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Cabinet Cysgodol dros yr iaith Gymraeg,
Cynllunio, Llywodraeth Leol a Chydraddoldeb.

Sefydlwyd IAITH yn 1993 a thyfodd i fod yn
brif asiantaeth polisi a chynllunio iaith

annibynnol Cymru. Bwriad y ddogfen yw
amlinellu rhai o’r prif flaenoriaethau strategol
ar gyfer tyfu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng

Nghymru i filiwn erbyn 2050.



Cyrraedd y miliwn
Creu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yw’r nod strategol mae Llywodraeth
Cymru wedi gosod iddi hi ei hun wrth lunio’r Strategaeth Iaith Genedlaethol o 2017
ymlaen. 

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 575,0001 o bobl Cymru yn nodi eu bod yn medru
siarad Cymraeg. Felly, o osod y nod uchod mae angen cynllunio bod rhwng
100,000 a 150,000 o bobl yn dod i siarad yr iaith o’r newydd pob degawd2.
Golyga hyn dwf o dros 15% yn nifer y siaradwyr Cymraeg pob
degawd.

Twf cymharol arfaethedig mewn siaradwyr Cymraeg fesul degawd fesul 5%, 10% a
15%:

Mae hon yn nod uchelgeisiol ac yn un mae Plaid Cymru yn cytuno â hi. Mae Plaid
Cymru yn awyddus iawn i weld cynllun strategol clir a chryf yn cael ei gytuno a fydd
yn arwain at gryfhau sefyllfa’r Gymraeg ac at greu cymdeithas yng Nghymru sy’n
gynyddol fwy dwyieithog. Mae gweddill y ddogfen hon yn amlygu rhai
blaenoriaethau sydd angen eu gosod ar gyfer gweithredu i gyrraedd y nod.

Er mwyn anelu at y nod uchelgeisiol o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg bydd yn
rhaid:

• cynnal y niferoedd a’r canrannau o siaradwyr a'r defnyddwyr cyfredol o’r
Gymraeg;

• atgynhyrchu siaradwyr Cymraeg drwy gymdeithasoli plant yn y teulu a’r
gymdogaeth leol;
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• cynhyrchu siaradwyr newydd3 trwy’r gyfundrefn addysg a gofal plant ffurfiol ac
anffurfiol – yn ddarpariaeth cyn-ysgol, ysgolion, colegau a darpariaethau allgyrsiol;

• creu siaradwyr newydd o blith y gweithlu Cymreig.

Wrth gynllunio i nifer cynyddol o bobl fod yn siaradwyr Cymraeg bydd rhaid sicrhau
bod yna ddigon o gyfleoedd i bobl (ac i bobl ifanc yn enwedig) ddefnyddio’u
Cymraeg ym mhob agwedd ar fywyd bob dydd – yn y cartref, wrth ddilyn cyrsiau
addysgol a hyfforddiant, yn y gymdogaeth a’r gymuned leol, yn y gweithle ac ar
gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg gwybodaeth.

Bydd hefyd angen sicrhau amodau cymdeithasol ac economaidd hyfyw i gynnal a
chynyddu’r nifer o ardaloedd sydd â chanrannau uchel o siaradwyr Cymraeg, gan
blethu amcanion polisi a chynllunio iaith gyda strategaethau a datblygiadau
economaidd yn yr ardaloedd hynny. Yn ogystal, bydd yn rhaid hyrwyddo a chefnogi
rhwydweithiau cymdeithasol newydd o siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd llai
Cymraeg eu hiaith.

Yn gefnlen i’r cyfan bydd rhaid sicrhau’r amodau gorau er mwyn i siaradwyr y
Gymraeg medru ei defnyddio. Bydd hynny’n golygu adeiladu ar y bensaernïaeth
ddeddfwriaethol gyfredol er mwyn sicrhau a chryfhau statws y Gymraeg, lledu a
hwyluso ei defnydd mewn peuoedd hen a newydd a datblygu hawliau a hyder
siaradwyr Cymraeg i’w defnyddio ym mhob agwedd o fywyd beunyddiol ein gwlad.

Siân Gwenllian AC
Mawrth 2017
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Cynnal a chynyddu
Mae dyfodol unrhyw iaith yn ddibynnol ar ei defnyddioldeb cymdeithasol. Mae iaith
yn cael ei hatgynhyrchu mewn cyd-destunau cymdeithasol lle mae defnydd iddi a
defnydd arni. Yn hynny o beth, yn achos y Gymraeg, mae’n anhepgorol bod yna
ardaloedd, cymdogaethau a rhwydweithiau (yn ogystal â pheuoedd cymdeithasol) lle
mai’r Gymraeg yw’r brif, os nad yr unig, iaith ar gyfer cyfathrebu yn gyffredinol. 

Cymunedau a Rhwydweithiau Cymraeg

Yn hanesyddol, mae’r cymunedau hynny lle mae’r siaradwyr Cymraeg mewn
mwyafrif i’w gweld yn y gogledd orllewin a’r de orllewin. Bu’r cymunedau hynny dan
bwysau yn y degawdau diweddar, a hynny ’n bennaf oherwydd ail strwythuro
economaidd a symudoledd poblogaeth cyson a pharhaus. Yn fras, ceir cyfran helaeth
o bobl ifanc, ar yr un llaw, yn symud oddi yno i ddilyn gyrfaoedd addysgol a
llwybrau gwaith. Ar y llaw arall, ceir mewn-ddyfodiaid, di-Gymraeg,  yn aml yn bobl
hŷn o ran oedran, yn symud i’r ardaloedd gwledig hyn, a hynny yn bennaf o fannau
eraill ym Mhrydain.

O ganlyniad, mae nifer y cymunedau yng Nghymru lle mae dros 70% o’r boblogaeth
yn medru siarad Cymraeg wedi lleihau yn sylweddol dros y degawdau diwethaf – 92
yn 1991, 59 yn 2001 a 49 yn 2011 (sef 7% o gymunedau Cymru gyfan).

Mae’r rhan fwyaf o’r cymunedau sy’n meddu ar ganrannau uchel o siaradwyr
Cymraeg i’w cael o fewn pedwar awdurdod lleol – Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion
a Sir Gaerfyrddin. Mae’r ystadegau cymharol dros y tri Chyfrifiad diwethaf yn
ddadlennol:

Er mwyn cynhyrchu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 mae angen
buddsoddiad strategol sylweddol yn yr ardaloedd yma er mwyn cynnal ac adeiladu
llwyfan ehangach ar gyfer cynnal a chynhyrchu rhagor o siaradwyr Cymraeg. 
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1991 2001 2011

Nifer       % Nifer % Nifer %

Ynys Môn 41,239 62.0 38,893 60.1 38,568 57.2

Gwynedd 78,732 72.1 77,846 69.0 77,000 65.4

Ceredigion 36,027 59.1 37,918 52.0 34,964 47.3

Sir Gâr 89,221 54.9 84,196 50.3 78,048 43.9



Bellach, rhyw draean o’r holl siaradwyr Cymraeg yng Nghymru sy’n byw yn yr
ardaloedd ‘traddodiadol’ hyn, ychydig o dan 230,0004. O ystyried bod angen
cynyddu’r nifer hwnnw o dros 100,000 o leiaf erbyn 2050 pro rata, a chynyddu’r
nifer yn sylweddol fwy na hynny o ystyried y potensial o fewn y cymunedau hynny ac
arwyddocâd strategol yr ardaloedd yn ddaearyddol a diwylliannol, mae cryn her i’w
wynebu.

Cydnabyddir, er mwyn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr, y bydd angen hefyd
buddsoddi’n helaeth mewn tyfu rhwydweithiau Cymraeg mewn mannau eraill yng
Nghymru lle bo siaradwyr Cymraeg yn lleiafrif. Dyma’r mannau lle mae deuparth
cymuned iaith Gymraeg Cymru yn byw. Hyderir y daw’r Gymraeg fwyfwy yn iaith
gymdeithasol normadol yn y rhwydweithiau hynny dros amser wrth i’r niferoedd
gynyddu a’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg amlhau.

Dylid nodi hefyd mai’r ardaloedd traddodiadol Gymraeg ac ardaloedd Cymreig
cymoedd y De yw’r ardaloedd tlotaf yng Nghymru. Yn 2015 nid oedd Cymru gyfan
ond yn cynhyrchu 71% o Werth Ychwanegol Gros (GYG) cymharol mewn
cymhariaeth â’r Deyrnas Gyfunol yn ei chrynswth. Roedd y gyfradd ar gyfer
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd hyd yn oed yn llai ar 63% o GYG cyfartalog
gwledydd Prydain, gyda rhai ardaloedd megis Ynys Môn yn llai eto ar 53%5. Mae
her y Gymraeg, felly, yn sefyll ochr-yn-ochr â’r her arhosol o herio tlodi a sicrhau
ffyniant economaidd cynaliadwy yn ein cymunedau. 

Y Gymraeg yn y gymuned

Er yr angen sicr i ddatblygu rhwydweithiau newydd cadarn o siaradwyr Cymraeg yn
y de a’r dwyrain, ni fydd i’r Gymraeg oroesi – heb sôn am dyfu – os na ddiogelir iddi
gadarnle cymdeithasol cadarn yng nghymdogaethau a chymunedau'r gogledd a’r
gorllewin.

Ymhlith yr argymhellion mewn sawl adroddiad diweddar i sefyllfa’r Gymraeg yn y
gymuned6 amlygwyd yr angen i Lywodraeth Cymru:

• fuddsoddi’n sylweddol mewn prosiect sy’n hyrwyddo gwerth y Gymraeg ac
arwyddocâd ei chymdeithasoli o’r crud o fewn y teulu a’r gymdogaeth leol ymhlith
rhieni yn y gogledd a’r gorllewin;

• tyfu a chryfhau dilyniant mewn addysg cyfrwng Gymraeg o fewn ardaloedd y
gogledd a’r gorllewin;

• plethu amcanion polisi a chynllunio iaith gydag amcanion datblygu economaidd
ac amcanion datblygu defnydd tir, gan greu cynllun gofodol cyfansawdd fyddai’n
cynnwys sefydlu ardaloedd twf iaith mewn ardaloedd megis Caerfyrddin,
Aberystwyth a Glannau Menai;
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• sicrhau statws cadarn a gwerth cynyddol i’r Gymraeg o fewn sefydliadau’r sector
cyhoeddus yn y siroedd hyn a sicrhau twf pwrpasol mewn cyfleoedd i ddysgu
Cymraeg yn y gweithle;

• hyrwyddo mudiadau a sefydliadau sy’n cyfrannu at fwrlwm cymdeithasol cyfrwng
Cymraeg, yn enwedig ar gyfer y cenedlaethau dan 30 oed;

• sicrhau mynediad hwylus a hwyliog i dechnoleg gwybodaeth, cyfryngau
cymdeithasol a chyfryngau torfol cyfrwng Cymraeg a hyrwyddo’r defnydd ohonyn
nhw.

Gellir cyflawni llawer o’r gwaith strategol uchod drwy sicrhau ffrydiau gweithredol
cadarn o blaid cynnal a datblygu’r Gymraeg o fewn Cynlluniau Lles y Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus, dan fantell Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 ac o fewn Cynlluniau Hybu’r awdurdodau lleol dan Safonau Hybu
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Rhagwelir y byddai angen cronfa ddatblygu cymunedol ychwanegol a
phenodol ar gyfer yr asiantaethau amrywiol perthnasol ar lawr gwlad, mewn
partneriaeth â chymdogaethau lleol, i gael effaith arwyddocaol ar y sefyllfa ieithyddol
yn yr ardaloedd hyn.

Teuluoedd a’r gymdogaeth leol
Mae sicrhau bod rhieni yn magu eu plant yn Gymraeg a bod y plant hynny’n
mabwysiadu’r Gymraeg fel eu hiaith gyntaf mewn perthynas â’u cymdogaeth yn
greiddiol i unrhyw strategaeth i dyfu nifer y siaradwyr7. Mae plant sydd wedi eu
magu yn yr iaith leiafrifol hefyd yn fwy tebygol o gynnal eu rhuglder yn y Gymraeg a
gwneud mwy o ddefnydd ohoni yng nghwrs y blynyddoedd8. 

Rhwng 2001 a 2011 cynyddodd y nifer o blant 3-4 oed y nodwyd eu bod yn siarad
Cymraeg o 18.8% (n=13,329) i 23.3% (n=16,495)9. 

O ddadansoddi’r sefyllfa yn ôl natur ieithyddol y teuluoedd ceir y darlun canlynol:
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2001           2011           +/–

Aelwydydd pâr, dau oedolyn Cymraeg 82% 82% 0

Aelwydydd pâr, un oedolyn Cymraeg 40% 45%            +5

Aelwydydd un rhiant Cymraeg 55% 53% –2

Aelwydydd heb riant Cymraeg 9% 14% +5



Mae’r cynnydd yn y ffigyrau ar gyfer aelwydydd lle nad oedd unrhyw oedolyn yn
medru siarad Cymraeg yn awgrymu rôl allweddol i’r gymdogaeth ehangach – a’r
ddarpariaeth addysg blynyddoedd cynnar yn benodol – wrth gymdeithasoli plant yn
ieithyddol.

I sicrhau llwyfan cadarn ar gyfer cynyddu’r niferoedd o siaradwyr Cymraeg yn y
dyfodol mae angen cynnal a gwella ar y cyfraddau uchod fel man cychwyn strategol. 

Er mwyn sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer y Gymraeg awgrymir bod angen
bron dyblu’r gyfradd trosglwyddo gyfansawdd a gafwyd yn 2001, gan osod targed
cenedlaethol cychwynnol i sicrhau bod 35% o blant 3-4 oed yn siarad
Cymraeg o ganlyniad i drosglwyddo iaith mewn teuluoedd a chymdeithasoli iaith
yn y gymdogaeth. O ran niferoedd gallai hynny olygu sicrhau bod dros 25,000 o
blant, yn flynyddol, yn cael eu magu i siarad Cymraeg erbyn eu bod yn 3-4 oed.
Byddai hynny hefyd yn golygu ymdrechion arwyddocaol i gynyddu’n sylweddol y
nifer a’r canrannau sy’n cael eu cymdeithasoli i siarad Cymraeg ar aelwydydd lle mai
ond un oedolyn sy’n siarad Cymraeg, ynghyd â’r aelwydydd hynny lle nad oes yr un
oedolyn yn siarad Cymraeg.

I gyrraedd at y targed trosglwyddo o 35% a awgrymwyd uchod awgrymir ymhellach
bod angen gweithredu fel a ganlyn:

• Datblygu cynllun a fyddai’n canolbwyntio ar hyrwyddo’r angen i drosglwyddo iaith
o fewn y teulu a chymdeithasoli iaith o fewn y gymdogaeth leol yn siroedd y
gogledd a’r gorllewin yn bennaf. Byddai cynllun o’r fath yn ymgorffori agweddau
cefnogi teuluoedd a chodi hyder rhieni yn eu sgiliau ieithyddol a’u defnydd o’r
Gymraeg gyda’u teuluoedd a’u cymdogion.

• Parhau i gynnal cynllun Cymraeg i Blant sy’n hyrwyddo manteision addysg
cyfrwng Cymraeg i blant mewn ardaloedd ar draws Cymru a sicrhau mynediad
hawdd, hwylus a rhad i ddarpariaethau addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng
Cymraeg i bob plentyn ar draws y wlad.

• Sicrhau cyfleoedd eang a hwylus i rieni ddysgu Cymraeg a chynyddu eu hyder yn
defnyddio’r Gymraeg o fewn y teulu a’u cymdogaethau, drwy gyfrwng y Ganolfan
Ddysgu Gymraeg Genedlaethol a’i ddarparwyr.

• Sicrhau bod gwasanaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gael i deuluoedd ar
draws Cymru. Mae’r polisi cyllido 30 awr o ofal/addysg i blant 3 oed yn gyfle i
sbarduno ehangu cylchoedd meithrin ac agor o’r newydd. Er hyn, bydd rhaid i’r
trefniadau cyllido fod yn deg a bydd gofyn sicrhau mynediad priodol at gronfeydd
cyfalaf megis Cynllun Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.
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• Yn gyfredol mae 10,724 o blant yn mynychu 501 cylch meithrin ar draws tua 400
lleoliad10. Rhagwela Mudiad Meithrin, gyda’r cyllid angenrheidiol, y byddai modd
ehangu neu agor 120 o gylchoedd meithrin o fewn 3 blynedd. Gallai hyn greu tua
3,000 o lefydd ychwanegol y flwyddyn i blant11. 

Ysgol a choleg
Mae cael cyfundrefn addysg gref sydd â datblygu dwyieithrwydd yn rhan greiddiol
o’r ddarpariaeth yn gwbl hanfodol os yw‘r cynllun i greu miliwn o siaradwyr yn mynd
i lwyddo ar bob cam o’r daith ac i gyrraedd y nod erbyn 2050.

O edrych ar draws pob cyfnod addysg, ychydig o dan 100,000 sy’n derbyn eu
haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd. O gyrraedd y nod o’r miliwn o
siaradwyr fe fydd yn rhaid dyblu’r niferodd hyn dros y 30 mlynedd nesaf. Bydd
hon yn gryn dasg ond nid yw’n dasg amhosibl, fel y gwelwyd mewn gwledydd eraill
a geisiodd gyflawni’r un math o nod. I wireddu’r nod o greu miliwm o siaradwyr y
Gymraeg erbyn y flwyddyn 2050 bydd disgwyl i Lywodraeth Cymru lunio strategaeth
benodol ar gyfer y maes addysg a sgiliau – strategaeth sy’n adeiladu ar y seilwaith
dda a gafwyd yn y ddogfen Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg 2010. 

Dylai’r strategaeth newydd nodi’r holl gamau y bwriedir eu cymryd dros y degawdau
nesaf er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn rhan gwbl integredig o’r drefn addysgol
yng Nghymru gan sicrhau, o ran amserlen, fod camau adeiladol a chynhwysfawr yn
cael eu cynllunio o ddechrau’r broses yn deg. Bydd y strategaeth honno yn:

• cynnwys targedau meintiol penodol a dull clir o fesur cynnydd yn erbyn y targedau
a gytunwyd; 

• cael ei hadolygu â’r dulliau mesur cynnydd yn cael eu gwirio, bob pum mlynedd; 

• nodi’n glir beth fydd rôl yr holl ddarparwyr ym maes addysg a hyfforddiant o ran
cynllunio a darparu ar gyfer y strategaeth uchelgeisiol hon; ac yn  

• cyplysu nodau’r cynllun i greu miliwn o siaradwyr y Gymraeg yn dynn wrth
fwriadau  Llywodraeth Cymru o wella safonau addysgol ar draws holl ysgolion
Cymru ynghyd â gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu.

Dylai’r strategaeth hefyd gynnwys bwriad clir i farchnata manteision addysg
Gymraeg a gwerth y gallu i siarad Cymraeg yn y Gymru ddwyieithog hon. Bydd
angen sefydlu asiantaeth hyd braich i’r Llywodraeth i wneud hynny. Fodd
bynnag, dylai asiantaeth o’r math hwn weithredu ar fandad ehangach na’r maes
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addysg yn unig, gan ddwyn cyfrifoldeb dros hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg yn
gyffredinol dros pob maes a thros Gymru gyfan.

Dewis Addysg Gymraeg

Ar hyn o bryd nid oes digon o gyfleodd i ddewis addysg Gymraeg yn rhwydd
ym mhob ardal o Gymru. Nid penderfyniad hawdd yw penderfynu rhoi plentyn 3 neu
4 oed ar fws i deithio ymhell i’r ysgol. Rhaid felly dod ag addysg Gymraeg yn nes at
gartrefi plant. Dros y deng mlynedd nesaf rhaid newid y strwythurau presennol, fel
bod plant yn gallu derbyn addysg Gymraeg naill ai yn yr ysgol leol neu o fewn pellter
teithio sy’n rhesymol iddyn nhw. Er mwyn gwneud hyn bydd rhaid edrych ar y drefn
bresennol o gategoreiddio ysgolion o ran iaith a’i newid i gyfundrefn mwy
hyblyg sy’n hwyluso mynediad eang i addysg cyfrwng Cymraeg. 

Ar hyn o bryd, caiff ysgolion eu categoreiddio o ran eu natur ieithyddol mewn nifer o
wahanol ffyrdd. Mae angen tacluso’r drefn hon fel bod rhieni yn y sector cynradd ac
uwchradd yn gwybod yn glir beth yw’r ddarpariaeth ieithyddol a ddarperir gan ysgol
benodol. At hynny, yn y dyfodol, bydd angen i’r drefn o gategoreiddio ysgolion o ran
iaith fod yn llawer mwy hyblyg a bydd angen byrhau a symleiddio’r broses o newid
statws ieithyddol ysgol ar hyd ystod gynyddol Gymraeg.

Gellid hefyd gwneud defnydd gwell o ddata genedigaethau i adnabod teuluoedd a
thargedu negeseuon am fanteision addysg cyfrwng Cymraeg. Gellid ehangu
gwasanaeth cylchoedd Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin fel ffordd o gynnig gofal ac
addysg o’r ansawdd orau fyddai’n rhoi plant ar lwybr dilyniant yn y gyfundrefn
cyfrwng Cymraeg o’r cyfnod cynharaf posib.

Y Gymraeg a’r dechnoleg newydd

Bydd y byd addysg a dysgu iaith yn cael ei chwyldroi dros y blynyddoedd nesaf wrth
i dechnoleg gwybodaeth newid yn sylweddol sut y bydd plant a phobl ifanc yn
dysgu. Bydd rhaid manteisio ar y newidiadau hyn wrth i blant ddilyn cyrsiau dysgu a
fydd yn gosod sialensiau llawer iawn mwy uniongyrchol iddyn nhw ar y sgrin o’u
blaenau. Dylai Cymru arloesi yn y newidiadau hyn, gan sicrhau bod sgiliau mewn
dwy iaith yn rhan integredig o’r dysgu hyn. Bydd hi’n gyfnod cyffrous i fod yn
ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain!

Awdurdodau Addysg Lleol

Swyddogaeth Awdurdodau Addysg Lleol (AALl) yn y broses gynllunio fydd
adlewyrchu a dehongli’r  Strategaeth Addysg Gymraeg newydd ar lefel leol gan osod
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y weledigaeth leol yn gadarn o fewn eu strategaethau eu hunain. Yn y cynlluniau hyn
dylai’r AALl:

• nodi’n glir eu polisïau a’u bwriadau wrth fynd ati i ehangu â chryfhau eu
cynlluniau o ran addysg Gymraeg drwy’r holl ystod oedrannau; 

• cynnwys targedau meintiol clir ac amserlenni pendant o fewn y strategaethau
hynny; 

• nodi’n glir y dulliau a ddefnyddir i  fesur a monitro  cynnydd; ac

• amlinellu sut y byddant yn delio â thangyflawniad.

Bydd disgwyl i’r holl awdurdodau fod wedi cyflwyno eu cynlluniau cychwynnol i’w
cymeradwyo erbyn Medi 2019.

Bydd disgwyl i bob darparwr arall sy’n cynnig cyrsiau addysgol a hyfforddiant hefyd
gyflwyno cynlluniau i’w cytuno fydd yn amlinellu yr hyn y bwriadant eu cynnig er
mwyn gweithredu ar nod strategol y Llywodraeth o greu miliwn o siaradwyr y
Gymraeg.

Addysg Gynradd

Mae i’r sector addysg gynradd le gwbl allweddol yn y cynllun i greu miliwn o
siaradwyr y Gymraeg erbyn 2050. O fewn y sector hon y  bydd y rhan fwyaf o blant
sy’n datblygu i fod yn siaradwyr newydd rhugl o’r iaith yn caffael y Gymraeg. Mae i
Gymru draddodiad hir ac effeithiol iawn o ddarparu addysg drochi o fewn y sector
gynradd. Rhaid felly fydd adeiladu ar y seiliau cadarn hyn o ran dealltwriaeth eang
o’r hyn sydd angen ei gyflawni i sicrhau y daw nifer cynyddol o blant yn rhugl
ddwyieithog.

Yn atodol i’r gyfundrefn ysgolion dylid sefydlu rhwydwaith o Ganolfannau i
Hwyrddyfodiaid ledled Cymru a hynny ar gyfer y sector cynradd ac uwchradd.
Cynllun arloesol yw hwn a ddatblygwyd yng Nghymru ar gyfer plant sy’n symud i
Gymru ar ôl eu pen-blwydd yn saith oed ac sy’n dangos yn glir y gall plant ddod i
siarad Cymraeg mewn cyfnod byr iawn pan fo’r amodau’n iawn. Bydd hyn yn
sicrhau bod pob plentyn sy’n symud i Gymru yn medru manteisio ar y ddarpariaeth
Gymraeg/ddwyieithog o’r cychwyn cyntaf.

Addysg Uwchradd

Un  o’r elfennau pwysicaf o ran datblygu’r cynllun i greu miliwn o siaradwyr fydd
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sicrhau fod disgyblion yn parhau i ddilyn addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg o un cyfnod addysgol i’r llall. Bydd angen hwyluso hyn  a chynnig
gwybodaeth gynhwysfawr i rieni a phlant am fanteision medru siarad Cymraeg a
dwyieithrwydd yn eu bywydau eu hunain.

Bydd angen sicrhau fod pobl ifanc yn manteisio’n llawn ar y addysg drochi y byddant
wedi ei dderbyn yn y sector cynradd gan symud ymlaen i dderbyn canran helaeth o’u
addysg yn y sector uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gyflawni hynny bydd angen sicrhau:

• bod darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn pellter rhesymol
i bawb ac o fewn cymunedau naturiol y disgyblion;

• hyfforddi digon o athrawon fydd yn gallu dysgu pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg
drwy bob cyfnod allweddol; a

• dileu’r cysyniad o ddilyn y Gymraeg fel pwnc ail iaith ac yn hytrach sicrhau fod
plant yn dysgu’r iaith drwy astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Addysg anffurfiol

Ochr yn ochr â datblygiadau yn y system addysg ffurfiol bydd angen hefyd
buddsoddi’n arwyddocaol mewn gweithgareddau atodol a ddarperir gan
awdurdodau lleol a mudiadau gwirfoddol o ran cyfleoedd addysg anffurfiol. Mae
Llywodraeth Cymru yn ymgynghori’n gyfredol ar ddyfodol gwasanaethau ieuenctid.
Mae swyddogaeth allweddol gan  gyrff statudol a gwirfoddol i’w chwarae wrth
gynnig profiadau all-gyrsiol cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion a myfyrwyr – cyfleoedd
sy’n medru cryfhau a chyfannu eu defnydd cymdeithasol o Gymraeg mewn addysg,
gwaith a’r gymdogaeth.

Addysg Alwedigaethol a Maes Addysg Bellach

Ychydig o sylw gafodd y maes galwedigaethol a’r maes addysg bellach o ran
datblygiadau yn y Gymraeg. Felly, fel man cychwyn, dylid:

• sefydlu strwythur cenedlaethol tebyg i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn
cynorthwyo datblygiadau yn y sector hwn, fel bod cyfle ymarferol i fyfyrwyr ddilyn
cyrsiau ymarferol a galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg;

• sicrhau fod digon o ddarlithwyr ar gael sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y
Gymraeg o fewn y maes; ynghyd â 
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• gweithio gyda darpar gyflogwyr a byd busnes i godi gwerth sgiliau dwyieithog yn
y gweithle a hyrwyddo’r galw amdanynt.

Addysg Uwch a Phrifysgolion yng Nghymru

Dylid parhau i gynnal gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel asiantaeth sy’n
cynorthwyo Prifysgolion yng Nghymru i ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
cyfredol. Dylid felly:

• parhau i gefnogi gwaith ymarferol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol;

• yn unol ag Adroddiad Diamond, sicrhau a chynyddu’r cyllid sydd ar gael gan y
Coleg i hyrwyddo’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector Addysg Uwch;

• ehangu’r meysydd galwedigaethol ac academaidd sy’n cael cymorth ymarferol,
gan ddechrau gyda meysydd iechyd a gofal ac wedyn ymestyn yn gydlynus i bob
sector arall;

• cydweithio’n agos gyda’r sector Addysg Bellach i greu trefn a fframwaith
genedlaethol i hyrwyddo a sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector ôl 16
oed; a

• gweld y ddarpariaeth Cymraeg fel rhan greiddiol o’r ddarpariaeth ar lefelau
addysg bellach ac uwch a sicrhau bod hawl a modd i fyfyrwyr dderbyn eu
haddysg ôl 16 oed yn y sectorau hynny. 

Hyfforddi athrawon, darlithwyr a staff cylchoedd meithrin

Un o’r prif feysydd sydd angen sylw ar frys yw’r maes hyfforddi athrawon ac
ymarferwyr gofal plant yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae tua un o bob tri o athrawon
Cymru yn siarad Cymraeg, sy’n ddechrau da. Ond bydd angen i’r ffigwr hwn fwy na
dyblu er mwyn gallu gwireddu’r uchelgais o ddarparu cyfundrefn addysg fydd yn
arwain at sicrhau miliwn o siaradwyr. Ar hyn o bryd, nid yw’r strategaethau o ran
denu a hyfforddi rhagor o athrawon ar gyfer y sector Cymraeg yn ddigonol nac yn
gyflawn. Dros y deng mlynedd nesaf bydd angen hyfforddi 3,000 o athrawon ar
gyfer y sector gynradd a 2,600 ar gyfer y  sector uwchradd er mwyn
dechrau gwireddu’r cynllun miliwn o siaradwyr. I gyflawni hyn bydd angen cynyddu’r
cyllid ar y Cynllun Sabothol cyfredol, neu gynllun tebyg. At hynny, gyda’r newidiadau
arfaethedig yn y maes addysg a gofal cyn-ysgol amcangyfrifir y bydd angen
hyfforddi tua 3,000 o staff addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg dros
gyfnod o ddegawd.
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Gwaith ymchwil ym maes addysg

Prin iawn fu’r ymchwil i addysg yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Prinnach
fyth fu’r ymchwil i Addysg Gymraeg er fod llawer o arloesi ar lefel rhyngwladol wedi
digwydd yn y maes hwn. Rhaid sefydlu Adrannau Addysg egnïol a blaengar ym
Mhrifysgolion Cymru fydd yn gallu cynnig tystiolaeth i weinidogion ac i’r Llywodraeth
ynglŷn â sut mae’r gyfundrefn newydd yn tyfu a datblygu a lle mae angen cefnogaeth
ychwanegol. Bydd gofyn am arloesi pellach wrth i’r cynlluniau ym maes addysg
ddatblygu a bydd angen dulliau cadarn i werthuso’r arloesi hyn ac i adrodd ar
gynnydd ac ansawdd. 

Cymraeg yn y Gweithle 
Mae oedolion yn treulio cyfran helaeth o’u bywydau beunyddiol mewn gweithleoedd.
O’r herwydd mae arferion normadol pobl o ran defnyddio iaith yn y gweithle, wrth
iddynt gyfrannu at yr economi, yn ddylanwad sylweddol ar eu defnydd iaith yn
gyffredinol. At hynny, gall defnydd unigolion o’r Gymraeg yn y gweithle ddylanwadu
yn ei dro ar eu parodrwydd a’u hyder i ddefnyddio’r Gymraeg mewn peuoedd eraill
o fywyd y tu allan i’w gwaith. 

Mae gan y gwasanaeth Cymraeg i Oedolion ran bwysig i’w chwarae o ran
cynorthwyo’n y broses o gynyddu nifer siaradwyr y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ei
gyfraniad yn rhy fach a’r hen drefn o ddysgu Cymraeg i oedolion yn y gymuned yn
aneffeithiol. Ond gyda threfn newydd yn ei lle, gyda sefydlu y Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol, y disgwyl yw y bydd llawer rhagor o oedolion yn
manteisio ar y cyfleoedd cyfleus fydd ar gael a’r dulliau dysgu modern effeithiol sy’n
cael eu datblygu i ddysgu’r Gymraeg.

Yng nghyswllt creu siaradwyr newydd o blith oedolion, dylid anelu cynyddu’r
niferoedd cyfredol o bobl sy’n dod yn rhugl yn y Gymraeg bob blwyddyn – tua’r
1,000 ar hyn o bryd – i fwy na 3,000 y flwyddyn dros y degawd nesaf.
Niferoedd bychan fydd y rhain o ran cyrraedd y targed llawn, ond mae’n bwysig
iawn bod y maes hwn yn chwarae rhan allweddol o ran cyflwyno gwerth y Gymraeg
ym myd gwaith wrth i genedlaethau newydd o siaradwyr Cymraeg ymddangos dros
amser.

Rhan allweddol o unrhyw strategaeth effeithiol fydd llunio cynllun marchnad lafur
Gymraeg a fydd yn adnabod sectorau blaenoriaeth ar gyfer datblygu sgiliau
Cymraeg y gweithlu. Yn y lle cyntaf, dylai’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
anelu at flaenoriaethu’r sector addysg, y sector iechyd a gofal a gwasanaethau
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cyhoeddus yr awdurdodau lleol, gan ledu’r ddarpariaeth yn gydlynus i feysydd eraill
ar draws cyfnod y strategaeth. 

Yn 2016-17 mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi derbyn cronfa
ychwanegol at ei chyllid craidd, ar gyfer datblygu ei gwasanaethau i
gyflogwyr. I’r dyfodol, bydd angen cynyddu’r gronfa hynny eto fyth, neu o leiaf
cyfeirio mwy o adnoddau craidd at y dasg benodol hon, er mwyn gweld treblu’r
allbwn blynyddol o oedolion sy’n siaradwyr Cymraeg newydd.

Creu’r amodau
Wrth gynllunio i gynyddu niferoedd siaradwyr y Gymraeg drwy brosesau cynhyrchu
ac atgynhyrchu iaith mae angen hefyd sicrhau’r hinsawdd i’r siaradwyr hynny feithrin
hyder a chynnal a chynyddu eu defnydd o’r iaith – a hynny ym mhob agwedd o’u
bywydau.

Tra bod nifer o agweddau o’n bywydau cymdeithasol yn allweddol i hynny –
gweithgareddau oriau hamdden, arferion siopa, cyfryngau torfol a chymdeithasol,
mudiadau gwirfoddol ac yn y blaen – mae yna ddau gyd-destun tyngedfennol sydd
angen gweithredu arnyn nhw, sef:

• cyplysu amcanion polisi a chynllunio iaith gyda strategaethau a datblygiadau
economaidd, a

• sicrhau statws i’r Gymraeg a hawliau cynyddol i’w siaradwyr ei defnyddio.

Iaith ac economi

Yr economi sy’n gyrru natur ein cymdeithas. Er mwyn i’r Gymraeg ffynnu mae
rhaid iddi wrth werth economaidd – yn ei chadarnleoedd ac ar draws Cymru
gyfan. Cynigiwn isod rai syniadau ymarferol i’w hystyried wrth asio amcanion
datblygu economaidd a chynllunio iaith yng Nghymru. Ardaloedd y gogledd orllewin
a’r de orllewin yw ffocws y cynigion isod yn benodol. Serch hynny, rhaid cynnal
perthnasedd y Gymraeg i elfennau o ddatblygu economaidd ardaloedd ar draws
Cymru.

Yn greiddiol i’r strategaeth i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg mae’n rhaid creu’r
amodau economaidd priodol i’w ffyniant. Gall hynny gynnwys gosod dyletswydd ar
asiantaeth hyd-braich priodol i ganolbwyntio ymdrechion yng nghyswllt hyfywedd
economaidd y Gymraeg. Gallai corff o’r fath ddwyn cyfrifoldeb dros ardaloedd

14



daearyddol penodol a/neu ddwyn swyddogaeth llorweddol drwy Gymru gyfan.
Ymysg ei ddyletswyddau byddai:

• sefydlu Strategaeth Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg ar gyfer Cymru
gyfan a fyddai’n adnabod, creu a diwallu’r angen am sgiliau Cymraeg yn y
gweithle fesul sector blaenoriaeth; 

• pennu a hyrwyddo ardaloedd twf lle mae gwerth penodol yn cael ei roi ar
ddatblygiadau sy’n rhoi gwerth ar y Gymraeg (gan gynnig cymorth pwrpasol) er
mwyn hyrwyddo hyfywedd ieithyddol lleol a rhanbarthol o fewn dalgylchoedd
teithio i’r gwaith; mae ardaloedd Glannau’r Fenai, Aberystwyth a Chaerfyrddin, er
enghraifft, yn cynnig eu hunain fel lleoliadau posibl yn y man cyntaf;

• datblygu meini prawf cadarn i gynorthwyo swyddogion polisi – swyddogion
datblygu economaidd a swyddogion datblygu defnydd tir – i asesu cyfraniad y
Gymraeg i’r economi lleol ac i asesu gwerth a dylanwad (cadarnhaol neu
negyddol) datblygiadau economaidd a datblygiadau newydd o ran defnydd tir i
hyfywedd y Gymraeg;

• cynnwys y Gymraeg yn fwy trwyadl a chanolog mewn amcanion polisi datblygu
economaidd a defnydd tir ar bob lefel – o Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol a
phob asiantaeth arall berthnasol – gan sicrhau cyllid arwyddocaol i hyrwyddo’r
Gymraeg o ffynonellau a ddaw yn sgìl gadael yr Undeb Ewropeaidd; gan
gynnwys hyfforddi swyddogion polisi datblygu economaidd a defnydd tir o ran yr
hanfodion polisi a chynllunio iaith perthnasol;

• sicrhau fod y Gymraeg yn cael lle llawer amlycach gan gyflogwyr, eu sefydliadau
cynrychioliadol a’r gwasanaethau gyrfaoedd;

• cynnal gwaith ymchwil a datblygu trwyadl i’r cyswllt rhwng iaith, economi a
defnydd tir.

Datblygu defnydd 

Erys cryn her i newid arferion iaith hanesyddol siaradwyr Cymraeg. Mae
newid ymddygiad yn dibynnu ar gyfarwyddyd, perswâd a chanfyddiad o hunan–
fudd. Felly, fel nodwyd eisoes, mae gweithredu ar ddefnydd iaith oddi fewn i’r
economi yn allweddol i lwyddiant rhesymeg dewis y Gymraeg. 

Nid oes diben i iaith heb iddi ddefnydd. Ochr yn ochr a chynyddu’r niferoedd o
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siaradwyr a chynllunio’n economaidd ar gyfer ei hyfywedd tymor hir, bydd yn rhaid i
Lywodraeth Cymru gynllunio ar gyfer y defnydd ehangach o’r Gymraeg ar draws
Cymru. Mae hynny’n golygu sicrhau a chynyddu statws y Gymraeg,
cadarnhau ac ymestyn hawliau ei defnyddwyr ynghyd â newid
patrymau defnydd iaith hanesyddol yn gynyddol gadarnhaol o blaid
y Gymraeg fel iaith normadol.

O ran datblygu statws a hawliau ieithyddol i siaradwyr y Gymraeg mae angen i
Lywodraeth Cymru ddeddfu hawliau diamod i ddefnyddio’r Gymraeg mewn
meysydd allweddol. Er mwyn gwireddu’r hawliau hynny mae hefyd angen iddynt
fuddsoddi’n sylweddol yn is-strwythur cynhaliol ein gwasanaethau cyhoeddus er
mwyn diwallu’r gofyn a hwyluso’r angen. 

Dylid, felly, trafod hawliau ieithyddol yn yr un gwynt â bwriad pendant i gynllunio
cyfundrefn sy’n medru eu cynnal. Maen nhw’n ddwy ochr o’r un geiniog. Wedi’r
cwbl, ofer yw cynnig hawl os na fedr pobl weithredu ar yr hawl honno yn rhesymol
ac yn ymarferol. Mae hyn oll yn awgrymu’r angen am ddatblygiadau parhaol,
cynhaliol trwy deddfwriaeth a’r gyfundrefn rheoleiddio. Mae’n debyg y bydd angen
ail-edrych ar swyddogaethau a strwythur Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn sgìl
Papur Gwyn arfaethedig Llywodraeth Cymru er mwyn cloriannu i ba raddau mae’r
trefniant presennol yn effeithiol ac effeithlon o ran rheoleiddio a hyrwyddo defnydd.
Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod bod angen i’r gyfundrefn gyfredol o safonau
iaith gael amser i sefydlu’n ymarferol, gan eu bod yn cynnig strwythur cadarn ac
arwyddocaol i gynnal statws y Gymraeg a’r defnydd cyhoeddus ohoni.

Gan fod y Gymraeg bellach yn iaith swyddogol, y cwestiwn allweddol yw sut yr
adeiladir ar y sefyllfa gyfredol ymhellach fel bod statws y Gymraeg a’r defnydd ohoni
yn cynyddu i’r dyfodol. Mae angen i Lywodraeth Cymru sicrhau bod statws y
Gymraeg yn cael ei sicrhau a’i normaleiddio drwy’r gyfundrefn gyhoeddus ac, yn
bwysicach, o ran cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr, bod yna sylfaen ddiamod
yn cael ei gosod er mwyn cynyddu’r gydnabyddiaeth o statws swyddogol y
Gymraeg yn y sector preifat.  

Un ffactor sy’n medru llesteirio’r defnydd o Gymraeg wrth dderbyn gwasanaethau,
boed gan y sector cyhoeddus neu’r sector preifat, yw cwsmeriaid neu ddarparwyr, fel
ei gilydd, yn derbyn profiadau negyddol o dderbyn neu ddarparu gwasanaeth
Cymraeg. Mae’n angenrheidiol, felly,  bod mesurau yn cael eu rhoi ar waith i
adeiladu capasiti arwyddocaol o sgiliau iaith yn y gyfundrefn gwasanaethau. Mae
hyn yn galw am fuddsoddiad sylweddol, drwy Comisiynydd y Gymraeg mewn: 

• hyfforddiant i ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus a phreifat, i
gynyddu ymwybyddiaeth a sgiliau staff;
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• prosiectau i ddylanwadu ar ymddygiad a dewis iaith cwsmeriaid a
chleientiaid; 

• prosiectau i gynyddu’n sylweddol y defnydd a wneir o’r Gymraeg drwy
dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu; a

• chryfhau’r disgwrs swyddogol fel bod dwyieithrwydd a’r Gymraeg yn elfen
gyffredin a normadol yng ngwaith beunyddiol ein sefydliadau.

Camu at y miliwn
Amcan allweddol unrhyw strategaeth i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yw i
ddylanwadu ar natur hunangynhaliol ac atgynhyrchiol y broses, fel nad yw’r amcan o
greu miliwn o siaradwyr yn gwbl ddibynnol ar ymrwymiad ac ymyrraeth swyddogol
yn y tymor hir ond yn datblygu’n ymdrech gyffredin, yn rhan annatod o fywyd
cymdeithasol beunyddiol ein cenedl.

Nid oes diben cynhyrchu miliwn o siaradwyr os nad oes budd amlwg i unigolion,
teuluoedd, cymdogaethau lleol, yr economi a’r genedl yn gyffredinol. Ochr yn ochr
â’r uchod, felly, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru – yn uniongyrchol a thrwy eu
hasiantaethau – gynnal  ymgyrch barhaus i amlygu’r cyfleoedd a’r
buddiannau sydd ar gael i bawb o fewn ein cenedl o fynd ati i greu miliwn o
siaradwyr Cymraeg.

O ystyried yr elfennau uchod, yn ymarferol, felly, i gyrraedd at y miliwn bydd angen i
Lywodraeth Cymru:

• gynnal y cyfundrefnau cynhaliol cyfredol;

• tyfu’r sector addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol;

• cryfhau rôl Comisiynydd y Gymraeg yn rheoleiddio a hyrwyddo’r defnydd o’r
Gymraeg o fewn y pau cyhoeddus;

• sefydlu asiantaeth hyd-braich newydd i hyrwyddo’r Gymraeg ym meysydd addysg,
y gymuned a’r economi; a

• dyrannu buddsoddiad sylweddol ychwanegol i wireddu’r nod.
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1 562,016 yn ôl Cyfrifiad 2011.
2 Nid oes data i fesur yn gywir y nifer o siaradwyr Cymraeg a gollir pob blwyddyn o ganlyniad i
farwolaethau ac allfudo, felly amcan bras yw’r niferoedd a nodir yma. Mae diffyg data dibynadwy ar gyfer
sawl agwedd ar siaradwyr Cymraeg a’u defnydd o’r iaith. Lle nad oedd modd cyfeirio at ffynonellau
dibynadwy, rydym wedi holi swyddogion o fewn asiantaethau a sefydliadau allweddol a seilio ein
hamcanion ar eu tystiolaeth hwy. Bydd angen cryfhau’r seilwaith data dibynadwy i ategu strategaeth y
llywodraeth ar gyfer creu miliwn o siaradwyr Cymraeg. 
3 Wrth arddel y term ‘siaradwyr newydd’ rydym yn cyfeirio at ‘ddysgwyr’ iaith, sef plant ac oedolion sy’n
dysgu (neu wedi dysgu) ac yn defnyddio’n gymdeithasol ac yn broffesiynol iaith nad yw’n iaith gyntaf
iddynt.  Gweler y prosiect cyfredol ar ‘siaradwyr newydd’ o fewn rhaglen ymchwil COST yr UE sy’n
ymchwilio i brofiadau lleiafrifoedd rhanbarthol, mewnfudwyr a gweithwyr trawswladol:
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1306?management 
4 Cyfrifiad 2011.
5 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Regional-Accounts/Gross-
Value-Added-GDP/gva-by-welshnuts3areas-year.
6 Rhoddodd casgliadau’r Gynhadledd Fawr (2013) le amlwg i heriau symudoledd poblogaeth a chafwyd
adroddiad cynhwysfawr gan y grŵp tasg-a-gorffen Llywodraeth Cymru ynghylch cynyddu nifer y cymunedau
lle defnyddir y Gymraeg fel prif iaith (2013).  
7 UNESCO’s Language Vitality and Endangerment Methodological Guideline: Review of Application and
Feedback (2011). 
8 Arolwg Cenedlaethol Cymru: Arolwg Defnydd Iaith 2013-15; Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y
Gymraeg, 29 Ionawr 2015.
9 Data a ryddhawyd gan Ystadegau ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cymru (2013).
10 Cyfrifiad Plant Mudiad Meithrin, Tymor yr Hydref 2016.
11 Rhwng 1,440 a 3,840 ar sail denu rhwng 12- a 32 plentyn i bob Cylch.
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