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Strwythur 

• Y Cyfrifiad: defnyddioldeb dadansoddol a 
pholisi  

• Y Cyfrifiad ac arfau cynllunio ieithyddol Cymru 
heddiw: 

Strategaeth Iaith Fyw: Iaith Byw; 

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

• Goblygiadau'r cyd-destun gwleidyddol i'r 
ymateb i'r cyfrifiad 

 



Ffactorau a gynigir am y dirywiad 
mewn siaradwyr Cymraeg 

Esiampl ‘Ystadegau ar gyfer Cymru’: 

-Newidiadau demograffig  

Siaradwyr Cymraeg yn allfudo 

Pobl nad oeddent yn siarad Cymraeg yn mewnfudo 

Newidiadau o ran sgiliau pobl rhwng y ddau Gyfrifiad 

-'Mae gan fewnfudo o rannau eraill y DU a'r byd effaith 
sylweddol ar y gyfran sy'n gallu siarad Cymraeg’ 

 

- 'Mae siaradwyr Cymraeg sy'n allfudo hefyd yn cael effaith 
sylweddol ar nifer y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg’ 



Strategaeth Iaith Fyw: Iaith Byw a’r 
Cyfrifiad 

6 prif faes strategol  
• Y teulu: annog a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg o fewn 

teuluoedd 
• Plant a phobl ifanc: cynyddu'r ddarpariaeth o 

weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a 
chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith 

• Y gymuned: cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned 
• Y gweithle: cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg 

yn y gweithle 
• Gwasanaethau'r Cymraeg: cynyddu a gwella gwasanaethau 

Cymraeg ar gyfer dinasyddion  
• Y Seilwaith: cryfhau'r seilwaith ar gyfer yr iaith. 

 



Data defnydd geiriau yn strategaeth 
Iaith Byw: Iaith Fyw 

• Cymraeg: 552 gwaith 
• iaith: 337 gwaith 
• cymuned: 79 gwaith 
• Llywodraeth Cymru: 69 gwaith 
• addysg: 64 gwaith 
• plant: 39 gwaith 
• Gweithle: 24 gwaith 
• Teulu: 22 gwaith 
• awdurdodau lleol: 15 gwaith 
• Cyfrifiad: 6 gwaith  
• Mewnfudo: 4 gwaith 
• Allfudo:  4 gwaith 
• Economi: 3 gwaith 
• consensws gwleidyddol: 3 gwaith 
• Rhanbarth: 1 waith 

 



Her gweithredu polisiau 

• Cwestiynau effaith polisiau ar y defnydd o’r 
Gymraeg 

• Her prif ffrydio polisiau 

• Lefel ymwybyddiaeth iaith oddi fewn i 
sefydliadau allweddol 

• Her capasiti cynllunio ieithyddol Cymru 

• Gwasgedd economaidd, cyfyngu cyllidebau ac 
adnoddau sector gyhoeddus 

 

 



Yr her wleidyddol 

• Leighton Andrews: 'dylid cydnabod bod 
parhad y Gymraeg yn yr ugeinfed ganrif ac ar 
ddechrau'r unfed ganrif ar hugain yn brawf 
pendant bod gwleidyddiaeth yn gallu dwyn y 
maen i'r wal' (Llywodraeth Cymru, 2012: 2) 

•  'Rhaid i ni ymdrechu, bob amser, i gael 
consensws gwleidyddol ynghylch beth sydd 
angen ei wneud i ddatblygu'r iaith a'i 
chryfhau.' (Llywodraeth Cymru, 2012: 2) 

 

 



• Her sylweddol   
• Ymchwil i ddeall y sefyllfa'n well fel sail i bolisiau 
• Datblygu’r strwythurau gweithredu mewn hinsawdd anodd  
• Llawer yn seliedig ar benderfyniadau gwleidyddol, galw am 

fuddsoddiad gwleidyddol 
• Her wleidyddol i garedigion yr iaith, y mudiad iaith yn ei 

ystyr ehangaf, sut i drefnu i ymateb i'r her honno   
 
'Gyda'n gilydd, rhaid i ni roi anadl einioes newydd i'r iaith - gan 
weithio'n galed i sicrhau bod y gwaith sy'n cael ei wneud a'i 
gefnogi gennym mor effeithiol â phosib'  (Llywodraeth Cymru, 
2012: 2) 

 


