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Newid yn natur Cymru? 

 Hunaniaeth genedlaethol – 66% o’r boblogaeth 
yn arddel hunaniaeth Gymreig (2 miliwn) ond 
roedd 218,000 o’r rheiny yn arddel Prydeindod 
hefyd 

 Fflint – 57.3% heb hunaniaeth Gymreig o gwbl 

 Mynwy – 47.8% heb hunaniaeth Gymreig o gwbl 

 Rhondda Cynon Taf – 17.8% heb hunaniaeth Gymreig o 
gwbl 

 Merthyr – 17.8% heb hunaniaeth Gymreig o gwbl 

 Ceredigion – 47% heb hunaniaeth Gymreig o gwbl 

 Gwynedd – 38% heb hunaniaeth Gymreig o gwbl 

 



Newid yn natur Cymru? 

 Crefydd – 58% yn unig yn dweud eu bod yn 

Gristnogion (cwymp o 14% ers 2001) 

 Canran siaradwyr Cymraeg wedi gostwng i 

19% 

 Patrymau daearyddol diddorol a brawychus 



Tranc y fro Gymraeg? 

 Sir Gaerfyrddin – gostyngiad o 50.3% yn 2001 

i 43.9% yn 2011 

 Pa batrymau sydd ar raddfeydd llai? 

 Beth yw’r ymatebion polisi i hyn? 

 System gynllunio: 16 Asesiad Effaith ar yr 

Iaith Gymraeg yn y ddwy flynedd ddiwethaf 

(mewn 3 Awdurdod Lleol, dim un yng 

Ngheredigion) 



Tranc y fro Gymraeg? 

 Allanfudo : colli rhwng 1,200 a 2,000 o 

siaradwyr Cymraeg rhugl bob blwyddyn i Loegr 

a thu hwnt (o’r Fro Gymraeg a lleoliadau eraill) 

 

 Dadl gymhleth ynghylch achosion hyn 

 Prif-ffrydio’r Gymraeg: polisi ariannu myfyrwyr 

mewn Addysg Uwch? 



Tranc y fro Gymraeg? 

 Mewnfudo : bellach 27% o boblogaeth Cymru 

wedi eu geni y tu allan i Gymru (o gymharu â 

25% yn 2001) 

 Polisi Llywodraeth Cymru yw i groesawu 

mewnfudwyr: "Wales has a proud history of 

welcoming migrants into Wales whether they 

are economic migrants or refugees seeking 

asylum”, yn ôl gwefan y Llywodraeth. 

 OND… 



Tranc y fro Gymraeg? 



Tranc y fro Gymraeg? 

 Problem ddyrys ond a oes angen mwy o 

ymdrech i gymathu? 

 Mewnwelediadau o faes Newid Ymddygiad 

 Os ydy hon wastad yn cael ei disgrifio fel 

problem, yna fe wnaiff aros yn broblem… 



Bro Gymraeg newydd? 

 Cynnydd yng Nghaerdydd (53,680), Bro 

Morgannwg (27,732) a Chaerffili (19,865) 

 Eto i gyd, mae dal mwy o bobl gyda rhyw 

ddealltwriaeth o’r Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin 

(103,287) na’r dair sir hon (101,277) 

 Unwaith eto, problem graddfa… 

 Pa bolisïau sydd angen eu mabwysiadu er mwyn 

cefnogi’r broydd Cymraeg newydd hyn? 



Daearyddiaethau amgen 



Daearyddiaethau amgen? 

 Carwyn Jones: “The next challenge for the 

Welsh language is making sure young people 

speak it outside the classroom” 

 Faint yn union sy’n dewis siarad y Gymraeg 

bob dydd, o’u gwirfodd? 

 Pa mor gyffredin yw’r sgyrsiau hyn? 

 Ai diffyg cyfleon yw’r broblem (Iaith 

Fyw/Iaith Byw)? 

 Neu, oes angen newid ymddygiad? 



Daearyddiaethau amgen 

 Oes daearyddiaethau eraill y mae’n rhaid i 

ni eu deall? 

 Daearyddiaeth iard yr ysgol? 

 Daearyddiaeth y gweithle? 

 Daearyddiaeth y cartref? 

 Daearyddiaeth perthynas unigolion â’i gilydd a 

daearyddiaeth y grŵp? 

 A oes ffyrdd cynnil ond effeithiol o newid rhain i 

mewn i rai mwy Cymreig? 



Daearyddiaethau amgen 



Daearyddiaethau amgen 

 Y Negesydd – pwy sydd wrthi’n llunio’r neges sy’n ceisio 

newid yr ymddygiad ieithyddol?  Ai athrawon yw’r 

negesydd gorau, yn enwedig yn yr ysgol uwchradd? 

 Preimio – y defnydd o negeseuon syml fel ffordd o 

newid barn ac ymddygiad mewn ffordd cynnil. Y 

pwyslais ar eiriau a delweddau cadarnhaol wrth drin y 

Gymraeg? 

 Ymrwymo – yn enwedig ymrwymo’n gyhoeddus i newid 

mewn ymddygiad.  Mae’r syniad o gystadlu yn gallu bob 

yn bwysig fan yma hefyd. 



I grynhoi… 

 Newid yn natur Cymru fel gwlad 

 Newidiadau amlwg y tu mewn i Gymru 

 Prosesau sy’n digwydd ar raddfa fechan 

iawn sydd angen eu newid hefyd – 

daearyddiaethau na all y Cyfrifiad mo’u 

dirnad 


