda rhai yn cyhoeddi ar-lein ac yn 
galluogi pobl i danysgrifio i dderbyn copïau electronig, gydag eraill wedi datblygu 
gwefannau ac yn gosod ôl-rifynnau ar y wefan.  Mae nifer helaeth yn defnyddio 
Facebook a Trydar er mwyn hyrwyddo’u cyhoeddiadau, a llawer wedi sefydlu 
cyfeiriadau e-byst i dderbyn gohebiaeth.  Mae’r gallu hwn i wneud y defnydd gorau o 
dechnoleg yn ffordd hollbwysig i’r papurau bro gynyddu eu cynulleidfaoedd.  
 
Bu i rai Papurau Bro hefyd fanteisio ar hyfforddiant ‘Digidol ar Daith’ - cynllun gan y 
Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru. 
Roedd ‘Digidol ar Daith’ yn anelu at wella sgiliau, meithrin hyder a datblygu 
rhwydweithiau o bobl ar draws Cymru i greu mwy o newyddion yn y Gymraeg yn eu 
cymunedau, a'i rannu drwy ddefnyddio’r cyfryngau digidol a chymdeithasol. Mae 
eraill wedi creu partneriaeth gyda gwahanol sefydliadau cymunedol, e.e. y Fenter 
Iaith leol, Golwg 360, a gwefannau lleol er mwyn datblygu eu defnydd o dechnoleg. 
 
Ymchwil a data 
 
Yn ogystal â’r prif benawdau yn y maes a nodir ar ddechrau’r ddogfen hon, 
cyhoeddwyd adroddiadau blynyddol Strategaeth y Gymraeg 2013-14 a 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 2013-14, ill dau yn cynnwys dangosyddion 
perfformiad. Nod cyhoeddi dangosyddion perfformiad yn yr adroddiadau blynyddol 
yw monitro cynnydd yn erbyn amcanion a thargedau’r Llywodraeth. 
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Atodiad: Dangosyddion 
 
Dangosydd : Canran y plant pum mlwydd oed (ar ddechrau’r flwyddyn 
academaidd) sy’n siarad Cymraeg yn rhugl gartref (a) 

  Blwyddyn (b) Canran 

    

2004 7.0 

2005 6.1 

2006 6.0 

2007 6.1 

2008 6.5 

2009 6.4 

2010 6.4 

2011 6.2 

2012 7.0 

2013 6.4 

2014 6.8 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion. 
(a) Asesiad y rhiant/gofalwr, cesglir gwybodaeth gan yr ysgol.  
(b) Ym mis Ionawr bob blwyddyn. Cyhoeddir data 2015 ar 23 Gorffennaf 2015. 

 
 
Dangosydd: Canran y bobl sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg 
 

Blwyddyn (a)  Cyfrifiad Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 

      

2001 16.3 23.6 

2002 
 

22.8 

2003 
 

22.4 

2004 
 

21.4 

2005 
 

21.1 

2006 
 

21.3 

2007 
 

20.5 

2008 
 

20.5 

2009 
 

20.4 

2010 
 

20.5 

2011 14.6 21.1 

2012  20.6 

2013  21.3 

2014   21.8 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 a 2011, Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

(a) Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi ail-bwysoli’r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth i ystyried y data ar boblogaeth o 
Gyfrifiad 2011. Felly, mae pob amcangyfrif o 2004 wedi cael ei adolygu. 
Mae’r data yn cynrychioli blwyddyn galendr. 
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Maes Strategol 1 Y Teulu 
 
Dangosydd : Canran y plant pum mlwydd oed (ar ddechrau’r flwyddyn 
academaidd) sy’n siarad Cymraeg yn rhugl gartref 

(Gweler uchod) 
 
Maes Strategol 2 Plant a Phobl Ifanc 
 

Noder bod data wedi’i gynnwys ar gyfer 2012-13, 2013-14 a 2014-15 ar gyfer 
dangosyddion y maes strategol hwn er mwyn nodi gwahaniaethau rhwng y gwahanol 
gyfnodau.  
 
Urdd Gobaith Cymru  
 

 

2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer y plant a phobl ifanc yn derbyn cyfleoedd i 

ddatblygu sgiliau newydd yng ngweithgareddau'r 

Urdd 

81,750 87,733 - 

Nifer y plant a phobl ifanc yn cymdeithasu tu 

allan i'r ysgol - yng ngwersylloedd yr Urdd 
34,343 38,407 42,002 

Nifer o fynychwyr gweithgareddau ar gyfer plant 

a phobl ifanc 
- - 289,432 

Ffynhonnell: Urdd Gobaith Cymru  

 

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer y bobl ifanc yn cymryd rhan yn rhaglen 
gweithgareddau blynyddol y CFFI ar lefel sirol 

4,870 4,245 5,929 

Nifer mynychwyr gweithgareddau dwyieithog yn 
y Pentref Ieuenctid yn ystod Sioe Frenhinol 
Cymru 

18,000 14,000 14,000* 

Ffynhonnell: Ffermwyr Ifanc Cymru  

.* amcan 

 
Y Mentrau Iaith 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer y gweithgareddau a drefnir i blant a phobl 
ifanc 

529 602 1,145 

Nifer mynychwyr gweithgareddau a drefnir i 
blant a phobl ifanc 

12,770 14,873 17,257 

Ffynhonnell: Mentrau Iaith 

 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer y bobl ifanc yn cymryd rhan mewn 
gweithdai a gweithgareddau. 

700 1,398 1,398 
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Nifer mynychwyr Gweithgareddau Maes B 4,207 6,873 5,500 
Ffynhonnell: Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
 

  
Maes Strategol 3 – Y Gymuned 
 
Urdd Gobaith Cymru 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer o deuluoedd yn mynychu penwythnos teulu 104 110  

Nifer o deuluoedd yn mynychu gweithgareddau 
penodol i deuluoedd 

  1,007 

Nifer y cynlluniau chwarae i'r teulu a ddatblygir 
o'r newydd 

28 60 d/b 

Nifer yn mynychu Eisteddfod yr Urdd  96,473 80,000 86,000 
Ffynhonnell: Urdd Gobaith Cymru  
d/b – ddim yn berthnasol 

 
Merched y Wawr  
 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer mynychwyr gweithgareddau blynyddol a 
gydlynir 

3,000 3,000 5,040 

Ffynhonnell: Merched y Wawr (amcangyfrif)  

 

Y Mentrau Iaith 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer y gweithgareddau sydd wedi eu cynnal yn 
gymunedol 

673 619 689 

Nifer mynychwyr gweithgareddau cymunedol * 11,840 35,862** 

Nifer y sgyrsiau 1:1 sydd wedi eu cynnal i 
hyrwyddo manteision y Gymraeg fel rhan o 
weithgareddau a drefnir 

10,434 8,393 9,279 

Ffynhonnell: Mentrau Iaith 
*Nid oedd y Mentrau yn adrodd ar nifer y mynychwyr yn ystod y cyfnod hwn 
** Menter Iaith Caerdydd yn cynnwys ffigur Tafwyl 

 
Mudiad Ffermwyr Ifanc 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer y bobl sy’n mynychu gweithgareddau a 
drefnir gan Fudiad y Ffermwyr Ifanc yn 
gymunedol 

10,140 10,500* 9,628 

Ffynhonnell: Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru  

* amcan 

 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Nifer yn mynychu Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru  

138,767 153,606 143,502 

Ffynhonnell: Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
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Maes strategol 4 – Y gweithle 

Dangosydd: Nifer y cyrff y mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â safonau 

gweithredu yn ymwneud â’r Gymraeg sy’n ceisio hybu a hwyluso’r defnydd o’r 

Gymraeg yn y gweithle. 

Nid oes modd adrodd ar y dangosydd hwn nes bod y safonau gweithredu yn 

ymwneud â’r Gymraeg wedi eu gosod ar y cyrff perthnasol. 

 

Dangosydd: Canran staff Llywodraeth Cymru sy’n defnyddio’r 

Gymraeg yn y gwaith.  

Defnydd o’r Gymraeg gan staff Llywodraeth Cymru yn y gweithle, yn ôl 

gallu iaith Gymraeg, 2013 (a) 
 

Ffynhonnell: Arolwg Pobl Llywodraeth Cymru    

(a) Cwestiwn a ofynnwyd: Ym mha iaith ydych chi’n gwneud eich gwaith? Dewiswch yr opsiwn sy’n disgrifio eich defnydd o 
iaith orau. 

 

Defnydd o’r Gymraeg gan staff Llywodraeth Cymru yn y gweithle, yn ôl gallu iaith 

Gymraeg, 2014 (a)  

 

Siarad Cymraeg yn 
rhugl 

Siarad cryn 
dipyn o 
Gymraeg 

Siarad 
ychydig o 
Gymraeg 

Gallu 
dweud 
ychydig 
eiriau yn 
Gymraeg 

Y Gymraeg bob 
amser 

8.2 0.4 0.5 0.7 

Mwy o Gymraeg 
nag o Saesneg 

                          15.2                  0.8 0.0                                      0.0 

Tua’r un faint o 
Gymraeg ag o 
Saesneg 

22.4 4.2 0.2     0.2 

Mwy o Saesneg nag 
o Gymraeg 

                          46.3                55.3          14.9                           
4.5 

Saesneg bob amser 7.9 39.3          84.5                         
94.6 

Cyfanswm 100.0              100.0       100.0 100.0                     

 

Siarad Cymraeg yn rhugl 

Siarad cryn 
dipyn o 
Gymraeg 

 
 
 
Siarad 
ychydig o 
Gymraeg 

Gallu 
dweud 
ychydig 
eiriau yn 
Gymraeg 

Y Gymraeg 
bob amser 

5.9 0.0 0.0 0.4 

Mwy o 
Gymraeg nag 
o Saesneg 

                                   16.4 0.4 0.0 0.0                            

Tua’r un faint o 21.8 2.8 0.0                               0.0 



39 

 

Ffynhonnell: Arolwg Pobl Llywodraeth Cymru    

(a) Cwestiwn a ofynnwyd: Ym mha iaith ydych chi’n gwneud eich gwaith? Dewiswch yr opsiwn sy’n disgrifio eich defnydd o 
iaith orau. 
Mae data Arolwg Pobl 2014 yn cynrychioli cyfnod adrodd 2014-15, gan i'r Arolwg gael ei gynnal ym mis Hydref bob 

blwyddyn. 
Bydd Arolwg Pobl 2015 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adroddiad blynyddol 2015-16.  

 

 

Maes Strategol 5 – Gwasanaethau Cymraeg 

 

Dangosydd: Y defnydd o wahanol wasanaethau a ddarperir yn Gymraeg 

 

Trafodion ar-lein y DVLA trwy gyfrwng y Gymraeg (a)  

 

Ffynhonnell: DVLA 

(a) Mae'r data hyn bellach yn cael eu cyflwyno yn ôl blwyddyn ariannol yn hytrach na blwyddyn galendr. Mae'r data ar gyfer y 

Deyrnas Unedig gyfan. 

(b) Mae trwydded electronig yn cynnwys gwasanaeth ar-lein ar gyfer cwsmeriaid sydd am drethu eu cerbydau neu'n datgan bod 

eu cerbydau oddi ar y ffordd. 

(c) Yn 2014-15 gostyngodd y DVLA ffioedd ar-lein ar gyfer trwyddedau gyrru a diddymwyd y ddisg dreth.. 

.. Data ddim ar gael. 

 
 
 
 
 
 
 

Gymraeg ag o 
Saesneg 

Mwy o 
Saesneg nag o 
Gymraeg 

                   49.0       56.6 17.0         5.4                            

Saesneg bob 
amser 

6.9 40.2      83.0     94.2                          

Cyfanswm  100.0   100.0       100.0     100.0                                 

 
 
 
Blwyddyn Trwydded yrru ar-lein 

Trwydded cerbydau 
electronig (b) 

2004-05 .. 24 

2005-06                                                     .. 179 

2006-07                                                     .. 1,152 

2007-08                                                     .. 1,839 

2008-09 .. 1,890 

2009-10                                          .. 2,238 
2010-11 287 2,636 
2011-12 442 3,130 
2012-13 456 3,549 
2013-14 417 3,971 

2014-15 (c) 664 6,431 
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Prawf theori a phrofion ymarferol drwy gyfrwng y Gymraeg (a) 

Ffynhonnell: Asiantaeth Safonau Gyrru. 

(a) Nid oedd data 2014-15 ar gael adeg cyhoeddi adroddiad blynyddol 2014-15 

(b) Dim ond yn cynnwys canolfannau prawf yng Nghymru.  

Mae nifer fach o brofion yn cael eu cymryd yn y Gymraeg yn yr Amwythig, Bryste, Caer, Caerloyw, Caerwrangon, 
Cheltenham, Henffordd, Lerpwl a Southampton. 
(c) Dim ond yn cynnwys canolfannau prawf lle mae o leiaf un prawf ymarferol wedi ei gynnal yn Gymraeg y 

flwyddyn honno. 

 
 
 

Galw Iechyd Cymru (NHS Direct) 

 Ymweliadau â Gwefan NHS Galwadau ffôn (a) Galwadau ffôn wedi eu hateb (b) 

Blwyddyn Cymraeg Cyfanswm % 
Cymraeg 

Cymraeg  Cyfanswm % 
Cymraeg 

Cymraeg Cyfanswm % 
Cymraeg 

2006-
07 .. .. .. 7,740 391,133 2.0 6,477 352,651 1.8 

2007-
08 .. .. .. 9,129 356,716 2.6 7,630 327,236 2.3 

2008-
09 .. .. .. 8,674 342,264 2.5 7,524 314,687 2.4 

2009-
10 5,383 641,295 0.8 9,811 478,889 2.0 7,739 404,674 1.9 

2010-
11 3,546 549,668 0.6 10,141 368,634 2.8 8,053 309,007 2.6 

2011-
12 (c) 2,981 963,767 0.3 5,292 325,337 1.6 3,159 259,908 1.2 

2012-
13 3,293 2,019,580 0.2 4,627 347,067 1.3 3,014 241,570 1.2 

2013-
14 (d) 3,584 3,515,196 0.1 1,708 316,915 0.5 1,689 215,936 0.8 

2014-
15 (e) 2,515 3,162,732 0.1 1,635 301,198 0.5 1,621 225,667 0.7 

Ffynhonnell: Galw Iechyd Cymru. 
(a) Nifer y galwadau lle mae'r galwr wedi gwrando ar yr holl neges groeso ac wedi aros ar y llinell am ateb. 

(b) Nifer y galwadau a atebwyd gan Galw Iechyd Cymru. 
(c) O 1 Ebrill 2011 ymlaen nid oedd Galw Iechyd Cymru yn gyfrifol am y gwasanaeth y tu allan i oriau meddygon teulu yng 
Ngwynedd ac Ynys Môn (tua 6,000 o alwadau bob chwarter). 

(d) Ar ôl cyflwyno system teleffon newydd, mae'n ynddangos nad yw pob galwad ffôn Cymraeg yn cael ei nodi fel hyn. 
(e) Hyd at fis Rhagfyr 2014 yn unig am ymweliadau â Gwefan NHS. 

      

     
 

 

Prawf Theori Prawf Ymarferol 

Blwyddyn Cymraeg Saesneg % Cymraeg Cymraeg 
(b) 

Saesneg 
(c) 

% Cymraeg 

       

2007-08 88 61,770 0.14 243 54,890 0.44 
2008-09 88 53,046 0.17 364 47,666 0.76 

2009-10 69 53,850 0.13 246 64,867 0.38 

2010-11 81 53,878 0.15 236 31,068 0.75 

2011-12 81 53,750 0.15 444 48,355 0.91 

2012-13 59 40,790 0.14 241 38,602 0.62 
2013-14 78 46,309 0.17 217 28,418 0.76 
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Maes Strategol 6 – Y Seilwaith 
 
Dangosydd: Nifer y llyfrau, e-lyfrau a chylchgronau Cymraeg (heb gynnwys 
addysg) a werthir 
 
 

 
 
 

Ffynhonnell: Cyngor Llyfrau Cymru 
(a) Mae'r nifer o lyfrau Cymraeg a gyhoeddwyd (ac eithrio gwerslyfrau plant) ar sail blwyddyn galendr. 
(b) Mae'r nifer o e-lyfrau Cymraeg a dwyieithog a gyhoeddwyd ar gyfer oedolion ar sail blwyddyn galendr. 

(r) Wedi ei ddiwygio. Mae'r ffigur sy'n ymddangos yn adroddiad blynyddol 2013-14 yn cynnwys e-lyfrau Cymraeg a dwyieithog a 
gyhoeddwyd ar gyfer plant. 
 
 
Dangosydd: Y nifer sy’n darllen Golwg 360 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ffynhonnell: Cyngor Llyfrau Cymru 

(a) Ymweliadau dyddiol unigol 

(b) Mabwysiadwyd system gyfri newydd 'SmarterStats 8.4' ym mis Mehefin sy'n cyfri mewn ffordd fwy dibynadwy. Mae 
hyn yn egluro’r newid yn yr ystadegau ond yn anffodus ni chynhyrchwyd ystadegau tudalennau ar gyfer Gorffennaf i 
Fedi 2013. 

..  Data ddim ar gael 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012/13 2013/14 2014/15 

Nifer y llyfrau Cymraeg a werthwyd drwy 
Ganolfan Ddosbarthu Cyngor Llyfrau Cymru (ac 
eithrio gwerslyfrau) 

 368,642 366,578 

341,123  

Nifer y llyfrau Cymraeg a gyhoeddwyd (ac 
eithrio gwerslyfrau plant) (a) 

 399 363            
367  

Nifer yr e-lyfrau Cymraeg a dwyieithog a 
gyhoeddwyd ar gyfer oedolion (b) 

69 50 (r)  

 
             

62  

Blwyddyn  Ymweliadau (a) Tudalennau (b) 

Gorffennaf-Medi 2012 6,965 37,427 

Hydref-Rhagfyr 2012 7,302 33,871 

Ionawr-Mawrth 2013 7,240  39,122 

Ebrill-Mehefin 2013  8,009 40,642 

Gorffennaf-Medi 2013 7,621 .. 

Hydref-Rhagfyr 2013 7,712 69,161 

Ionawr-Mawrth 2014 9,119 78,245 

Ebrill-Mehefin 2014 8,042 84,003 

Gorffennaf- Medi 2014 8,013 77,446 

Hydref-Rhagfyr 2014 8,839 82,486 

Ionawr-Mawrth 2015 8,944 83,410 



42 

 

Dangosydd: Ffigyrau dosbarthu ar gyfer y papurau bro  
 

* - amcangyfrif  
 

Papur Bro 2012-13 2013-14 2014-15 

Clebran 780 780 780* 

Clochdar 350 350 350 

Clonc 950 950 880 

Cwlwm 950 950 950* 

Dail Dysynni 1,000 1,000 850 

Dan y Landsker 220 220 150 

Eco’r Wyddfa 2,000 2,000 1,800 

Glo Mân 600 600 600 

Goriad 1,050 1,050 850 

Llais 800 800 800 

Llais Aeron 500 500 450 

Llais Ardudwy 750 750 750 

Llais Ogwan 1,450 1,450 1,420 

Lleu 1,400 1,400 1,200 

Nene 700 700 700 

Papur Dre 1,300 1,300 1,300 

Papur Fama 580 580 550 

Papur Menai 1,200 1,200 1,200 

Papur Pawb 500 500 400 

Papur y Cwm 600 600 600 

Pethe Penllyn 500 500 375 

Plu’r Gweunydd 750 750 750* 

Seren Hafren 475 475 400 

Tafod Elai 700 700 700 

Tua’r Goleuni 400 400 330 

Wilia 400 400 400 

Y Barcud 900 900 900* 

Y Bigwn 400 400 450 

Y Cardi Bach 1,000 1,000 950 

Y Clawdd 500 500 420 

Y Ddolen 800 800 720 

Y Dinesydd 700 700 650 

Y Fan a’r Lle  10,000 1,850 

Y Ffynnon 1,500 1,500 1,700 

Y Gambo 1,250 1,250 1,150 

Y Garthen 496 496 450 

Y Glannau 800 800 800 

Y Gloran 600 600 500 

Y Glorian 1,400 1,400 1,400* 

Y Llien Gwyn 600 600 400 

Y Lloffwr 950 950 950 
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Y Pentan 1,100 1,100 1,100 

Y Rhwyd 1,000 1,000 980 

Y Tincer 900 900 800 

Yr Angor (A) 600 600 600 

Yr Angor (L) 300 300 300 

Yr Arwydd 1,100 1,100 1,100 

Yr Hogwr 450 450 450 

Yr Odyn 1,100 1,100 1,075 

Yr Wylan 1,100 1,100 800 

Yr Ysgub 700 700 700 

Cyfanswm 41,151 41,151 35,950 
Ffynhonnell: Casglwyd yr wybodaeth gan Lywodraeth Cymru 
 
 

 
 

Dangosydd: Ffigurau gwylio a gwrando ar gyfer S4C a Radio Cymru 

 
S4C (a) 
 

Ffynhonnell: S4C 

(a) Nid oedd ffigurau gwylio S4C ar gyfer 2014-15 ar gael adeg cyhoeddi adroddiad blynyddol 2014-15. Bydd ffigurau 
gwylio S4C ar gael yn adroddiad blynyddol 2014-15 S4C. 

 
Radio Cymru 

 

 

 

 

 
Ffynhonnell RAJAR 
 

 
2010-11  2011-12  2012-13  2013-14 

Cyrhaeddiad 3 munud 
wythnosol     

  

Ar draws y DU 602,000 613,000 586,000 551,000 
Yng Nghymru 461,000 476,000 443,000 383,000 

Siaradwyr Cymraeg yng  
Nghymru 205,000 223,000 212,000 187,000 

  
  

  

Cyrhaeddiad 15 munud misol 
  

  

Ar draws y DU 800,000 765,000 724,000 631,000 

Yng Nghymru 610,000 623,000 590,000 509,000 
Siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru 252,000 272,000 261,000 228,000 

 
 
 
 
Blwyddyn Poblogaeth (miloedd) 

Nifer y 
gwrandawyr 
(miloedd ) 

 
 
 
 
Canran 

2010-11 2,519 158 6.3 

2011-12 2,524 137 5.4 

2012-13 2,533 131 5.2 

2013-14 2,581 143 5.5 

2014-15 2,583 116 4.5 
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Dangosydd: Pa mor gyffredin yw gwefannau poblogaidd sydd wedi datblygu 
rhyngwynebau Cymraeg. 

Caiff cynnydd ar y dangosydd hwn ei adrodd yn ansoddol.  

 

Dangosydd: Pa mor gyffredin yw banciau, cwmnïau ffonau symudol ac 

eraill sy’n darparu rhyngwynebau Cymraeg. 
Caiff cynnydd ar y dangosydd hwn ei adrodd yn ansoddol. 


